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 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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 ( 541 )  PRESONATE

 ( 511 )  42    Számítógépes hálózati alkalmazásokkal kapcsolatos tanácsadás és szakértés; számítógépes rendszerek

fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; számítógépes és videojáték-szoftverekkel kapcsolatos tanácsadási és

konzultációs szolgáltatások; számítógépeshardverek tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadó és

tájékoztatási szolgáltatások; környezetvédelmi konzultáció; tanácsadási szolgáltatások ipari formatervezéssel

kapcsolatban; belsőépítészettel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;számítógépes szoftverekkel kapcsolatos

tanácsadási és információs szolgáltatások; tudományos kutatáshoz kapcsolódó tanácsadó szolgáltatások;

számítógép szoftver tanácsadás; tanácsadási szolgáltatások grafikákhoz használt számítógépes

szoftverekkelkapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások számítógépes szoftverek tervezésével kapcsolatban;

környezetszennyezéssel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; tudományos tanácsadási szolgáltatások;

terméktervezés elemzése; termékfejlesztés elemzése; animációktervezése mások megbízásából; építészeti és

várostervezési szolgáltatások; építészeti konzultáció; autótervezés; építészeti tervező szolgáltatások;

iparművészeti tervezési szolgáltatások; kiállításokkal kapcsolatos építészeti tervezési

szolgáltatások;belsőépítészeti tervezések; építészeti tervezés kültéri elrendezéshez/dekorációhoz; építészeti

tervezés; névjegykártyák tervezése; oktatási szolgáltatások tanúsítása; építőmérnöki konzultációs szolgáltatások;

építőmérnöki tervezési szolgáltatások;építőmérnöki rajzolási szolgáltatások; ruhatervezés; felhőalapú

számítástechnika; számítógépes ipari tervezés; kereskedelmi tervező szolgáltatás; kereskedelmi grafikai tervezés;

kereskedelmi belsőépítészeti tervezés; internetes honlapok létrehozásáraszolgáló számítógépes programok,

szoftverek és kódok írása megbízásra; videografikák számítógéppel támogatott tervezése; számítógéppel

támogatott tervezői szolgáltatások; számítógéppel támogatott grafikai tervezés; számítógépes tanácsadási

éskonzultációs szolgáltatások; számítógépes tervező szolgáltatások; számítógépes grafikai szolgáltatások;

számítógépes grafikai tervezési szolgáltatások; számítógépes hardverekhez és számítógépes programokhoz

kapcsolódó tervezési szolgáltatások;számítógép-programozás; számítógép-programozás és szoftvertervezés;
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információtechnológiai [IT] szolgáltatások; weboldal tervezés; szoftvertervezés; szoftverek tervezése és

fejlesztése; számítógépes szoftverek tervezése és frissítése; szoftvertervezésiszolgáltatások; számítógépes

programok tervezése; számítógépes szoftver fejlesztése; szoftver mérnökség; számítógépes rendszerek tervezése;

építési tervkészítés; számítógéphardverrel és -szoftverrel kapcsolatos szaktanácsadói és

konzultációsszolgáltatások; tanácsadási és információs szolgáltatások az információs technológia szerkezetével és

infrastruktúrájával kapcsolatban; számítógép-programozáshoz kapcsolódó tanácsadási és tájékoztató

szolgáltatások; számítógépes szoftverek tervezésévelkapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások;

technológiai kutatáshoz kapcsolódó szaktanácsadói szolgáltatások; tanácsadás a számítógépes szoftvertervezés

területén; tanácsadási szolgáltatások a tudományos kutatás területén; konzultációszoftverek tervezésével és

fejlesztésével kapcsolatban; tanácsadás csomagolástervezéssel kapcsolatban; tanácsadás honlapok és internetes

oldalak létrehozásával kapcsolatban; honlapok létrehozásával és tervezésével kapcsolatos tanácsadás; tanácsadás

aszámítógépes szoftverek frissítésével kapcsolatosan; honlapok és internetes oldalak tervezésével kapcsolatos

tanácsadás; számítógépes adatbázis-kezelő programok tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás;

számítógépes programok tervezésével ésfejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; belsőépítészettel kapcsolatos

konzultációs szolgáltatások; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; weboldalak tervezésével

kapcsolatos tanácsadás; számítógéprendszerekkel kapcsolatos tanácsadószolgáltatások; szoftverszolgáltatásokkal

(SaaS) kapcsolatos konzultáció; adatok és számítógépes programok konvertálása, nem fizikai átalakítás; fizikai

adatok vagy dokumentumok átalakítása elektronikus médiába; fizikai képek átalakítása elektronikussá;szövegek

átalakítása digitális formátumúra; weboldalak készítése és tervezése; weboldalak készítése és karbantartása;

személyre szabott weblapok létrehozása és karbantartása; honlapok létrehozása és karbantartása

mobiltelefonokhoz; weboldal készítési éskarbantartási szolgáltatás; weboldal (weblap) készítési és karbantartási

szolgáltatás; mobiltelefonokhoz készült webhelyek létrehozása és karbantartása; számítógépes hálózatok

honlapjainak készítése és aktualizálása; weboldalak készítése, tervezése éskarbantartása; elektronikusan tárolt

weboldalak készítése online szolgáltatásokhoz és az internetre; honlapkészítési szolgáltatások; számítógépes

szoftverek létrehozása, karbantartása és modernizálása; weboldalak létrehozása, karbantartása ésüzemeltetése

mások számára; számítógépes programok készítése; weboldalak készítése mások megbízásából; weboldal

fejlesztő szolgáltatások; számítástechnikai platformok készítése mások megbízásából; internetes weboldalak

készítése; számítógépes programokírása, frissítése és adaptálása; szoftvercsomagok igény szerinti tervezése;

egyedi tervezési szolgáltatások; számítógépes szoftverek testre szabott tervezése; beltéri dekoráció tervezése;

honlapok és internetes oldalak tervezése és létrehozása;weboldalak tervezése és készítése; honlapok és

weboldalak tervezése és kivitelezése; honlapok és weblapok tervezése és létrehozása; weboldalak tervezése és

létrehozása mások számára; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés;multimédiás termékek

tervezése és fejlesztése; számítógépes szoftver architektúrák tervezése és fejlesztése; virtuális valóság szoftverek

tervezése és fejlesztése; adatbázis kezelésére szolgáló szoftverek tervezése és fejlesztése;

számítógépesjátékszoftverek tervezése és fejlesztése; honlapok fejlesztésére szolgáló szoftverek tervezése és

fejlesztése; honlapok és weboldalak tervezése és fejlesztése; adatmegjelenítő rendszerek tervezése és fejlesztése;

új technológiák tervezése és fejlesztésemások számára; videojáték-szoftverek tervezése és fejlesztése;

számítógépes adatbázis-kezelő programok tervezése és fejlesztése; képfeldolgozó szoftverek tervezése és

fejlesztése; új termékek tervezése és kifejlesztése; internetes weboldalak készítéséreszolgáló tervezés és grafikai

tervezés; weboldalak készítésére szolgáló tervezés és grafikai tervezés; weboldalak tervezése és karbantartása;

weboldaltervezési és karbantartási szolgáltatások; tervezés és tesztelés új termék fejlesztéséhez; új

termékektervezése és tesztelése; honlapok és weboldalak tervezése és frissítése; számítógépes szoftverek írása és

tervezése; weboldalak tervezése, létrehozása és programozása; webhelyek tervezése, készítése, tárolása

[hosztolása] és karbantartása mások számára;szoftverek tervezése, fejlesztése és kivitelezése; számítógépes

szoftverek tervezése, fejlesztése és programozása; grafikai tervezés; ipari formatervezés; számítógépszoftver

tervezése, karbantartása és aktualizálása; márkanevek tervezése; épületekkülsejének tervezése; belsőépítészeti

tervezés; kommunikációs rendszerek tervezése; számítógépes játékszoftverek tervezése; kiállítási standok

tervezése; játékok tervezése; grafikai szoftverrendszerek tervezése; grafikai tervezés és színvilágmegtervezése
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egységes vállalati arculathoz; honlapok tervezése; honlapok és weboldalak tervezése; honlap- és weboldal

tervezés; ipari létesítmények tervezése; ipari termékek tervezése; weboldalak tervezése; logók tervezése vállalati

arculathoz; irodaiterek tervezése; csomagolástervezés; képeslapokon megjelenő rajzfilmfigurák tervezése;

nyomtatott anyag szerkesztése; termékek formatervezése; táblák/jelzések tervezésével kapcsolatos szolgáltatások;

tervezési szolgáltatások kiállítási célúkijelzőrendszerekhez; tervezési szolgáltatások számítógépes programokhoz;

épületek belső tervezési szolgáltatásai; honlaptervezési szolgáltatások; virtuális valóság-szoftverek tervezése;

betűképek tervezése; szerszámok tervezése; irodaszerek tervezése;szoftverek tervezése audio- és

videó-operátoroknak; tervező szolgáltatások kiállításokhoz; tervezési szolgáltatások promóciós célú

megjelenítő-rendszerekhez; tervezési szolgáltatások megjelenítő rendszerekhez prezentációs célokra;

csomagolástervezésiszolgáltatások; üzletek kirakataival kapcsolatos tervezési szolgáltatások; tervezési

szolgáltatások az adatfeldolgozó tesztelő eszközökkel kapcsolatban; lakóingatlanokhoz kapcsolódó tervezési

szolgáltatások; tervezési szolgáltatások lakberendezésselkapcsolatban; tervezési szolgáltatások irodák

berendezésével kapcsolatban; ablakgrafikákkal kapcsolatos tervezési szolgáltatások; kiállítási célú modellek

készítésével kapcsolatos tervezési szolgáltatások; tervezési szolgáltatások dokumentumokmegjelentetésével

kapcsolatban; szórakoztatási célú modellek készítésével kapcsolatos tervezési szolgáltatások; ingatlanokhoz

kapcsolódó tervezési szolgáltatások; üzletek belsőépítészeti kialakítása; csomagolás, tárolók, étkészletek és

evőeszközöktervezése; tervezési szolgáltatások; internetes weboldalak tervezése és fejlesztése; weboldal

hálózatok tervezése és kivitelezése; weblapok tervezése és kivitelezése; tervekkel kapcsolatos megvalósíthatósági

tanulmányok kidolgozása; grafikusművészitervezési szolgáltatások; csomagolóanyagok és csomagolások

tervezése; weboldalak tervezése hirdetési célokra; mások számára végzett számítógépes szoftverfejlesztés;

digitális hang- és képhordozók fejlesztése és tervezése; szoftverek tervezése ésfejlesztése a mobilalkalmazások

területén; számítógépes szoftverek fejlesztése és karbantartása; honlapok fejlesztése, tervezése és frissítése;

multimédiás tartalmakat nyújtó alkalmazásszoftverek fejlesztése; számítógépes hardverek és

szoftverekfejlesztése; számítógépes játékszoftverek fejlesztése; számítógépes programfejlesztés; új termékek

fejlesztése; digitális jelfeldolgozó szoftverek fejlesztése; adat- és multimédiás tartalmak protokollokról

protokollokra történő átalakításához használtszoftverek fejlesztése; multimédiás tartalmak feldolgozására és

terjesztésére használt szoftverek fejlesztése; kommunikációs rendszerekhez készült szoftverek fejlesztése;

virtuális valóság-szoftverek fejlesztése; dokumentumok digitalizálása [szkennelés];dokumentumok digitalizálása;

környezetvédelmi konzultációs szolgáltatások; terméktervezés értékelése; termékfejlesztés értékelése;

technológiával kapcsolatos szakvélemények készítése; divattervezés; divattervezési tanácsadási szolgáltatások;

grafikaitervezés internetes weboldalak összeállításához; promóciós anyagok grafikus tervezése; grafikai

illusztrációk tervezése; grafikai illusztrációs szolgáltatások; illusztrációs szolgáltatások [tervezés]; iparművészeti

tervezés; ipari és grafikai tervezés;ipari csomagolástervezési szolgáltatások; szoftvertelepítés; számítógép

programok installációja; kül- és beltéri tervezési, kivitelezési szolgáltatások; lakberendezési tanácsadás;

belsőépítészeti tervezési szolgáltatások kiskereskedőknek; weboldaltervezés, készítés; információtechnológiai

projektvezetés; információtechnológiai [IT] konzultáció, tanácsadás és információs szolgáltatások; kültéri

világítás tervezése; sterilszobai-környezet elrendezési terveinek készítésével kapcsolatosszolgáltatások;

weboldalak karbantartása; új termékek tervezése; új termékek (tervezése); új termékek tesztelése; minták,

sablonok tervezése; online weboldalak tervezése, kialakítása és fejlesztése harmadik felek részére; irodatervezési

szolgáltatások;szoftver mint szolgáltatásként [SaaS] biztosított grafikai tervezőplatformok; tervezéssel

kapcsolatos jelentések készítése; képi paraméterek készítése; műszaki jelentések, beszámolók készítése; digitális

térképek készítése; műszaki kutatással kapcsolatosjelentések készítése; tudományos kutatáshoz kapcsolódó

jelentések készítése; tervezőgrafikával kapcsolatos jelentések készítése; számítógépes programozással

kapcsolatos jelentések készítése; ipari tervezéssel kapcsolatos jelentések készítése; tudományosjelentések

készítése; műszaki tanulmányok elkészítése; műszaki jelentések készítése; technológiai jelentések készítése;

terméktervezés és fejlesztés; termékfejlesztés; termékfejlesztési tanácsadás; termékfejlesztési szolgáltatások;

számítógépesszoftverrel kapcsolatos szaktanácsadás; ipari tervezéssel kapcsolatos szaktanácsadás; technológiával

kapcsolatos szaktanácsadás; építészeti tervezéshez kapcsolódó szakszolgáltatások; multimédiás eszközök
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programozása; oktató szoftverek programozása;internetes platformokhoz való szoftverek programozása; honlapok

fejlesztésére szolgáló szoftverek programozása; szoftverek programozása online hirdetésekhez; weboldalak

programozása; belsőépítészeti információkat tartalmazó weboldal biztosítása;tájékoztatás a terméktervezés

területén; informatikával kapcsolatos információszolgáltatás; tájékoztatás a számítógépes szoftverfejlesztés

területén; tájékoztatás a számítógépes szoftvertervezés területén; tájékoztatás a termékfejlesztés

területén;építészeti tervezéssel kapcsolatos tájékoztatás weboldalon keresztül; számítástechnikával és

programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül; klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos

információ biztosítása interaktív weboldalon keresztül;honlapon keresztül elérhető, nem letölthető

szoftveralkalmazások időleges használatának biztosítása; nem letölthető számítógépes szoftverek ideiglenes

használatának biztosítása; kutatási szolgáltatások biztosítása; tudományos információszolgáltatás;számítógépes

szoftver bérlése, kölcsönzése; hardver és szoftver bérbeadása; tervezőberendezések, -felszerelések kölcsönzése; új

termékekkel kapcsolatos kutatás és fejlesztés; kutatás és fejlesztés [szolgáltatások]; kutatás a számítógépes

programok ésszoftverek területén; kutatás a közösségi média területén; kutatás a mesterséges intelligencia

területén; új termékek kutatása; tervezéssel kapcsolatos kutatások; kutatási szolgáltatások; új termékek

fejlesztésére szolgáló kutatás; kiskereskedelmitervezési szolgáltatások; tudományos tervezési szolgáltatások;

tudományos és technológiai tervezés; üzlethelyiségek tervezésével kapcsolatos szolgáltatások; grafikonok

digitalizálásával kapcsolatos szolgáltatások; térképek digitalizálása; szoftver mintszolgáltatás [SaaS]; szoftver

mint szolgáltatás (SaaS); mesterséges intelligencia platformok szoftver mint szolgáltatásként [SaaS];

szoftveralkotás; szoftver testreszabása; számítógépprogramok kidolgozása; szoftverfejlesztés, programozás és

kivitelezés;technológiai szaktanácsadás; számítógépes szoftverek tesztelése; várostervezés; vizuális tervezés;

 webportálok tervezése; weboldal tervező és készítő szolgáltatások; honlaptervezési tanácsadás.
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 ( 732 )  Primal Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  MANDRAGORA

 ( 511 ) 9    Játékszoftverek; szoftverek videojátékokhoz; globális számítógépes hálózaton és vezeték nélküli

készülékeken keresztül letölthető számítógépes játékszoftverek; elektronikus játékszoftver; elektronikus

játékszoftverek mobiltelefonokhoz; elektronikus játékszoftverek vezeték nélküli eszközökhöz; elektronikus

játékszoftverek elektronikus kézi eszközökhöz; számítógépes játék lemezek; elektronikus játékszoftver

videojáték-konzolokhoz; globális kommunikációs hálózaton keresztül játszott többszereplős interaktív játékokhoz

kapcsolódó számítógépes játékprogramok; interaktív online játékszolgáltatásokat felhasználók állapotának

nyomon követésére és az online játékosoknak a megfelelő többi játékossal (minden feladatszinten) történő

 összekötésére szolgáló számítógépes programok.

 41    Online játékszolgáltatások; kommunikációs világhálókon keresztül nyújtott játékszolgáltatások;

szórakoztatási és további oktatási céllal számítógépes hálózaton keresztül nyújtott online játékszolgáltatások;

online játékszolgáltatások nyújtása az interaktív online játékszolgáltatások felhasználóinak nyomon követése és

az online játékosoknak a megfelelő többi játékossal (minden feladatszinten) történő összekötése céljából;

interaktív online játékszolgáltatások felhasználóinak nyomon követése és az online játékosoknak a megfelelő

többi játékossal (minden feladatszinten) történő összekötése; játékok és versenyek interneten keresztül történő

szervezése és szolgáltatása; online szórakoztatási szolgáltatások biztosítása viadalok, fantázia sportligák és játék

 show-k formájában; online információk nyújtása a számítógépes játékokkal történő szórakoztatás terén.

 ( 111 )  231.448

 ( 151 )  2020.05.28.

 ( 210 )  M 20 01032

 ( 220 )  2020.04.09.
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 ( 732 )  Magyar Nemzeti Bank, Budapest (HU)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Biztosítási szolgáltatások; biztosítási statisztikai szolgáltatások; biztosítási információs szolgáltatás;

 biztosítási tanácsadás; biztosításközvetítés.

 ( 111 )  231.449

 ( 151 )  2020.05.28.

 ( 210 )  M 20 00862

 ( 220 )  2020.03.24.

 ( 732 )  Ever Drink Kft., Páty (HU)

 ( 740 )  XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Fesztiválok szervezése; koncertek lebonyolítása [szervezése és lebonyolítása]; közösségi kulturális

rendezvények szervezése; sörfesztiválok szervezése; szabadidős rendezvények szervezése; szórakoztatási célú

fesztiválok rendezése; szórakoztatási célúrendezvényszervezés; szórakoztatási szolgáltatások közösségi

szórakoztató rendezvények szervezése formájában; szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése;

szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; zenei rendezvények szervezése; zenésszórakoztató

 rendezvények szervezése.

 ( 111 )  231.450

 ( 151 )  2020.05.28.

 ( 210 )  M 20 00873

 ( 220 )  2020.03.24.

 ( 732 )  Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Török András Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  231.451

 ( 151 )  2020.05.28.

 ( 210 )  M 20 01178

 ( 220 )  2020.04.30.

 ( 732 )  Netklikk WEB Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest

 ( 541 )  SilverHome

 ( 511 )  35    A következő termékekkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: kozmetikai szerek,

testápolási és szépségápolási készítmények; a következő termékekkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi

szolgáltatások: sminkek, arcfestékek, műszempillák,ragasztószerek; műszempillákhoz, műszempillacsipeszek,
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mágneses 3D-s műszempillakészlet applikátor tussal; a következő termékekkel kapcsolatos kis-és

nagykereskedelmi szolgáltatások: audio-, video- és multimédiás termékek, műszaki cikkek, kihangosítóeszközök

mobiltelefonokhoz, kihangosító eszközök, okoseszközök, okoskészülékek, okosórák, okoskarkötők; a következő

termékekkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: lámpák, csatlakozók, konnektorok,

memóriakártyák, RAM [közvetlenhozzáférésű memória] kártyák, routerek audio, video és digitális jelek

irányítására; a következő termékekkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi; szolgáltatások: orvosi, gyógyászati

eszközök, hallókészülékek, halláserősítő készülékek, thermomasszázspárnák, masszázspárnák,

masszázskészülékek, masszázsberendezések, orrszívók, fogfehérítő készítmények, fogfehérítő eszközök,

fogtisztító cikkek; a következő termékekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások: sportcikkek

ésfelszerelések, edző felszerelések sportoláshoz, ruházat sportoláshoz, fogyasztó övek; a következő termékekkel

kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: férfi, női és gyermekruházat, alsóruházat, fehérneműk,

ruházati cikkek és ruházatikiegészítők, táskák, napszemüvegek, napszemüvegtokok; a következő termékekkel

kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: UV-lámpák kozmetikai használatra, manikűr- és

pedikűreszközök, körömreszelők (elektromos), körömreszelők (nem elektromos),manikűrkészletek, manikűr

kellékek, manikűrkészletek, tokok manikűreszközökhöz, körömpolírozó eszközök manikűrhöz, porelszívó

készülékek (kozmetikai használatra); a következő termékekkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi

szolgáltatások: elektromosszőrnyírók állatokhoz [kézi eszközök], kézzel működtetett hajnyírók, szörnyírók,

sportfelszerelések kisállatoknak, játékok kisállatoknak, akváriumfelszerelések, kisállatfésülő kesztyűk,

kisállatfésűk; a következő termékekkel kapcsolatos kis- ésnagykereskedelmi szolgáltatások: szaniteráruk, szaniter

berendezések, zuhanyfejek, zuhanyfüggöny, szőrtelenítő és borotválkozó készítmények, borotválkozó és

szőrtelenítő eszközök, fürdőszobai eszközök, háztartási eszközök, szerszámok, szerszámkészletek;a következő

termékekkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: játékok, jelmezek, farsangi álarcok, dekorációs

 termékek, ünnepi díszek; online rendelési szolgáltatások; bolti kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.

A rovat 7 darab közlést tartalmaz. 
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