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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 210 ) M 18 03681
( 220 ) 2018.12.11.
( 731 ) Natural Swiss s.r.o., Bratislava (SK)
( 740 ) Dr. Klesics és Dr. Tuller Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Clean Inside
( 511 ) 5

Acaipor étrend-kiegészítők; albumin étrendkiegészítők; alginát étrendkiegészítők; búzacsíra

étrend-kiegészítők; élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítők állatok számára; étrend-kiegészítők
kozmetikai hatással; glükóz étrend-kiegészítők; kazein étrendkiegészítők; lecitin étrend-kiegészítők; lenmag
étrend-kiegészítők; lenmagolaj étrend-kiegészítők; méhpempő étrend-kiegészítők; pollen étrend-kiegészítők;
propolisz étrend-kiegészítők; protein étrend-kiegészítők.
( 210 ) M 19 00893
( 220 ) 2019.03.20.
( 731 ) Pécsi Sörfőzde Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Pécs (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Pécsi Sör
( 511 ) 32

Sörök; alkoholmentes italokkal ízesített vagy kevert sörök.

( 210 ) M 19 01122
( 220 ) 2019.04.04.
( 731 ) KOMETA 99 Zrt., Kaposvár (HU)
( 740 ) Havasi Ügyvédi Iroda, Győr
( 541 ) Kemencés
( 511 ) 29

Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; étkezési olajok és zsírok.

( 210 ) M 19 02455
( 220 ) 2019.08.06.
( 731 ) Medical Service Budapest Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 541 ) CORVIN Egészségközpont
( 511 ) 44

Orvosi szolgáltatások.

( 210 ) M 19 03446
( 220 ) 2019.11.12.
( 731 ) Terra NPS Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Hennelné dr. Komor Ildikó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Dokkoló
( 511 ) 7

Italautomaták.

( 210 ) M 19 03615
( 220 ) 2019.11.28.
( 731 ) ÓRABOX Kft., Tököl (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 14

Órák; Óralapok; Órarugók; Óratokok órák tárolására és bemutatására; Óraházak; Óraüvegek; Óradobozok

órák tárolására és bemutatására, Óraszerkezetek, óraművek; Óramutatók; Óramozgatók, óraforgatók;
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Óraszekrény; Óramutatók órakészítéshez; Óraalkatrészek; Óratokok órákhoz és karórákhoz; Óraszíj kapcsok;

Szíjak órákhoz; Díszdobozok órákhoz; Mozgatószerkezetek órákhoz; Óralapok/számlapok; Fém óraszíjak;
Óraszíjak csatjai; Bőr óraszíjak; Óraszíjak karórákhoz; Nem bőr óraszíjak; Bőrből készült óraszíjak; Méretre
szabott óratartó tokok; Óraszíjak fémből, bőrből vagy műanyagból.
35

Órákkal kapcsolatos kereskedelmi tájékoztatási szolgáltatások, online árverési szolgáltatás biztosítása;

reklámozás, hirdetés, beleértve a számítógépes hálózatokon történő online reklámozást, online piactér biztosítása
áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére, kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése,
kiskereskedelmi szolgáltatások.
( 210 ) M 19 03715
( 220 ) 2019.12.06.
( 731 ) iSkin Korlátolt Felelősségű Társaság, Gyömrő (HU)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BŐRESZTÉTA
( 511 ) 41

Kozmetikai oktatás; gyakorlati képzés; oktatási szolgáltatások kozmetikus [szépségápolási] iskolák

formájában.
( 210 ) M 19 03848
( 220 ) 2019.12.19.
( 731 ) Letenyei Attila, Tatabánya (HU)
Veréb Ildikó, Tatabánya (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 18

Utazótáskák, bőröndök, tárcák és más hordozóeszközök.

25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

35

Utazótáskák, bőröndök, tárcák és más hordozóeszközök, kis- és nagy kereskedelme, továbbá ruházati

cikkek, cipők, kalapáruk kis- és nagykereskedelme, és ezen termékek webshopon keresztül történő érékesítése.
( 210 ) M 19 03864
( 220 ) 2019.12.19.
( 731 ) Martell & Co, Cognac (FR)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 554 )

( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

( 210 ) M 20 00071
( 220 ) 2020.01.12.
( 731 ) Kévés Béla Kft., Soltvadkert (HU)
( 541 ) FloraVita
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok, bébiételek;
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étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek.
( 210 ) M 20 00121
( 220 ) 2020.01.15.
( 731 ) REMINT Zrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

Üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez.

36

Ingatlanügyletek, irodahelyiségek bérbeadása.

37

Építés, építési tanácsadó szolgáltatások, építkezések felügyelete.

( 210 ) M 20 00138
( 220 ) 2020.01.17.
( 731 ) Dellei László György, Budapest (HU)
( 740 ) Rozs-Nagy Szilvia, Budapest
( 546 )

( 511 ) 42

Adatbiztonsági szolgáltatások [tűzfalak]; biztonsági szolgáltatások nyújtása számítógépes hálózatok,

számítógép hozzáférés és számítógépes tranzakciók számára; hálózati rendszerek ellenőrzése, megfigyelése;
számítógép biztonsági fenyegetés elemzés adatok védelméhez; számítógépes biztonsági rendszerek ellenőrzési
szolgáltatása; számítógépes biztonsági szolgáltatások jogosulatlan hálózati hozzáférések elleni védelemhez;
számítógépes kriminalisztikai szolgáltatások; számítógépes rendszerek felügyelete jogosulatlan hozzáférés vagy
adatokkal való visszaélés felderítése érdekében; számítógépes rendszerek monitorozása; számítógépes
rendszerekkel kapcsolatos [informatikai] katasztrófa-elhárítási szolgáltatások; számítógéprendszerek figyelése
biztonsági céllal; technológiák kifejlesztése elektronikus hálózatok védelmére.
( 210 ) M 20 00197
( 220 ) 2020.01.23.
( 731 ) Spiegelberg István Károly, Somlójenő (HU)
( 541 ) SPIEGELBERG
( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez (sörök kivételével).

( 210 ) M 20 00300
( 220 ) 2020.01.31.
( 731 ) Prókai Zoltán, Miskolc (HU)
Zakar Ildikó, Miskolc (HU)
( 740 ) JÁMBOR TÓTH KOLLÁTH Ügyvédi Iroda, Miskolc
( 546 )
( 511 ) 3
5

Mandulaolaj.
Albumin étrendkiegészítők; ásványi élelmiszer-kiegészítők; ásványvíz-sók; bébiételek; búzacsíra

étrend-kiegészítők; csukamájolaj; diasztáz gyógyászati célokra; diétás anyagok gyógyászati használatra; diétás
ételek gyógyászati célokra; diétás italok gyógyászati célokra; élelmi rostok; élesztő tartalmú étrend-kiegészítők;
étrend-kiegészítő enzimek; fogyasztó tabletták; glükóz étrend-kiegészítők; lenmag étrend-kiegészítők; lenmagolaj
étrend-kiegészítők; méhpempő étrend-kiegészítők; pollen étrend-kiegészítők; propolisz étrend-kiegészítők;
protein étrend-kiegészítők; vitaminkészítmények.
44

Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások.
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( 210 ) M 20 00367
( 220 ) 2020.02.06.
( 731 ) Dragoni-Mayer Krisztina, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások, mások termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása

kártyás hűségjutalmazási rendszerrel, hűségprogramok, ösztönző és bónusz program szolgáltatások, értékesítési
promóció privilégiumokkal járó felhasználói kártyák terjesztése révén, üzleti segítségnyújtás, menedzseri és
adminisztratív szolgáltatások.
36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek.

( 210 ) M 20 00386
( 220 ) 2020.02.07.
( 731 ) Juno Therapeutics, Inc., 1200 Seattle, Washington (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények daganatos megbetegedések és autoimmun betegségek kezelésére; gyógyszer

készítmények limfóma kezelésére; gyógyszerkészítmények citokin termelődésmegakadályozására; az
immunrendszer működését szabályozó gyógyszerészeti készítmények; gyógyszerészetikészítmények daganatos
betegségek kezelésében történő felhasználásra; gyógyszerészeti és biológiai készítmények immunterápiás
felhasználásra, a T-sejt terápiát is beleértve; sejtek gyógyászati vagy klinikai használatra; főként sejtekből álló
diagnosztikai készletek orvosi vagy klinikai felhasználásra.
( 210 ) M 20 00464
( 220 ) 2020.02.14.
( 731 ) Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

Sörök, barna, lager, porter és ale.

( 210 ) M 20 00465
( 220 ) 2020.02.14.
( 731 ) HENKEL AG & CO. KGaA, Düsseldorf (DE)
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( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

( 546 )

( 511 ) 1

Iparban használatos ragasztók.

16

Ragasztószalagok irodai vagy háztartási célokra; ragasztók irodai vagy háztartási célokra.

17

Ragasztószalagok nem irodai, orvosi vagy háztartási célokra.

( 210 ) M 20 00466
( 220 ) 2020.02.14.
( 731 ) HENKEL AG & CO. KGaA, Düsseldorf (DE)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) CROCODILE
( 511 ) 1
16

Iparban használatos ragasztók.
Ragasztószalagok irodai, kézműves vagy háztartási célokra; ragasztószalagok.

( 210 ) M 20 00468
( 220 ) 2020.02.14.
( 731 ) GRUPA MASPEX Sp.z.o.o.Sp.k, Wadowice (PL)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök

és más készítmények italokhoz; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; alkoholmentes szénsavas
italok; hozzáadott nyomelemekkel dúsított italok; hozzáadott vitaminokat tartalmazó italok; alacsony
energiatartalmú üdítőitalok; ásványvíz (italok); izotóniás italok; gyümölcsitalok; sportitalok; energiaitalok;
koffeintartalmú energiaitalok; hozzáadott ásványi anyagokkal gazdagított italok (nemgyógyászati célokra);
smoothie-k (gyümölcs vagy zöldségitalok); szénsavas gyümölcslevek; gyümölcslevek; zöldséglevek (italok); friss
gyümölcsből készült szörpök; italokként használt gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes;
gyümölcsnektárok, alkoholmentes; szörpök limonádékhoz; szörpök italokhoz.
( 210 ) M 20 00492
( 220 ) 2020.02.17.
( 731 ) ORIGO-SÁNTA ÉPÍTŐ Zrt., Sopron (HU)
( 740 ) Dr. Tóka Ügyvédi Iroda, Sopron
( 546 )
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés).

( 210 ) M 20 00512
( 220 ) 2020.02.17.
( 731 ) Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Varjas Attila, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

41

Sportversenyek rendezése; szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek.

43

Vendéglátás; szállásfoglalás.

( 210 ) M 20 00514
( 220 ) 2020.02.17.
( 731 ) Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Varjas Attila, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

41

Sportversenyek rendezése; szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek.

43

Vendéglátás; szállásfoglalás.

( 210 ) M 20 00578
( 220 ) 2020.02.25.
( 731 ) Limited Liability Company "ZANITA", Moscow (RU)
( 300 ) 018138279 2019.10.16. EU
( 740 ) ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) VIVID BANK
( 511 ) 9

Kódolt mágneskártyák; rögzített számítógépes szoftverek; chipkártya leolvasók; letölthető

szofttveralkalmazások; rögzített számítógépes programok; számítógépes programok [letölthető szoftverek];
letölthető elektronikus kiadványok; integrált áramkörös kártyák [smart kártyák]; számlázógépek.
36

Hitelirodák; hitelbérlet; takarékpénztár szolgáltatások; hitelkártyák kibocsátása; értékutalványok

kibocsátása; tőkebefektetés; pénzügyi információs szolgáltatás; pénzügyi klíring; pénzügyi tanácsadás; tőzsdei
árfolyamjegyzés; zálogház szolgáltatások; alkuszi ügynöki tevékenység; pénzügyi menedzsment; pénzváltási
szolgáltatások; telebank szolgáltatások; bankkártya szolgáltatások; hitelkártya szolgáltatások; faktoring; gyűjtések
szervezése; banki ügyletek; előtakarékossági befektetési szolgáltatások; finanszírozási szolgáltatások.
( 210 ) M 20 00581
( 220 ) 2020.02.25.
( 731 ) Evotronics Smarthome Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Juhász Gábor István, Budapest
( 541 ) Netctive
( 511 ) 7

Gépek, szerszámgépek, erőgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és

erőátviteli elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); mezőgazdasági szerszámok, kézi
szerszámok kivételével; keltetőgépek; árusító automaták.
M1534
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Tudományos célra szolgáló, kutatási, navigációs, földmérő, fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális,

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;
elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló
készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy
feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres
digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; pénztárgépek,
számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák, búvármaszkok, füldugók búvárok
számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára, víz alatti úszáshoz használt
légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.
11

Világító-, fűtő-, hűtő-, gőzfejlesztő, főző-, szárító-, szellőztető, vízszolgáltató és egészségügyi készülékek és

berendezések.
( 210 ) M 20 00582
( 220 ) 2020.02.25.
( 731 ) Evotronics Smarthome Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Juhász Gábor István, Budapest
( 546 )
( 511 ) 7

Elektromos ablaknyitó berendezések; elektromos ajtónyitók; elektromos ajtózárók; elektromos függönyhúzó

készülékek; központi porszívó berendezések; légkondenzátorok; levegőszivattyúk; levegőelszívó gépek; ipari
robotok; porszívók; szivattyúk ellenáramos úszáshoz; szivattyúk fűtőberendezésekhez; szivattyúk;
szerszámgépek, erőgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli
elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); mezőgazdasági szerszámok, kézi szerszámok
kivételével; keltetőgépek; árusító automaták.
9

Tudományos célra szolgáló, kutatási, navigációs, földmérő, fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális,

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;
elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló
készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy
feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres
digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; pénztárgépek,
számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák, búvármaszkok, füldugók búvárok
számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára, víz alatti úszáshoz használt
légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.
11

Világító-, fűtő-, hűtő-, gőzfejlesztő, főző-, szárító-, szellőztető, vízszolgáltató és egészségügyi készülékek és

berendezések.
( 210 ) M 20 00613
( 220 ) 2020.02.26.
( 731 ) Virág János, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 3

Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek.

( 210 ) M 20 00618
( 220 ) 2020.02.27.
( 731 ) PizzaBurger Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Márkus Eszter, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 43

Pizzériák; gyorséttermi szolgáltatások.

( 210 ) M 20 00626
( 220 ) 2020.02.28.
( 731 ) Semmelrock Stein + Design Burkolatkő Kft., Ócsa (HU)
( 740 ) Dr. Maráczi Zsolt és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ECOGREEN
( 511 ) 19

Beton; bevonatok (építőanyagok); burkolatok, nem fémből, építési célokra (1); burkolatok, nem fémből,

építési célokra (2); cementlapok; cementoszlopok; dúcok, támfák, nem fémből (1); dúcok, támfák, nem fémből
(2); előregyártott emelvények, nem fémből; építőelemek betonból; építőelemek nem fémből lapok formájában;
építőkövek; járólapok nem fémből; kerítések nem fémből; klinkerkő; lépcsőfokok nem fémből; lépcsők nem
fémből; nem fémből készült falborítások építéshez (1); nem fémből készült falborítások építéshez (3); nem
fémből készült falborítások építéshez (2); nem fémes anyagokból készült útburkoló blokkok; nem fém oszlopok
építkezéshez; padlóburkoló mozaiklapok, nem fémből (1); padlóburkoló mozaiklapok, nem fémből (2); útburkoló
anyagok; útépítési és útburkoló anyagok; világító térkövek.
( 210 ) M 20 00627
( 220 ) 2020.02.28.
( 731 ) Semmelrock Stein + Design Burkolatkő Kft., Ócsa (HU)
( 740 ) Dr. Maráczi Zsolt és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) CITYTOP
( 511 ) 19

Beton; bevonatok (építőanyagok); burkolatok, nem fémből, építési célokra (1); burkolatok, nem fémből,

építési célokra (2); cementlapok; cementoszlopok; dúcok, támfák, nem fémből (1); dúcok, támfák, nem fémből
(2); előregyártott emelvények, nem fémből; építőelemek betonból; építőelemek nem fémből lapok formájában;
építőkövek; járólapok nem fémből; kerítések nem fémből; klinkerkő; lépcsőfokok nem fémből; lépcsők nem
fémből; nem fémből készült falborítások építéshez (1); nem fémből készült falborítások építéshez (3); nem
fémből készült falborítások építéshez (2); nem fémes anyagokból készült útburkoló blokkok; nem fém oszlopok
építkezéshez; padlóburkoló mozaiklapok, nem fémből (1); padlóburkoló mozaiklapok, nem fémből (2); útburkoló
anyagok; útépítési és útburkoló anyagok; világító térkövek.
( 210 ) M 20 00664
( 220 ) 2020.03.02.
( 731 ) Dévény Anna Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) Marczali Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) DSGM II.: Speciális testképző gimnasztika (STG)
( 511 ) 41
44

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.
( 210 ) M 20 00712
( 220 ) 2019.12.27.
( 731 ) Vajda-Békéssy Olga, Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 16

Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

( 210 ) M 20 00718
( 220 ) 2020.03.05.
( 731 ) Dallos Zoltán, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Bajcsay Gergely, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; internetről letölthető digitális könyvek; elektronikus

könyvek; letölthető elektronikus könyvek.
41

Elektronikus formátumú magazinok megjelentetése az interneten; elektronikus kiadványok megjelentetése;

elektronikus kiadványok multimédiás megjelentetése; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása;
elektronikus könyvek és folyóiratok internetes publikációja; elektronikus könyvek és folyóiratok online
megjelentetése; elektronikus magazinok kiadása; folyóiratok és könyvek elektronikus online közzététele;
folyóiratok és könyvek megjelentetése elektronikus formában; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem
letölthetők; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; kiadói szolgáltatások (beleértve az
elektronikus kiadói szolgáltatásokat); nyomtatott anyagok kiadása [elektronikus formában is], kivéve
reklámcélokra; nyomtatott anyagok közzététele [a reklámszövegek kivételével] elektronikus formában;
nyomtatott anyagok megjelentetése elektronikus formában; nyomtatott anyagok megjelentetése elektronikus
formában az interneten; szövegek és képek megjelentetése, elektronikus formában is, kivéve reklámcélra;
szövegek és nyomtatott anyagok elektronikus megjelentetése az interneten a reklámszövegek kivételével;
konferenciák szervezése, lebonyolítása és rendezése; találkozók és konferenciák szervezése; üzleti konferenciák
szervezése; üzleti konferenciák lebonyolítása; kulturális és oktatási célú kongresszusok és konferenciák
szervezése; kereskedelmi, szakmai és üzleti konferenciák szervezése és lebonyolítása; képzéssel kapcsolatos
konferenciák szervezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák rendezése; fényképészet; hang- és videoanyagok
készítése, fényképészet; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási
célú kiállítások szervezése és tartása; online, nem letölthető videók biztosítása; videorögzítés; könyvek és
folyóiratok kiadása; könyvek és magazinok megjelentetése; könyvek multimédiás megjelentetése.
( 210 ) M 20 00732
( 220 ) 2020.03.06.
( 731 ) Juhász-Orbán Lívia, Hajdúszoboszló (HU)
( 740 ) Dr. Spielmann Éva Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SOPHIETEX
( 511 ) 24

Ágyneműk és takarók; ágyszoknyák; ágytakarók; ágyterítők, ágytakarók; ágyterítők papírból;

ajtófüggönyök; állatbőrutánzat szövetek; anyagok fehérneműkhöz; arctörlő kendők textilből; asztali futók
textilből; asztalterítők, nem papírból (1); asztalterítők, nem papírból (2); baba hálózsákok; babatörlőkendők;
barhent, pamutszövet; bársony; bélésanyagok lábbelikhez; bélések [szövetek]; biliárdposztó; bivakzsákok
hálózsákok fedésére; brokátok; bútorhuzatok; bútorhuzatok műanyagból; bútorhuzatok textilből; bútorszövetek,
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kárpitok; címkék textilből; damaszt [szövet]; daróc, abaposztó [szövet]; dunyhák, paplanok; előrajzolt anyagok

[hímzéshez]; eszpartó szövetek; flanel [szövet]; függönyelkötök textilből; függönyök; függönyök textilből vagy
műanyagból; fürdőkesztyűk; fürdőszobai vászonneműk, a ruházat kivételével; géz [fátyolszövet]; gumis szövet
nem irodai használatra; gyapjúszőnyeg; hálózsákok; hálózsákok babáknak; hálózsákok [bélések]; hócsalán
szövetek; jersey [szövet]; kalapbélések textilből, bevarrt; kanavász [szabóvászon]; kenderszövetek (1);
kenderszövetek (2); kenderszövetek (3); kézimunka anyagok [gobelin anyag, keresztszemes anyag]; kötött
szövetek; krepon; krepp [szövet]; lenszövetek; lepedők lobogók textilből vagy műanyagból; lószőrvászon
[zsákvászon]; marabu [szövet]; matrachuzatok; melegen ragasztható tapadó szövetek; mintás vászon; muszlin;
műanyagok [textil pótanyagai]; műselyem szövetek; nemez, filc; nem szőtt textíliák; nyomdai alátétek
szövetanyagból; pamutbársony [szövet]; pamutkelmék, pamutanyagok; pamutvászon, karton, kalikó (1);
pamutvászon, karton, kalikó (2); párnahuzatok, vánkoshuzatok(1); párnahuzatok, vánkoshuzatok(2);
párnahuzatok, vánkoshuzatok(3); párnahuzatok vászonból, ciha; pikniktakarók; poháralátétek textilből; pohártörlő
ruhák; posztó, kártolt gyapjúszövet; rácsvédő gyerekágyakba [ágyneműhuzatok]; rugalmas [elasztikus] szövetek;
sajtruha, sajtvászon; selyemszövet; selyemszövetek nyomdai sablonokhoz; skót gyapjúszövet; sminkeltávolító
kendők; szemfedők, leplek; szitaszövet; szövetek (1); szövetek (2); szövetek (3); szövetek (4); szövetek
hőlégballonokhoz [gázt át nem eresztő szövetek]; szúnyoghálók; taft [szövet]; takarók kisállatok számára;
tányéralatétek, nem papírból; tányéralátetek textilből; textilanyagok lábbelikhez; textil falidíszek; textilszalvéták;
textil szűrőanyagok; törölközők; tüll; úti takarók, plédek; üvegszálas szövetek textilipari felhasználásra; vásznak;
vászon, kanavász falikárpithoz vagy hímzéshez; vászon matrachuzatok; viaszosvászon asztalterítők; WC-fedél
huzatok textilből; zászlófüzérek textilből vagy műanyagból; zászlók textilből vagy műanyagból; zefír [szövet];
zuhanyfüggönyök textilből vagy műanyagból; zsebkendők textilanyagokból; zseníliaszövet.
25

Alsóruházat, fehérneműk; alsószoknyák; alvómaszkok; ascot nyakkendők; atlétatrikók; baba nadrágok

[ruházat]; ballonkabátok [ruházat]; bandana kendők; beépített LED-eket tartalmazó ruházat; boák [nyakbavalók];
bokacsizmák (1); bokacsizmák (2); bokszer alsónadrágok, bokszeralsók; bőrruházat (1); bugyik; bundák, szőrmék
[ruházat]; cilinderek, kürtőkalapok; cipőfelsőrészek (1); cipőfelsőrészek (2); cipőorrok; cipősarkak (1);
cipősarkak (2); cipősarokvédők; csecsemőkelengyék, babakelengyék; csípőszorítók; csősálak; csuklyák, kapucnik
[ruházat]; csúszásgátlók lábbelikhez; díszzsebkendők [ruházat]; dzsekik; egyenruhák; esőruhák; facipők; fátylak
[ruházat]; fejre való sálak, fejkendők; fejszalagok [ruházat]; felsőruházat; fém cipőkellékek; fityulák; fodrász
beterítőkendők; futballcipők; fülvédők [ruházat]; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok, úszónadrágok;
fürdőpapucsok; fürdőruhák, úszódresszek; fürdőszandálok, fürdőcipők; fűzős bakancsok, csizmák; gallérok
[ruházat]; hálóköntösök, pongyolák; harisnyaáruk, kötöttáruk; harisnyák; harisnyanadrágok; harisnyatartók,
harisnyakötök, zoknitartók (1); harisnyatartók, harisnyakötök, zoknitartók (2); harisnyatartók, harisnyakötők,
zoknitartók (3); hímzett ruhadarabok; hónaljvédők; horgászmellények; hosszúnadrágok (1); hosszúnadrágok (2);
ingek; izzadságfelszívó harisnyák; izzadságfelszívó zoknik; izzadtságfelszívó alsónemük; jelmezek; jodhpur
nadrágok, lovaglónadrágok; judo egyenruhák; kabátok, dzsekik; kalapáruk (1); kalapáruk (2); kalap vázak;
kamáslik [lábszárvédők]; karate egyenruhák; karcsúsító anyagokat tartalmazó ruházat; kemény ingmellek,
plasztronok; kerékpáros ruházat; kész bélések [ruházat részei]; készruhák; kesztyűk; kétujjas kesztyűk (1);
kétujjas kesztyűk (2); kézelők [ruházat]; kezeslábasok [felsőruházat]; kimonók; kombinék [alsónemű]; kötények
[ruházat]; kötényruhák; kötöttáruk [ruházat]; lábbelik (1); lábbelik (2); lábszármelegítők; latex ruházat; legging
nadrágok, cicanadrágok; levehető gallérok; libériák, inasruhák; magas szárú lábbelik; mantilla fátyol; mellények;
melltartók; miderek (1); míderek (2); miseingek; miseruhák, kazulák; mitrák, püspöksüvegek; muffok [ruházat];
műbőr ruházat; nadrágleszorítók, pantallók; nem elektromosan fűtött lábzsákok; nyakkendők; orárion [egyházi
ruházat]; overallok, munkaruhák; öltönyök; öntapadós melltartók; övék [ruházat]; papírkalapok [ruházat];
papírruházat; papucsok; parkák; partedlik, előkék, nem papírból; pelerinek; pénztartó övék [ruházat]; pizsamák;
pólók; poncsók; prémsálak [szőrmék]; pruszlikok, míderek, fűzős mellények; pufi dzsekik [ruházat]; pulóverek;
pulóverek, kötött pulóverek; rámák lábbelikhez; rash guard felső ruházat; rövid u]]ú ingek; ruházat
gépkocsivezetőknek; ruházati cikkek; ruhazsebek; sálak; sapka ellenzők; sapkák; sapkák, kerek papi sapkák;
sárcipők, gumicsizmák; sarokerősítés harisnyákhoz; selyemövek, vállszalagok; síbakancsok, sícipők; síkesztyűk;
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sildek, napellenzők [fejfedők]; skortok [sportszoknyák]; spárgatalpú cipők vagy szandálok; sportcipők (1);

sportcipők (2); stoplik futballcipőkhöz; strandcipők; strandruházat; svájcisapkák, barettek; szandálok; szárik;
szarongok; szoknyák; szőrmebéléses kabátok; szövetkabátok, felöltök; talárok; talpak lábbelikhez (1); talpak
lábbelikhez (2); teddyk [alsónemű]; tógák; tornacipők; torna- és balettruhák; tornaruházat; trikó [alsónemű],
kombiné; trikók; turbánok; ujjas előkék, nem papírból; úszósapkák; valenki [orosz filccsizma]; vállbetétek
western stílusú ingekhez; vállkendők, nagykendők; wetsuit ruhák vízisíeléshez; zoknik; zoknitartók; zuhanyzó
sapkák.
( 210 ) M 20 00733
( 220 ) 2020.03.06.
( 731 ) AR, S.A., Luxembourg (LU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) REZA
( 511 ) 3

Kozmetikai szerek; kozmetikai bőrápoló készítmények; arc- és bőrápoló szerek; szappan; kozmetikai krémek;

hajápoló folyadékok; samponok; illatszer készítmények; kölnivíz; esszenciális olajok; sminktermékek.;
levegőillatosító készítmények; nád diffúzorok légfrissítőkhöz.
14

Ékszerek; ékkövek; nemesfém ötvözetek; mandzsettagombok; nyakkendőtűk; gyűrűk (ékszerek);

karperecek és karkötők; fülbevalók; függők; nyakláncok (ékszerek); függők ékszerekhez; kulcstartók
nemesfémből; nemesfémből készült műtárgyak, műalkotások; ékszertartók (ládikák); dobozok nemesfémből; órák
és más időmérő eszközök; órák; időmérők; órák (faliórák); miniatűr órák; óratokok; szíjak órákhoz; tokok és
ékszerdobozok óraművekhez; díszdobozok karórákhoz; gyöngyök (ékszerek); brossok (ékszerek); kitűzők
(ékszerek); óraláncok; órarugók; óraüvegek.
35

Divatbemutatók szervezése promóciós célokból; kereskedelmi és reklámcélú vásárok és kiállítások

szervezése; a következő áruk kis és nagykereskedelme: ékszerek, drágakövek, nemesfémek és ötvözeteik,
gyöngyök, mandzsettagombok, nyakkendőtűk, gyűrűk, karkötők, fülbevalók, függők, nyakláncok, kitűzők,
függők ékszerekhez, nemesfém kulcstartók, nemesfém műalkotások, ékszertartó dobozok, nemesfém tárolók,
órák és más időmérő eszközök, karórák, stopperórák, órák, miniatűr órák, óratokok, óraszíjak és láncok , rugók
órákhoz és óralapok, dísztokok és tartódobozok karórákhoz, díszdobozok karórákhoz; a következő áruk online
kiskereskedelme az interneten és más telekommunikációs hálózatokon keresztül: ékszerek, egyedi ékszerek,
drágakövek, nemesfémek és ötvözeteik, gyöngyök, mandzsettagombok, nyakkendőtűk, gyűrűk, karkötők,
fülbevalók, függők, nyakláncok, kitűzők, függők ékszerekhez, nemesfém kulcstartók, nemesfém műalkotások,
ékszertartó dobozok, nemesfém tárolók, órák és más időmérő eszközök, karórák, stopperórák, órák, miniatűr
órák, óratokok, karóra szíjak és láncok, rugók órákhoz és óralapok, tokok és ékszerdobozok óraművekhez,
óratokok (bemutatáshoz), díszdobozok karórákhoz; a következő áruk bemutatása bármilyen kommunikációs
média felületen kis- és nagykereskedelmi célból: ékszerek, drágakövek, nemesfémek és ötvözeteik, gyöngyök,
mandzsettagombok, nyakkendőtűk, gyűrűk, karkötők, fülbevalók, függők, nyakláncok, kitűzők, függők
ékszerekhez, nemesfém kulcstartók, nemesfém műalkotások, ékszertartó dobozok, nemesfém tárolók, órák és más
időmérő eszközök, karórák, stopperórák, órák, miniatűr órák, óratokok, óraszíjak és láncok , rugók órákhoz és
óralapok, dísztokok és tartódobozok karórákhoz, díszdobozok karórákhoz; tanácsadás az eladás és a vásárlás
tekintetében a következő árukkal kapcsolatban: ékszerek, drágakövek, nemesfémek és ötvözeteik, gyöngyök,
mandzsettagombok, nyakkendőtűk, gyűrűk, karkötők, fülbevalók, függők, nyakláncok, kitűzők, függők
ékszerekhez, nemesfém kulcstartók, nemesfém műalkotások, ékszertartó dobozok, nemesfém tárolók, órák és más
időmérő eszközök, karórák, stopperórák, órák, miniatűr órák, óratokok, óraszíjak és láncok , rugók órákhoz és
óralapok, dísztokok és tartódobozok karórákhoz, díszdobozok karórákhoz.
( 210 ) M 20 00737
( 220 ) 2020.03.06.
( 731 ) Spasic Vladimir, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szánthó Zoltán, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 20 00738
( 220 ) 2020.03.09.
( 731 ) Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, Budapest (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 541 ) gyosz
( 511 ) 16
35

Papír- és nyomdaipari termékek; újságok; könyvek; folyóiratok; képek; grafikák; plakátok.
Reklámozás és ügyletek; kereskedelmi ügyletek bonyolítása; kereskedelmi és reklámcélú kiállítások és

vásárok szervezése; szakvélemény adások; üzleti információk.
38

Elektronikus levelezés, e-mail; üzenetek küldése.

41

Vállalkozók és munkáltatók részére konferenciák, szimpóziumok, akadémiák szervezése és lebonyolítása; a

vállalkozók és munkáltatók részére képzési programok szervezése és lebonyolítása; alkotóműhelyek szervezése
és lebonyolítása; coaching programok; vállalkozók és munkáltatók részére kulturális és sportrendezvények
szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; coach programok szervezése és lebonyolítása; vállalkozók és
munkáltatók tevékenységét segítő műszaki, gazdasági, kereskedelmi, és pénzügyi programok szervezése és
lebonyolítása.
45

Vállalkozók és munkáltatók érdekvédelmi tevékenysége; vállalkozók és munkáltatók részére jogi

szolgáltatások biztosítása.
( 210 ) M 20 00741
( 220 ) 2020.03.08.
( 731 ) Magyar Természetjáró Szövetség, Budapest (HU)
( 740 ) Végvári Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Tudományos célra szolgáló, kutatási, navigációs, földmérő, fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális,

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;
elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló
készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy
feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres
digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; pénztárgépek,
számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák, búvármaszkok, füldugók búvárok
számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára, víz alatti úszáshoz használt
légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.
16

Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,
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bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;

tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.
18

Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és szállító táskák; esernyők és napernyők; sétapálcák;

ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára.
21

Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; főzőedények és étkészletek, kanalak, kések és

villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok;
takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,
porcelán- és fajanszáruk.
22

Kötelek és zsinegek; hálók; sátrak és ponyvák; napellenző tetők textilanyagokból vagy műanyagokból;

vitorlák; zsákok ömlesztett áru szállításához és tárolásához; párnázó-, bélelő- és tömőanyagok, a papír, karton,
gumi vagy műanyagok kivételével; nyers textilrostok és ezek helyettesítő anyagai.
25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

28

Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek.

30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs, tészta és metélt; tápióka és szágó; lisztek és más

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető
jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,
szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 20 00742
( 220 ) 2020.03.08.
( 731 ) Deli Emese, Budapest (HU)
Hricsovszky Tamás, Budapest (HU)
( 541 ) Y-Production
( 511 ) 41

Animációs zenés szórakoztató szolgáltatások; audio- és vizuális média biztosítása kommunikációs

hálózatokon keresztül; audio-, video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés; audiovizuális bemutatók;
bálok szervezése; bálok szervezése és lebonyolítása; csoportos rekreációs, szabadidős tevékenységek szervezése;
csoportos szabadidős tevékenységek rendezése; diszkók szolgáltatásai; diszkókban nyújtott szórakoztatási
szolgáltatások; éjszakai klubokban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; éjszakai szórakozóhelyeken nyújtott
szórakoztatási szolgáltatások; előadóművészek szolgáltatásai; előadóművész által nyújtott szórakoztató
szolgáltatások; előadóművészeti fesztiválok lebonyolítása; előadóművészeti szórakoztató tevékenységek
lebonyolítása; fesztiválok szervezése; fesztiválok szervezése szórakoztatási célokra; információnyújtás a zene
terén; információnyújtás kulturális tevékenységekhez; jegyfoglalás koncertekre; jegyfoglalás szórakozóhelyekre;
közösségi kulturális rendezvények szervezése; közösségi sport- és kulturális események szervezése; kulturális,
szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; kulturális tevékenységek lebonyolítása; lemezlovas [DJ]
szolgáltatások; partik tervezése és lebonyolítása [szórakoztatás]; partiszervezés; partiszervezési szolgáltatások;
szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; szórakoztató szolgáltatások; táncos események
szervezése; táncos rendezvények szervezése; zenei rendezvények szervezése; zenekeverési szolgáltatások.
( 210 ) M 20 00746
( 220 ) 2020.03.09.
( 731 ) Molnár Péter, Győr (HU)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 39

Hőlégballonos sétarepülési szolgáltatások; hőlégballonos függeszkedési szolgáltatások; kirándulások, túrák,

társasutazások szervezése.
41

Hőlégballonos események és találkozók zervezése; szórakoztatási szolgáltatások.

( 210 ) M 20 00748
( 220 ) 2020.03.09.
( 731 ) KRL Kontrol Kft., Érd (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) KRL
( 511 ) 9

Fázisellenőrzők; fázismódosítók; fázismérők; fázisváltók; villamos/elektromos kondenzátorok;

kondenzátorok [elektronika]; elektromos és elektronikai összetevők; fázisjavító berendezés; automatikus
fázisjavító berendezés; kondenzátor, automatikus fázisjavító kondenzátor.
37

Villamossági, elektronikai kivitelezési szolgáltatások; elektromos készülékek üzembe helyezése; elektromos

berendezések zavarmentesítése; elektromos berendezések javítása; elektromos kivitelezési, üzembe helyezési
szolgáltatások; elektromos berendezések üzembe helyezésével kapcsolatos tájékoztatás; fázisjavítás.
( 210 ) M 20 00785
( 220 ) 2020.03.11.
( 731 ) TROPICARIUM-OCEANÁRIUM Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Vargha Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; állatkertek szolgáltatásai.

( 210 ) M 20 00786
( 220 ) 2020.03.12.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) WOMANCE
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; vitaminkészítmények,

ásványi élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.
( 210 ) M 20 00793
( 220 ) 2020.03.12.
( 731 ) Magyar RTL Telelvízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) "Keresztanyu"
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatindexek összeállítása

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása
számítógépes adatbázisokban; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; árösszehasonlító szolgáltatások;
árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások
promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból;
értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel kapcsolatos
információszerzési szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák
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bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes adatbázisokba való

gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok
biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi
információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és
megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy
reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kommunikáció átírása [irodai
funkciók]; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati
szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell közvetítés reklámvagy kereskedelmi célból; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt
adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi
szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez;
online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és előre rögzíthető zenékhez és filmekhez; online piactér
biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás];
Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok; piackutatás;
rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,
nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök tervezése és
formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában;
reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;
reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés;
statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); számitógépes
fájlkezelés, adatkezelés; szponzorok felkutatása; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; telemarketing
szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; üzleti
értékelés; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs
szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozások
összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti szerződések tárgyalása másik
fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és
üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési
tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások;
vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.
38

Távközlés; digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás];

elektronikus levelezés, e-mail; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális
számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása; hangposta szolgáltatások; hírügynökségek;
információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása kábeltelevíziós műsorszórás;
kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok
fórumai [chat szobák]; mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű
adatátvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció; távkonferencia szolgáltatás; távközlési berendezések kölcsönzése;
távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások
(beszélgetésterelés és összeköttetés); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (1); telefon- és mobiltelefon
szolgáltatások (2); telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; televíziós
műsorszórás, közvetítés; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek
segítségével; üzenetek küldése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; videó
on-demand közvetítések.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; cosplay szórakoztató

rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; diszkók
szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; éjszakai klubok; elektronikus
kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő
előadások bemutatása; fényképészet; filmek feliratozása; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek;
filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; forgatókönyvírás;
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forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki

szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás
show-műsorokra; jelbeszéd fordítása; karaoke szolgáltatás nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy
oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;
kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; mentorálás; mikrofilmezés;
mozifilmek kölcsönzése; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és
szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem
letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek
publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; on-line
elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; partik tervezése
[szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások;
show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; stúdiószolgáltatások;
szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, számítógépes hálózatról online biztosítot
játékszolgáltatások; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi
produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási,
szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; televíziós
szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése;
videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások
eseményekhez; világítástechnikai szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak
vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.
( 210 ) M 20 00799
( 220 ) 2020.03.12.
( 731 ) Szemenyei Csilla 50%, Pannonhalma (HU)
Zsalakó Tímea 50%, Budapest (HU)
( 740 ) Dóczi Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

Sörök; alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

41

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

( 210 ) M 20 00808
( 220 ) 2020.03.16.
( 731 ) Gyerekkel.com Kft., Veszprém (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )
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Applikációs szoftver; mobil alkalmazások; mobilalkalmazások okostelefonokhoz; mobilapplikációs szoftver;

programok okostelefonokhoz; szoftverek okostelefonokhoz.
41

Szabadidő eltöltésével kapcsolatos tájékoztatás; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás;

szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatásról és szórakoztató rendezvényekről online hálózaton és az
interneten keresztül nyújtott tájékoztatás; szórakoztatással kapcsolatos tájékoztatás globális számítógépes
hálózaton keresztül; szórakoztatással kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadó szolgáltatások; tájékoztatás
számítógépes hálózaton keresztül szórakoztatással kapcsolatban.
( 210 ) M 20 00812
( 220 ) 2020.03.13.
( 731 ) TS Gastro Kft., Albertirsa (HU)
( 740 ) Bimbó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Íz-lelő
( 511 ) 16

Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.
( 210 ) M 20 00813
( 220 ) 2020.03.13.
( 731 ) Szabó Attila, Karácsond (HU)
( 546 )
( 511 ) 42

Mérnöki munkák, szolgáltatások.

( 210 ) M 20 00814
( 220 ) 2020.03.13.
( 731 ) Caffe Brando Kft., Kaposvár (HU)
( 740 ) Varga Lajos, Kaposvár
( 541 ) CAFFE BRANDO
( 511 ) 30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs, tészta és metélt; tápióka és szágó; lisztek és más

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető
jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek; tartósított fűszernövények; ecet,
szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz]; cukor; csokoládé; csokoládé-bevonatú diófélék; csokoládés
italporok; élelmiszer-ízesítők, az illóolajok kivételével; esszenciák élelmiszerekhez; fagylaltok és jégkrémek;
fagylaltok és jégkrémek; fagylaltok és jégkrémek; fagylaltporok; gofrik; gyümölcsszószok; ízesítő italokhoz;
ízesítő süteményekhez; jeges teák; kávék; kávé alápú italok; kávéaromák; kávékapszulák; kávé, pörköletlen; kávé
tejjel; kekszek, rágcsálni valók; süteményporok; szirupok és melasz; szirupok és melasz; természetes
édesítőszerek; vanília (ízesítőszer); vörösáfonya-szósz.
( 210 ) M 20 00818
( 220 ) 2020.03.16.
( 731 ) UD INFOPARK Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)
( 740 ) Dr. Vizeli Kornél, Debrecen
( 541 ) UD MED
( 511 ) 9

Adatfeldolgozó programok; applikációs szoftver; szoftverek a fizikai világban végzett műveletek

felügyeletére, elemzésére, szabályozására és futtatására; webalkalmazás- és szerverszoftverek; integrált
szoftvercsomagok; interaktív szoftverek; interaktív számítógépes szoftverek; kézi mobil digitális elektronikus
eszközökhöz és más szórakoztató elektronikai cikkekhez használt számítógépes szoftverek;
mesterségesintelligencia-szoftverek elemzéshez; mobil szoftverek; szoftverek; programok okostelefonokhoz;
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programok számítógépekhez; szoftver táblagépekhez; szoftverek okostelefonokhoz; szoftverek és alkalmazások

mobil eszközökhöz; számítógépes szoftverplatformok; alkalmazásszerver szoftverek; alkalmazásszoftverek
számítási felhő alapú szolgáltatásokhoz; döntéshozatalt segítő szoftverek; együttműködési szoftver platformok
[szoftverek]; számítógépes szoftver csomagok; számítógépes szoftverek orvosi döntéshozatal segítéséhez.
35

Adminisztratív támogatás és adatfeldolgozási szolgáltatások; kórházak adminisztratív menedzsmentje;

adatfeldolgozás; adatfeldolgozás ellenőrzése; adatfeldolgozáshoz kapcsolódó tájékoztató szolgáltatások;
adatfeldolgozási szolgáltatások az egészségügy terén; adatkezelési szolgáltatások; adatrögzítés és -feldolgozás;
adatgyűjtési szolgáltatások; automatizált adatfeldolgozás; az egészségügyi ellátás igénybevételével kapcsolatos
statisztikák összeállítása; elektronikus adatfeldolgozás; orvosi kutatással kapcsolatos statisztikai adatok
összeállítása; személyi kórtörténeti kartotékok és iratok karbantartása; számítógépesített adatfeldolgozás;
számítógépesített adatellenőrzés; számítógépes adatbázisban levő adatok összehasonlítása.
42

Orvosi technológiákkal használatos számítógépes szoftverek tervezése és fejlesztése;

számítógép-programozás a gyógyászat területén; számítógépes programok fejlesztése laboratóriumi kísérletek
szimulálásához; számítógépes programok írása biotechnológiai alkalmazásokra; számítógépes programok írása
orvosi alkalmazásokhoz; adatfeldolgozásra szolgáló rendszerek fejlesztése; adatátviteli vizsgálati eszközökkel
kapcsolatos tervezési szolgáltatások; diagnosztikai berendezések tervezése és fejlesztése; számítógépes
információfeldolgozó rendszerek fejlesztésével kapcsolatos tervezési szolgáltatások.
44

Emberi egészségügyi szolgáltatások; az interneten keresztül nyújtott orvosi információs szolgáltatások;

egészséggel kapcsolatos információnyújtás; egészségügyi kockázatfelmérések; egészségügyi központok
szolgáltatásai; egészségügyi tanácsadási és információs szolgáltatások; laboratóriumi elemzési szolgáltatások
emberek kezelésével kapcsolatban; orvosi nyilvántartási szolgáltatások online biztosítása fogászat kivételével.
45

Egészséggel és biztonsággal kapcsolatos információs szolgáltatások; egészséggel és biztonsággal

kapcsolatos kockázatbecslési szolgáltatások; egészséggel és biztonsággal kapcsolatos konzultációs szolgáltatások;
egészségügyi és biztonsági kockázatkezelés; dokumentumok biztonsági jelölése.
( 210 ) M 20 00819
( 220 ) 2020.03.16.
( 731 ) UD INFOPARK Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)
( 740 ) Dr. Vizeli Kornél, Debrecen
( 546 )
( 511 ) 9

Adatfeldolgozó programok; applikációs szoftver; szoftverek a fizikai világban végzett műveletek

felügyeletére, elemzésére, szabályozására és futtatására; webalkalmazás- és szerverszoftverek; integrált
szoftvercsomagok; interaktív szoftverek; interaktív számítógépes szoftverek; kézi mobil digitális elektronikus
eszközökhöz és más szórakoztató elektronikai cikkekhez használt számítógépes szoftverek;
mesterségesintelligencia-szoftverek elemzéshez; mobil szoftverek; szoftverek; programok okostelefonokhoz;
programok számítógépekhez; szoftver táblagépekhez; szoftverek okostelefonokhoz; szoftverek és alkalmazások
mobil eszközökhöz; számítógépes szoftverplatformok; alkalmazásszerver szoftverek; alkalmazásszoftverek
számítási felhő alapú szolgáltatásokhoz; döntéshozatalt segítő szoftverek; együttműködési szoftver platformok
[szoftverek]; számítógépes szoftver csomagok; számítógépes szoftverek orvosi döntéshozatal segítéséhez.
35

Adminisztratív támogatás és adatfeldolgozási szolgáltatások; kórházak adminisztratív menedzsmentje;

adatfeldolgozás; adatfeldolgozás ellenőrzése; adatfeldolgozáshoz kapcsolódó tájékoztató szolgáltatások;
adatfeldolgozási szolgáltatások az egészségügy terén; adatkezelési szolgáltatások; adatrögzítés és -feldolgozás;
adatgyűjtési szolgáltatások; automatizált adatfeldolgozás; az egészségügyi ellátás igénybevételével kapcsolatos
statisztikák összeállítása; elektronikus adatfeldolgozás; orvosi kutatással kapcsolatos statisztikai adatok
összeállítása; személyi kórtörténeti kartotékok és iratok karbantartása; számítógépesített adatfeldolgozás;
számítógépesített adatellenőrzés; számítógépes adatbázisban levő adatok összehasonlítása.
42

Orvosi technológiákkal használatos számítógépes szoftverek tervezése és fejlesztése;

számítógép-programozás a gyógyászat területén; számítógépes programok fejlesztése laboratóriumi kísérletek
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szimulálásához; számítógépes programok írása biotechnológiai alkalmazásokra; számítógépes programok írása

orvosi alkalmazásokhoz; adatfeldolgozásra szolgáló rendszerek fejlesztése; adatátviteli vizsgálati eszközökkel
kapcsolatos tervezési szolgáltatások; diagnosztikai berendezések tervezése és fejlesztése; számítógépes
információfeldolgozó rendszerek fejlesztésével kapcsolatos tervezési szolgáltatások.
44

Emberi egészségügyi szolgáltatások; az interneten keresztül nyújtott orvosi információs szolgáltatások;

egészséggel kapcsolatos információnyújtás; egészségügyi kockázatfelmérések; egészségügyi központok
szolgáltatásai; egészségügyi tanácsadási és információs szolgáltatások; laboratóriumi elemzési szolgáltatások
emberek kezelésével kapcsolatban; orvosi nyilvántartási szolgáltatások online biztosítása fogászat kivételével.
45

Egészséggel és biztonsággal kapcsolatos információs szolgáltatások; egészséggel és biztonsággal

kapcsolatos kockázatbecslési szolgáltatások; egészséggel és biztonsággal kapcsolatos konzultációs szolgáltatások;
egészségügyi és biztonsági kockázatkezelés; dokumentumok biztonsági jelölése.
( 210 ) M 20 00822
( 220 ) 2020.03.17.
( 731 ) SAVENCIA SA, VIROFLAY (FR)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Tej, sajt és tejtermék.

( 210 ) M 20 00823
( 220 ) 2020.03.17.
( 731 ) SAVENCIA SA, VIROFLAY (FR)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Tej, sajt és tejtermékek.

( 210 ) M 20 00828
( 220 ) 2020.03.17.
( 731 ) HUNGAROPHARMA Gyógyszerkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Hirdetés és reklámozás; internetes reklámozási szolgáltatások; mások termékeinek és szolgáltatásainak

reklámozása; online reklámozás; promóciós és reklámozási szolgáltatások; reklámozáshoz kapcsolódó
dokumentumok elkészítése; reklámozási, promóciós és PR szolgáltatások; reklámozási szolgáltatások;
reklámozási és értékesítési anyagok készítése mások számára.
41

Környezetvédelemhez kapcsolódó oktatási szolgáltatások; oktatási és képzési szolgáltatások a természet- és

környezetvédelemmel kapcsolatban.
42

Környezetvédelem-értékelési szolgáltatások; tanácsadási szolgáltatások a környezetvédelemmel

kapcsolatban.
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( 210 ) M 20 00829
( 220 ) 2020.03.17.
( 731 ) Óbudai Egyetem, Budapest (HU)
( 740 ) Joós Attila, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.
18

Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és szállító táskák; esernyők és napernyők; sétapálcák;

ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára.
21

Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; főzőedények és étkészletek, kanalak, kések és

villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok;
takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,
porcelán- és fajanszáruk.
24

Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy műanyagból.

25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

41

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

42

Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 20 00835
( 220 ) 2020.03.19.
( 731 ) Pickinfo Kft., Budakeszi (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

Papír; papírszalvéta; papírtasak; papíralátétek; papír asztalterítők; papírból készült poggyászcímkék;

papírból készült szűrőanyagok; papírdobozkák; papírmasé; papírmasnik; papírszalagok; papírtörlők tisztítási
célokra; papírtörülközők; papír- vagy kartondobozok; papírzacskók; papírzsebkendők; papírtörlők.
40

Energiatermelés; hulladék és szemét újrahasznosítása; hulladékkezelés; veszélyes anyagok ártalmatlanítása;

vízkezelés.
43

Éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló

éttermek; vendéglátás.
( 210 ) M 20 00839
( 220 ) 2020.03.19.
( 731 ) Seres Sándor, Debrecen (HU)
( 740 ) Dr. Léka Péter ügyvéd, Debrecen
( 541 ) Seres
( 511 ) 29

Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési
olajok és zsírok.
( 210 ) M 20 00846
( 220 ) 2020.03.19.
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( 731 ) Provident Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

( 546 )

( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

( 210 ) M 20 00851
( 220 ) 2020.03.20.
( 731 ) Abiogen Pharma S.p.A., Ospedaletto, Pisa (IT)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) NEOGRAND
( 511 ) 5

Dinátrium-klodronáton és/vagy sóin alapuló gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 20 00854
( 220 ) 2020.03.22.
( 731 ) AGROMETRY Kft., Szentendre (HU)
( 541 ) S80 WG
( 511 ) 1

Bakteriális készítmények mezőgazdasági használatra; bakteriológiai készítmények mezőgazdasági

használatra; biostimulánsok mint növényi növekedésserkentők; csávázóanyagok (vető) magokhoz; csávázószerek
[trágyák]; csírázásgátlók [csírázásgátló anyagok]; erdészeti vegyszerek, gombairtók, gyomirtók, rovarirtók és
parazitaölő szerek kivételével; felületaktív vegyi anyagok kertészeti használatra; felületaktív vegyi anyagok
mezőgazdasági használatra; felületaktív vegyi anyagok erdészeti használatra; folyékony trágyák; gyomirtó
szerekben használt vegyszerek; gyomirtó vegyületekhez használt vegyszerek; hormonok zöldségek és
gyümölcsök érésének elősegítésére; hozamfokozók [kivéve orvosi vagy állatorvosi használatra]; kártevőirtókban
használt vegyszerek; kertészeti vegyszerek [nem gombaölő, gyomirtó, növényirtó, rovarirtó, parazitaölő szerek];
készítmények növények kórokozók elleni védelmére; komplex műtrágyák; lombtápok; lombtalanítók;
mezőgazdaságban használt vegyszerek; mezőgazdasági kártevőirtásra használt ragasztóanyagok; mezőgazdasági,
kertészeti és erdészeti vegyszerek; mezőgazdasági műtrágyák; mezőgazdasági vegyszerek; növények növekedését
szabályozó, mikroorganizmusokat tartalmazó készítmények; növényerősítő készítmények; növényi hormonok
(fitohormonok); növényi növekedésszabályozók; növénytápláló készítmények; rovar növekedésszabályozók
gyártásához használt vegyszerek; rovarölő szerek gyártásához használt vegyszerek; növényekhez, terméshez
stresszes periódusok során használt lombtrágyák; növényi betegségek kezelésére szolgáló vegyipari termékek;
szervestrágyák; talajkondicionálók; trágyák, műtrágyák.
5

Algairtó szerek; atkairtó szerek mezőgazdasági célokra; biocidok; erdészeti rovarirtó vegyszerek; erdészeti

gombairtó vegyszerek; erdészeti növényirtó vegyszerek; füstölőszerek, gázalakú növényvédőszerek; gombaölő
szerek mezőgazdasági használatra; gyomirtószer mezőgazdasági használatra; gombaölő szerek, fungicidek;
gyomirtó szerek, herbicidek; készítmények talajfertőtlenítéshez; mezőgazdasági féregirtók, rovarirtók; mohairtó
szerek; rovarirtók mezőgazdasági használatra; rovarirtó készítmények.
( 210 ) M 20 00857
( 220 ) 2020.03.23.
( 731 ) VIMPEX DRINK Korlátolt Felelősségű Társaság, Zagyvaszántó (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) AMMARA
( 511 ) 33

Alkoholos italok (sörök kivételével); készítmények alkoholos italok készítéséhez; alkoholos készítmények
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italok készítéséhez.

( 210 ) M 20 00870
( 220 ) 2020.03.24.
( 731 ) Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület, Budapest (HU)
( 740 ) Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Üzleti utódlás tervezése; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos

konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; piaci információszerzési
szolgáltatások biztosítása; piackutatás; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és
működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák összeállítása; üzleti
értékelések; üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti tájékoztatás,
információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások.
36

Örökléssel kapcsolatos pénzügyi tanácsadás; jótékonysági célú gyűjtések; pénzügyi információs

szolgáltatások; pénzügyi kutatási szolgáltatások; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás, támogatás;
pénzügyi tanácsadás.
41

Képzés és oktatás; oktatási konferenciák levezetése; oktatási eladások szervezése; oktatási szimpóziumok

szervezése; oktatási szemináriumok szervezése; oktatási szemináriumok tartása; oktatási konzultációs
szolgáltatások; oktatás és képzés biztosítása; menedzsmenttel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; üzlettel
kapcsolatos oktatási szolgáltatások; oktatási szolgáltatások coaching formájában; oktatási célú eladások tervezése;
képzések biztosítása vállalkozások számára.
( 210 ) M 20 00877
( 220 ) 2020.03.25.
( 731 ) Kocsor Zsolt, Sződliget (HU)
( 740 ) Karkosák Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25
30

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.
Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs, tészta és metélt; tápióka és szágó; lisztek és más

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető
jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,
szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].
32

Sörök; alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.
41

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

( 210 ) M 20 00895
( 220 ) 2020.03.26.
( 731 ) Intersnack Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
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Extrudálással és pellet gyártási eljárással, valamint más módon előállitott vagy elkészített zöldség- és

burgonyatermékek snack célokra; pirított, szárított, sózott, fűszerezett, hámozott és előkészitett diók, kesudiók,
pisztáciák, mandulák,földimogyorók, kókuszdiók (szárított); konzervált, szárított és főzött gyümölcs és zöldség;
algakivonatok étkezési célokra.
35

Kereskedelmi és reklámcélú rendezvények szervezése; reklámcélú rendezvények szervezése és

lebonyolítása.; célzott marketing; eseménymarketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; értékesítési
promóciók vásárlási vagy értékesítési pontokon, mások megbízásából.
41

Szabadidős rendezvények szervezés; szórakoztató rendezvények szervezése; üzleti bemutatók,

rendezvények lebonyolítása; élő szórakoztató rendezvények lebonyolítása; közösségi kulturális rendezvények
szervezése.
( 210 ) M 20 00897
( 220 ) 2020.03.27.
( 731 ) Hutanu Emil, Nyírbátor (HU)
( 740 ) Dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; filmszínházi szolgáltatások;

filmbemutató szolgáltatások; filmfesztiválok lebonyolítása; filmszínházak; filmszínházi előadások,
filmbemutatók; filmes szórakoztatás; filmek bemutatása; filmszínházak üzemeltetése; filmszínházi szórakoztató
szolgáltatások; mozi [filmvetítési] lehetőségek biztosítása; filmekkel kapcsolatos díjátadók lebonyolítása
[szervezés].
( 210 ) M 20 00898
( 220 ) 2020.03.27.
( 731 ) Szabó Miklós Zoltán, Dunaszentgyörgy (HU)
( 740 ) Dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )
( 511 ) 39
41

Szállító eszközök bérbeadása, vitorláshajóbérbeadása, vitorlástúrák szervezése.
Vitorlás oktatás, vitorláshajó-versenyek szervezése, mindennemű vitorlázással kapcsolatos szolgáltatások,

vitorlás rendezvények.
( 210 ) M 20 00899
( 220 ) 2020.03.27.
( 731 ) Böröcz Bence, Veszprém (HU)
( 740 ) Dr. Kaszás Eszter, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 9
14

Egérpadok; USB pendrive-ok.
Kulcstartó gyűrűk és láncok, valamint ezekhez való függők; kulcstartók [kulcskarikák apró díszekkel,

fityegőkkel]; kulcstartók [és hozzájuk tartozó díszek]; nemesfémmel bevont kulcstartók [gyűrűk]; kulcstartók
közönséges fémből; kulcstartók nem fémből; nemesfémből készült kulcstartók; nemesfémmel bevont kulcstartók;
visszahúzható kulcstartók; kulcstartók bőrből; kulcstartók fémből; kulcstartók műbőrből; kulcstartó gyűrűk.
18

Hátizsákok, hátitáskák; hátizsák, hátitáska; féloldalas hátizsákok; kis hátizsákok; sporttáskák, tornazsákok;

kulcstartók; kulcstartó tokok; kulcstartó tárcák; kulcstartók bőrből; műbőr kulcstartó tokok.
21

Bögrék, korsók; műanyag bögrék; utazó bögrék; vákuumos bögrék; porcelán bögrék; csészék és bögrék;

bögrék, nem nemesfémből; kerámiaanyagokból készült bögrék; nemesfémből készült bögrék; porcelánból készült
bögrék.
25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

35

Egérpadok, ruházati cikkek, bögrék, hátizsákok, tornazsákok, sporttáskák, kulcstartók, USB pendrivek

online kis és nagykereskedelme webshopon keresztül.
( 210 ) M 20 00900
( 220 ) 2020.03.27.
( 731 ) Tóth Ágnes, Örkény (HU)
( 740 ) Dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Tej; tejes italok; tejtermékek; joghurt; kefir; vaj; vajkrém; ízesített tejek; ízesített tejtermékek; tejes

desszertek; tejből vagy tejtermékből készült italok; tej alapú italok; fagyasztott tejtermékek; sajtok;
sajtkészítmények; desszert jellegűsajtkészítmények; tejföl; túró; túró készítmények és ezek ízesített változatai;
túródesszertek.
30

Kávé, kakaó, csokoládé-bevonat, csokoládé és ilyen alapanyagú italok és instant termékek; cukor,

fagylaltok, jégkrémek; pudingok; tej alapú pépek, édesített desszert jellegű készítmények.
( 210 ) M 20 00902
( 220 ) 2020.03.27.
( 731 ) Andok Andrea, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )

M1552
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Hivatali ügyintézési szolgáltatások; irodai munkák; reklámozás.

Engedélyek jogi ügyintézése.

( 210 ) M 20 00903
( 220 ) 2020.03.27.
( 731 ) Iván László, Nyíregyháza (HU)
( 740 ) Seszták és Társa Ügyvédi Iroda, Kisvárda
( 546 )

( 511 ) 16

Abszorbens papír vagy műanyag, élelmiszerek csomagolásához; asztalneműk papírból; papír asztalterítők;

bélyegzőpárnák; bélyegző [pecsét] tartó dobozok; bélyegzőtartók; borítékok [papíráruk]; cégtáblák papírból vagy
kartonból; ceruzák; címbélyegzők, címbélyegek; címkék, nem szövetből; csomagolópapír; papír- vagy
kartondobozok; dossziék [papíráruk]; fényképek [nyomtatott]; fényképtartók; folyóiratok; füzetek; gyűjthető
kártyák, nem játékokhoz; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; iratgyűjtők, dossziék; irattartók [irodai cikkek];
irattartók [papíráru]; íróeszközök; írófelszerelések; tollak [irodai cikkek]; ívek [papíráruk]; jegyek; kártyák;
katalógusok; képek; kézikönyvek [útmutatók]; nyomtatott kézikönyvek; könyvecskék, brosúrák; könyvek;
könyvjelzők; magazinok, revük [időszaki lapok]; matricák [lehúzóképek]; műanyagfóliák csomagolásra;
naptárak; noteszok; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; öntapadós címkék papírból; papíráruk;
papírszalagok; irattartó dobozok; papírvágó kések [irodai cikkek]; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból;
poszterek; prospektusok; eldobható szalvéták; szórólapok; papír tányéralátétek; toll- és ceruzatartók; törlésre
szolgáló termékek; plakátok, transzparensek papírból; újságok; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból;
zacskók mikrohullámú sütéshez; zászlók papírból; papír; irodai pecsétek, bélyegzők; mappák; fotóalbumok és
gyűjtő albumok.
21

Tálalátétek [asztali eszközök].

35

Reklámanyagok, nevezetesen szórólapok, prospektusok, brosúrák, áruminták terjesztése, főként katalóguson

keresztüli távértékesítés céljából [akár külföldi, akár belföldi]; árubemutatás; reklámanyagok [röplapok,
prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; közönségszolgálati szolgáltatások; termékminták,
áruminták terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek készítése; hirdetés és reklámozás;
reklámszövegek publikálása.
41

Audioberendezések kölcsönzése; filmek feliratozása; fényképészet; filmek és videofilmek gyártása;

filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése; gyakorlati képzés
[szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése; hangstúdiók szolgáltatásai; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás];
mozifilmek kölcsönzése; szinkronizálás; szórakoztatás; szórakozási, szórakoztatási információk; hang- és
videofelvevő készülékek kölcsönzése; videofilmgyártás; videokamerák kölcsönzése; videoszalagok kölcsönzése;
videoszalagok vágása; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére.
( 210 ) M 20 00913
( 220 ) 2020.03.30.
( 731 ) Dr. Chen Zhen, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Wéber Péter, Budapest
( 541 ) QINGFEI PAIDU DECOCTION
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.
30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek.

( 210 ) M 20 00944
( 220 ) 2020.04.03.
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( 731 ) Princess International Establishment, Schaan (LI)

( 740 ) dr. Riedler Richárd Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 30

Kenyér, péksütemények, és cukrászsütemények, valamint pizzák, kávék, teák, amelyek kizárólag franchise

szerződés alapján üzemeltetett üzletekben kerülnek forgalmazásra.
43

Vendéglátás (élelmezés).

( 210 ) M 20 00945
( 220 ) 2020.04.03.
( 731 ) Princess International Establishment, Schaan (LI)
( 740 ) dr. Riedler Richárd Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Kenyér, péksütemények, és cukrászsütemények, valamint pizzák, kávék, teák, amelyek kizárólag franchise

szerződés alapján üzemeltetett üzletekben kerülnek forgalmazásra.
43

Vendéglátás (élelmezés).

( 210 ) M 20 00963
( 220 ) 2020.04.06.
( 731 ) Bombasei Decor Cukrászati Dekorációs Árukat Gyártó és Forgalmazó Kft, Szikszó (HU)
( 740 ) Z. Tóth Ügyvédi Iroda, Miskolc
( 546 )
( 511 ) 30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt,

szorbetek és más ehető jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup.
( 210 ) M 20 00967
( 220 ) 2020.04.07.
( 731 ) CerTrust Kft., Dunakeszi (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 42

Tudományos és technológiai szolgáltatások, mérnöki munkák, szolgáltatások, hitelesítés és

minőségellenőrzés, minőségellenőrzési tesztelés, tanúsítás (minőség-ellenőrzés).
( 210 ) M 20 00968
( 220 ) 2020.04.07.
( 731 ) Impex 2000 HoReCa Center Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 8

Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; oldalfegyverek, lőfegyverek kivételével;

borotvák.
16

Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,
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bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;

tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.
21

Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; főzőedények és étkészletek, kanalak, kések és

villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok;
takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,
porcelán- és fajanszáruk.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

( 210 ) M 20 00970
( 220 ) 2020.04.07.
( 731 ) Sebők István, Tiszanána (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 37

Digitalizált, távolról vezérelhető eszközök beszerelése, karbantartása és javítása; az ingatlanokba távolról

vezérelhető digitális biztonsági eszközök, világítástechnikai eszközök, árnyékolás, hűtés és fűtési eszközök
felszerelése, javítása, karbantartása; okos otthon szolgáltatások; okos otthonokkal kapcsolatos eszközök kiépítése,
javítása, karbantartása.
( 210 ) M 20 00971
( 220 ) 2020.04.07.
( 731 ) UTT Europe Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) Baruch Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) #egyUTT
( 511 ) 24
25

Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy műanyagból.
Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

( 210 ) M 20 00973
( 220 ) 2020.04.07.
( 731 ) DANTE INTERNATIONAL SA, Bucharest (RO)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Számítógép szoftver; számítógépes programok, letölthető; letölthető számítógépes szoftveralkalmazások;

letölthető mobil alkalmazás-szoftver; alkalmazási szoftver mobil eszközökhöz.
35

Reklám és értékesítésösztönző szolgáltatások; üzleti asszisztencia, menedzsment és adminisztráció; irodai

munkák; weboldalakon való helyek biztosítása áruk és szolgáltatások reklámozásához; áruk bemutatása
mindenfajta kommunikációs médiában, kiskereskedelmi és nagykereskedelmi célból; különböző termékek
kiskereskedelme, nagykereskedelme és online árusítása; kiállítások, üzleti vásárok és egyéb hasonló események
létrehozása és szervezése üzleti célból.
38

Távközlési szolgáltatások.

39

Szállítás; csomagolás és áruk tárolása.

41

Oktatás; tréningek nyújtása; szórakoztatás; sport és kulturális szolgáltatások.

( 210 ) M 20 00974
( 220 ) 2020.04.07.
( 731 ) DANTE INTERNATIONAL SA, Bucharest (RO)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )
( 511 ) 9

Számítógép szoftver; számítógépes programok, letölthető; letölthető számítógépes szoftveralkalmazások;

letölthető mobil alkalmazás-szoftver; alkalmazási szoftver mobil eszközökhöz.
35

Reklám és értékesítésösztönző szolgáltatások; üzleti menedzsment; üzleti adminisztráció; üzleti

adminisztráció a szállítás és a kézbesítés területén; üzleti menedzsmentszolgáltatások a szállítás és kézbesítés
területén; megrendelési szolgáltatások; termékrendelési és -szállítási szolgáltatások; számítógépes megrendelési
szolgáltatások; irodai munkák; irodai szolgáltatások; online rendelési szolgáltatások; étel és élelmiszer rendelés;
online kiskereskedelmi szolgáltatások; online élelmiszerboltokkal kapcsolatos szolgáltatások; csomagküldés
nyomon követése, kezelése és figyelése; vásárlási szolgáltatások összehasonlítása; csomagküldés nyomon
követése és figyelése az üzleti célú időben történő kiszállítás biztosítása érdekében; üzleti menedzsment
tanácsadási szolgáltatások a szállítás és kézbesítés területén; információk és nyomkövetési információk
szolgáltatása harmadik felek számára a kézbesítésről és a kiszállítás állapotáról az interneten és telefonon
keresztül; követési szolgáltatások, nevezetesen csomagok és dokumentumok elektronikus nyomon követésének
biztosítása mások számára; webalapú rendszer és online portálok biztosítása a fogyasztók közötti kereskedelem
területén a fogyasztók számára a belépéshez, a menedzsmenthez és a fogyasztók preferenciája szerinti
információ-módosításhoz, amelyeket a kereskedők használnak a fogyasztókhoz történő szállításra vonatkozó
ajánlatok létrehozása és kezelése terén.
38

Távközlési szolgáltatások.

39

Szállítás; csomagolás és áruk tárolása.

42

Tudományos és technológiai szolgáltatások, valamint ehhez kapcsolódó kutatás és tervezés; ipari elemzés és

ipari kutatási szolgáltatások; számítógépes hardver és szoftver tervezése és fejlesztése.
( 210 ) M 20 00975
( 220 ) 2020.04.07.
( 731 ) GGT CZ, a.s., Jihlava (CZ)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 34

Dohányzási cikkek és tartozékok, cigaretta csövek, szűrők dohánytermékekhez, gyufák.

( 210 ) M 20 00984
( 220 ) 2020.04.07.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szentesi Orsolya, Budapest
( 541 ) PSORIBYE
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények; higiéniai termékek gyógyászati célokra;

dietetikus élelmiszerek és anyagok orvosi és állatorvosi célokra; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára;
ásványi élelmiszer-kiegészítők; vitaminok és vitaminalapú készítmények.
9

Hangképek rögzítésére, továbbítására vagy másolására szolgáló készülék; adatok és információk

feldolgozására és továbbítására szolgáló felszerelés; szoftverek; élettani adatelemző, -tároló -feldolgozó
számítógépes szoftverek; digitális menedzserkalkulátor; csatlakozott karkötők [mérőműszerek]; intelligens
mérlegek; okoskarórák; szoftverek gyógyászati alkalmazásra; letölthető alkalmazások mobil eszközökkel történő
használatra; mesterséges intelligenciát alkalmazó berendezések; mesterséges intelligencia-szoftverek; viselhető
aktivitásészlelők; oktatási mobilalkalmazások.
M1556
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Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; gyógyászati mérőkészülékek és

-berendezések; diagnosztikai eszközök gyógyászati használatra; diagnosztikai, mérő, vizsgáló és felügyeleti
rendszerek; elemzők gyógyászati célokra; nyomon követő eszközök orvosi eszközökhöz.
41

Oktatás biztosítása; egészségügyi információszolgáltatás.

44

Orvosi szolgáltatások; diagnosztikai szolgáltatások; orvosi diagnosztikai szolgáltatások elektronikus

eszközök által; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások;
gyógyszerészeti konzultáció; távgyógyászati szolgáltatások; terápiás szolgáltatások; otthoni kezelések
szolgáltatásának kínálata; orvosi receptek online felírása; betegek orvosi kezelésének monitorozására vonatkozó
orvosi támogatás nyújtása; tanácsadás a gyógyszerészet, az egészségmegóvás és a terápiák területén; orvosi
tájékoztatás betegek részére; egészségügyi információs és figyelemfelhívó program; távolról végzett orvosi
vizsgálat; jó közérzethez és egészséghez kapcsolódó tanácsadó szolgáltatások; betegek orvosi távfelügyeletét
magukba foglaló szolgáltatások.
( 210 ) M 20 00985
( 220 ) 2020.04.07.
( 731 ) SOLTÉSZ Borbirtok Kft., Novaj (HU)
( 546 )

( 511 ) 33

Alkoholos esszenciák; alkoholos gyümölcskivonatok; alkoholos kivonatok; alacsony alkoholtartalmú italok;

alkoholos gyomorkeserűk; alkoholos tojáslikőr; alkoholos zselék; alkoholtartalmú szénsavas italok, a sörök
kivételével; ánizslikőr, anisette; aperitifek; borok; cukornádalapú alkoholos italok; curacao; digesztív [emésztést
elősegítő] italok [szeszesitalok]; előre kikevert szeszesitalok; feketeribizli likőr; gabonaalapú desztillált alkoholos
italok; gyógynövény likőrök; gyomorkeserű [bitter] italok; kávéalapú likőrök; koktélok; körtebor; krémlikőrök;
likőrök; mentalikőr; mézsör; nira [nádcukor alapú alkoholos ital]; rizspálinka; skót whisky alapú likőrök; szaké;
szaké helyettesítők; szeszes italok; tejszínt tartalmazó likőrök.
( 210 ) M 20 00986
( 220 ) 2020.04.07.
( 731 ) SOLTÉSZ Borbirtok Kft., Novaj (HU)
( 546 )

( 511 ) 33

Alkoholos esszenciák; alkoholos gyümölcskivonatok; alkoholos kivonatok; alacsony alkoholtartalmú italok;

alkoholos gyomorkeserűk; alkoholos tojáslikőr; alkoholos zselék; alkoholtartalmú szénsavas italok, a sörök
kivételével; ánizslikőr, anisette; aperitifek; borok; cukornádalapú alkoholos italok; curacao; digesztív [emésztést
elősegítő] italok [szeszesitalok]; előre kikevert szeszesitalok; feketeribizli likőr; gabonaalapú desztillált alkoholos
italok; gyógynövény likőrök; gyomorkeserű [bitter] italok; kávéalapú likőrök; koktélok; körtebor; krémlikőrök;
likőrök; mentalikőr; mézsör; nira [nádcukor alapú alkoholos ital]; rizspálinka; skót whisky alapú likőrök; szaké;
szaké helyettesítők; szeszes italok; tejszínt tartalmazó likőrök.
( 210 ) M 20 00989
( 220 ) 2020.04.07.
( 731 ) Resdevco Ltd., Jerusalem (IL)
M1557
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( 740 ) Dr. Kósa Apollónia, Budapest

( 541 ) Evaporend
( 511 ) 3
5

Nem gyógyhatású folyadékok, oldatok; szemápoló oldatok; szemöblítők, nem gyógyászati használatra.
Oldatok, folyadékok gyógyszerészeti használatra; szemápoló folyadékok, oldatok gyógyászati használatra;

szemcseppek; szemvizek; gyógyszerek szemészeti alkalmazásra; gyógyszerek szemészeti használatra;
készítmények szemészeti felhasználásra; szemészetben használt gyógyszerészeti készítmények; szemészeti
készítmények; gyógyszeres szemöblítők.
( 210 ) M 20 00990
( 220 ) 2020.04.08.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szentesi Orsolya, Budapest
( 541 ) PSORISMART
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények; higiéniai termékek gyógyászati célokra;

dietetikus élelmiszerek és anyagok orvosi és állatorvosi célokra; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára;
ásványi élelmiszer-kiegészítők; vitaminok és vitaminalapú készítmények.
9

Hangképek rögzítésére, továbbítására vagy másolására szolgáló készülék; adatok és információk

feldolgozására és továbbítására szolgáló felszerelés; szoftverek; élettani adatelemző, -tároló -feldolgozó
számítógépes szoftverek; digitális menedzserkalkulátor; csatlakozott karkötők [mérőműszerek]; intelligens
mérlegek; okoskarórák; szoftverek gyógyászati alkalmazásra; letölthető alkalmazások mobil eszközökkel történő
használatra; mesterséges intelligenciát alkalmazó berendezések; mesterséges intelligencia-szoftverek; viselhető
aktivitásészlelők; oktatási mobilalkalmazások.
10

Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; gyógyászati mérőkészülékek és

-berendezések; diagnosztikai eszközök gyógyászati használatra; diagnosztikai, mérő, vizsgáló és felügyeleti
rendszerek; elemzők gyógyászati célokra; nyomon követő eszközök orvosi eszközökhöz.
41

Oktatás biztosítása; egészségügyi információszolgáltatás.

44

Orvosi szolgáltatások; diagnosztikai szolgáltatások; orvosi diagnosztikai szolgáltatások elektronikus

eszközök által; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások;
gyógyszerészeti konzultáció; távgyógyászati szolgáltatások; terápiás szolgáltatások; otthoni kezelések
szolgáltatásának kínálata; orvosi receptek online felírása; betegek orvosi kezelésének monitorozására vonatkozó
orvosi támogatás nyújtása; tanácsadás a gyógyszerészet, az egészségmegóvás és a terápiák területén; orvosi
tájékoztatás betegek részére; egészségügyi információs és figyelemfelhívó program; távolról végzett orvosi
vizsgálat; jó közérzethez és egészséghez kapcsolódó tanácsadó szolgáltatások; betegek orvosi távfelügyeletét
magukba foglaló szolgáltatások.
( 210 ) M 20 00994
( 220 ) 2020.04.07.
( 731 ) Bicskei Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Rt., Bicske (HU)
( 740 ) dr. Kiss Anita, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Sajtok.

( 210 ) M 20 00995
( 220 ) 2020.04.07.
( 731 ) Bicskei Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Rt., Bicske (HU)
M1558
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( 740 ) dr. Kiss Anita, Budapest

( 546 )

( 511 ) 29

Sajtok.

( 210 ) M 20 00996
( 220 ) 2020.04.07.
( 731 ) Bicskei Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Rt., Bicske (HU)
( 740 ) dr. Kiss Anita, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Joghurt.

( 210 ) M 20 00997
( 220 ) 2020.04.07.
( 731 ) Bicskei Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Rt., Bicske (HU)
( 740 ) dr. Kiss Anita, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Joghurt.

( 210 ) M 20 01010
( 220 ) 2020.04.09.
( 731 ) Content Factory Kft., Esztergom (HU)
( 740 ) Hajdú és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Segítség! Itthon vagyok!
( 511 ) 41

Aikido oktatás; akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; állatidomítás,

kiképzés; állatkertek szolgáltatásai; arcfestés; audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése; beltéri
akváriumok kölcsönzése; bentlakásos iskolák; cirkuszok; coaching [tréning]; cosplay szórakoztató rendezvények
szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; diszkók szolgáltatásai;
divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; dzsúdó [judo] oktatás; egészségklub szolgáltatások [egészség
és fitnesz]; éjszakai klubok; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line
publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és
lebonyolítása; felhasználói értékelések szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális; felhasználói értékelési
rangsorok szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; fényképészet; filmek feliratozása; filmfelvevő
berendezések kölcsönzése; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek
M1559
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kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; fitnesz órák vezetése; fizikai erőnléti felmérési

szolgáltatások edzési célokra; fordítás és tolmácsolás; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra;
fotóriportok készítése; golflétesítmények üzemeltetése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek
kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és
lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; idegenvezetős túrák levezetése; időmérés sporteseményeken;
iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; játékfelszerelések kölcsönzése; játékkaszinók [szerencsejátékok];
játékkölcsönzés; játéktermi szolgáltatások nyújtása; jegyirodái szolgáltatások [szórakoztatás]; jelbeszéd fordítása;
kalligráfiái [szépírási] szolgáltatások; karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy
oktatás]; know-how átadása (képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és
lebonyolítása; könnyűbúvár felszerelések kölcsönzése; könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy
oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; levelező tanfolyamok; inentorálás;
mikrofilmezés; modellt ülés művészek számára; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése;
múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által
nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár
szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem
reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs
szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; oktatóvizsga drónok vezetésére képesítést szerezni kívánó felhasználók
számára; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása;
óvodák; pályaválasztási tanácsadás; partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és
televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; sado oktatás [japán teázás! szertartással
kapcsolatos oktatás]; sajátos igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott oktatási szolgáltatások;
show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sportfelszerelések
kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése (1); sportlétesítmények üzemeltetése (2);
sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; stadionok bérbeadása; stúdiószolgáltatások; szabadidős
létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés;
számítógépes hálózatról online biztosított játékszolgáltatások; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése;
személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szépségversenyek
szervezése; szerencsejátékok; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimulátorokkal nyújtott képzési
szolgáltatások; színházi produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek
kölcsönzése (2); szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés
[kivéve reklámszövegek]; táboroztatás; televíziós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tolmács
szolgáltatások; tornatanítás; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; tréningszimulátorok bérbeadása;
vallásoktatás; varieté-előadások bemutatása; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; vezetett
mászótúrák lebonyolítása; vidámparkok; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; videorögzítés;
videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez;
világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós
stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.
( 210 ) M 20 01011
( 220 ) 2020.04.09.
( 731 ) Úttárs Sportegyesület, Budapest (HU)
( 740 ) Pintz és Társai Kft., Budapest
( 541 ) Úttárs
( 511 ) 39
41

Utazás és utasok szállítása; foglalási szolgáltatások buszos szállításhoz; túraszervezés és kivitelezés.
Sport- és fitneszszolgáltatások; sportesemények és sportversenyek szervezése; sporttevékenységek és

sportversenyek szervezése; audio-, video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés; blogírási
szolgáltatások.
( 210 ) M 20 01012
M1560
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( 220 ) 2020.04.09.
( 731 ) Úttárs Sportegyesület, Budapest (HU)
( 740 ) Pintz és Társai Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 39
41

Utazás és utasok szállítása; foglalási szolgáltatások buszos szállításhoz; túraszervezés és kivitelezés.
Sport- és fitneszszolgáltatások; sportesemények és sportversenyek szervezése; sporttevékenységek és

sportversenyek szervezése; audio-, video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés; blogírási
szolgáltatások.
( 210 ) M 20 01016
( 220 ) 2020.04.09.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) PSORICOACH
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények; higiéniai termékek gyógyászati célokra;

dietetikus élelmiszerek és anyagok orvosi és állatorvosi célokra; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára;
ásványi élelmiszer-kiegészítők; vitaminok és vitaminalapú készítmények.
9

Hangképek rögzítésére, továbbítására vagy másolására szolgáló készülék; adatok és információk

feldolgozására és továbbítására szolgáló felszerelés; szoftverek; élettani adatelemző, -tároló -feldolgozó
számítógépes szoftverek; digitális menedzserkalkulátor; csatlakozott karkötők [mérőműszerek]; intelligens
mérlegek; okoskarórák; szoftverek gyógyászati alkalmazásra; letölthető alkalmazások mobil eszközökkel történő
használatra; mesterséges intelligenciát alkalmazó berendezések; mesterségesintelligencia-szoftverek; viselhető
aktivitásészlelők; oktatási mobilalkalmazások.
10

Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; gyógyászati mérőkészülékek és

-berendezések; diagnosztikai eszközök gyógyászati használatra; diagnosztikai, mérő, vizsgáló és felügyeleti
rendszerek; elemzők gyógyászati célokra; nyomon követő eszközök orvosi eszközökhöz.
41

Oktatás biztosítása; egészségügyi információszolgáltatás.

44

Orvosi szolgáltatások; diagnosztikai szolgáltatások; orvosi diagnosztikai szolgáltatások elektronikus

eszközök által; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások;
gyógyszerészeti konzultáció; távgyógyászati szolgáltatások; terápiás szolgáltatások; otthoni kezelések
szolgáltatásának kínálata; orvosi receptek online felírása; betegek orvosi kezelésének monitorozására vonatkozó
orvosi támogatás nyújtása; tanácsadás a gyógyszerészet, az egészségmegóvás és a terápiák területén; orvosi
tájékoztatás betegek részére; egészségügyi információs és figyelemfelhívó program; távolról végzett orvosi
vizsgálat; jó közérzethez és egészséghez kapcsolódó tanácsadó szolgáltatások; betegek orvosi távfelügyeletét
magukba foglaló szolgáltatások.
( 210 ) M 20 01022
( 220 ) 2020.04.10.
( 731 ) GALLICOOP Pulykafeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szarvas (HU)
( 740 ) Dr. Miskolczi Mária, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29
35

Pulykamájas.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek pulykamájassal kapcsolatban; pulykamájas termékek hirdetése,
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reklámozása, és a kereskedelmükhöz kapcsolódó szolgáltatások, beleértve a házhoz szállítást, online

webáruházon keresztül történő értékesítést, fogyasztói tanácsadást.
( 210 ) M 20 01024
( 220 ) 2020.04.10.
( 731 ) GALLICOOP Pulykafeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szarvas (HU)
( 740 ) Dr. Miskolczi Mária, Budapest
( 541 ) Gallicoop Nagyi májasa
( 511 ) 29
35

Pulykamájas.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek pulykamájassal kapcsolatban; pulykamájas termékek hirdetése,

reklámozása, és a kereskedelmükhöz kapcsolódó szolgáltatások, beleértve a házhoz szállítást, online
webáruházon keresztül történő értékesítést, fogyasztói tanácsadást.
( 210 ) M 20 01025
( 220 ) 2020.04.10.
( 731 ) GALLICOOP Pulykafeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szarvas (HU)
( 740 ) Dr. Miskolczi Mária, Budapest
( 541 ) Gallicoop nagymama májas
( 511 ) 29
35

Pulykamájas.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek pulykamájassal kapcsolatban; pulykamájas termékek hirdetése,

reklámozása, és a kereskedelmükhöz kapcsolódó szolgáltatások, beleértve a házhoz szállítást, online
webáruházon keresztül történő értékesítést, fogyasztói tanácsadást.
( 210 ) M 20 01027
( 220 ) 2020.04.10.
( 731 ) GALLICOOP Pulykafeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szarvas (HU)
( 740 ) Dr. Miskolczi Mária, Budapest
( 541 ) Gallicoop nagyi májkrém
( 511 ) 29
35

Pulykamájas.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek pulykamájassal kapcsolatban; pulykamájas termékek hirdetése,

reklámozása, és a kereskedelmükhöz kapcsolódó szolgáltatások, beleértve a házhoz szállítást, online
webáruházon keresztül történő értékesítést, fogyasztói tanácsadást.
( 210 ) M 20 01028
( 220 ) 2020.04.14.
( 731 ) Content Factory Kft., Esztergom (HU)
( 740 ) Hajdú és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; aikido oktatás; akadémiák

[oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; állatidomítás, kiképzés; állatkertek szolgáltatásai;
arcfestés; audio berendezések kölcsönzése; bálok szervezése; beltéri akváriumok kölcsönzése; bentlakásos
iskolák; cirkuszok; coaching [tréning]; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene
szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási
célokból; dzsúdó [judo] oktatás; egészség; klubszolgáltatások [egészség és fitnesz]; éjszakai klubok; elektronikus
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kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő

előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; felhasználói értékelések
szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató
vagy kulturális célokra; fényképészet; filmek feliratozása; filmfelvevő berendezések kölcsönzése;
filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók;
filmszínházi előadások, filmbemutatók; fitneszórák vezetése; fizikai erőnléti felmérési szolgáltatások edzési
célokra; fordítás és tolmácsolás; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése;
golflétesítmények üzemeltetése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki
szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás
show-műsorokra; idegenvezetős túrák levezetése; időmérés sporteseményeken; iskolák által nyújtott oktatási
szolgáltatások; játékfelszerelések kölcsönzése; játékkaszinók [szerencsejátékok]; játékkölcsönzés; játéktermi
szolgáltatások nyújtása; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; jelbeszéd fordítása; kalligráfiai [szépírási]
szolgáltatások; karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; know-how
átadása (képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása;
könnyűbúvár felszerelések kölcsönzése; könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy oktatási célú
kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; levelező tanfolyamok; mentorálás; mikrofilmezés; modellt
ülés művészek számára; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; múzeumi szolgáltatások
[bemutatók, kiállítások]; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és
szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem
letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek
publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási
vizsgáztatás; oktatóvizsga drónok vezetésére képesítést szerezni kívánó felhasználók számára; on-line elérhető
elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; óvodák; pályaválasztási
tanácsadás; partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és televízióműsorok készítése;
rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; sado oktatás [japán teázási szertartással kapcsolatos oktatás]; sajátos
igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott oktatási szolgáltatások; show-műsorok készítése;
show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével;
sportlétesítmények üzemeltetése (1); sportlétesítmények üzemeltetése (2); sportpályák bérbeadása;
sportversenyek rendezése; stadionok bérbeadása; stúdiószolgáltatások; szabadidős létesítmények üzemeltetése;
szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés; számítógépes hálózatról online
biztosított játékszolgáltatások; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; személyi edző szolgáltatások
[fitnesz edzés]; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szépségversenyek szervezése; szerencsejátékok;
szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimulátorokkal nyújtott képzési szolgáltatások; színházi produkciók;
szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási, szórakoztatási
információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; táboroztatás; televíziós
szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tolmács szolgáltatások; tornatanítás; tördelési
szolgáltatások, nem hirdetési célokra; tréningszimulátorok bérbeadása; vallásoktatás; varieté-előadások
bemutatása; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; vezetett mászótúrák lebonyolítása; vidámparkok;
videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok
vágása; videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez; világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez;
világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok
szolgáltatásai; zeneszerzés.
( 210 ) M 20 01029
( 220 ) 2020.04.14.
( 731 ) Content Factory Kft., Esztergom (HU)
( 740 ) Hajdú és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Kicsi a világ
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Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; aikido oktatás; akadémiák

[oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; állatidomítás, kiképzés; állatkertek szolgáltatásai;
arcfestés; audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése; beltéri akváriumok kölcsönzése; bentlakásos
iskolák; cirkuszok; coaching [tréning]; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene
szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási
célokból; dzsúdó [judo] oktatás; egészség; klubszolgáltatások [egészség és fitnesz]; éjszakai klubok; elektronikus
kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő
előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; felhasználói értékelések
szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató
vagy kulturális célokra; fényképészet; filmek feliratozása; filmfelvevő berendezések kölcsönzése;
filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók;
filmszínházi előadások, filmbemutatók; fitneszórák vezetése; fizikai erőnléti felmérési szolgáltatások edzési
célokra; fordítás és tolmácsolás; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése;
golflétesítmények üzemeltetése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki
szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás
show-műsorokra; idegenvezetős túrák levezetése; időmérés sporteseményeken; iskolák által nyújtott oktatási
szolgáltatások; játékfelszerelések kölcsönzése; játékkaszinók [szerencsejátékok]; játékkölcsönzés; játéktermi
szolgáltatások nyújtása; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; jelbeszéd fordítása; kalligráfiai [szépírási]
szolgáltatások; karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; know-how
átadása (képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása;
könnyűbúvár felszerelések kölcsönzése; könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy oktatási célú
kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; levelező tanfolyamok; mentorálás; mikrofilmezés; modellt
ülés művészek számára; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; múzeumi szolgáltatások
[bemutatók, kiállítások]; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és
szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem
letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek
publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási
vizsgáztatás; oktatóvizsga drónok vezetésére képesítést szerezni kívánó felhasználók számára; on-line elérhető
elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; óvodák; pályaválasztási
tanácsadás; partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és televízióműsorok készítése;
rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; sado oktatás [japán teázási szertartással kapcsolatos oktatás]; sajátos
igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott oktatási szolgáltatások; show-műsorok készítése;
show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével;
sportlétesítmények üzemeltetése (1); sportlétesítmények üzemeltetése (2); sportpályák bérbeadása;
sportversenyek rendezése; stadionok bérbeadása; stúdiószolgáltatások; szabadidős létesítmények üzemeltetése;
szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés; számítógépes hálózatról online
biztosított játékszolgáltatások; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; személyi edző szolgáltatások
[fitnesz edzés]; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szépségversenyek szervezése; szerencsejátékok;
szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimulátorokkal nyújtott képzési szolgáltatások; színházi produkciók;
szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási, szórakoztatási
információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; táboroztatás; televíziós
szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tolmács szolgáltatások; tornatanítás; tördelési
szolgáltatások, nem hirdetési célokra; tréningszimulátorok bérbeadása; vallásoktatás; varieté-előadások
bemutatása; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; vezetett mászótúrák lebonyolítása; vidámparkok;
videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok
vágása; videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez; világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez;
világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok
szolgáltatásai; zeneszerzés.
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( 210 ) M 20 01034
( 220 ) 2020.04.14.
( 731 ) YODAFORCE Holding Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Horváth Gábor, Pannonhalma
( 546 )
( 511 ) 9

Tudományos célra szolgáló, kutatási, navigációs, földmérő, fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális,

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;
hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy feldolgozására szolgáló készülékek és
eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média;
számítógépek és számítógépes perifériák.
38

Távközlési szolgáltatások.

41

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

( 210 ) M 20 01038
( 220 ) 2020.04.15.
( 731 ) dr. Horváth Szatmár, Szeged (HU)
( 546 )

( 511 ) 25
33

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.
Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

( 210 ) M 20 01041
( 220 ) 2020.04.15.
( 731 ) EUROCLIMAT LLP, Kington (GB)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Cooper&Hunter
( 511 ) 11

Főző berendezések és készülékek; hűtőkészülékek és berendezések; légkondicionáló ventilátorok; levegő

szagtalanító készülékek; szárítókészülékek és berendezések; léghevítő készülékek, berendezések; szellőző
[légkondicionáló] berendezések; légkondicionáló berendezések; helyiségfűtők; szabályozó szerelvények vízvagy gázkészülékekhez és víz- vagy gázvezetékekhez; csapok [vízcsapok] csövekhez; szagtalanító készülékek
nem személyes használatra; ionizáló készülékek a levegő vagy a víz kezelésére; radiátorok, elektromos.
( 210 ) M 20 01050
( 220 ) 2020.04.16.
( 731 ) Kaló Imre Pincészet Kft., Eger (HU)
( 546 )

( 511 ) 33
39

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.
Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
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( 210 ) M 20 01052
( 220 ) 2020.04.17.
( 731 ) Medico Uno Pharmaceuticals SE Európai Részvénytársaság, Biatorbágy (HU)
( 740 ) Széles Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Kitolak
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; gombaellenes bőrgyógyászati készítmények

körmökön való használatra; gombaellenes krémek orvosi használatra; gombaölő szerek [fungicidek]; gomba
elleni gyógyszerek; körömgomba-kezelő készítmények.
( 210 ) M 20 01053
( 220 ) 2020.04.17.
( 731 ) Skinglow Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők.

( 210 ) M 20 01055
( 220 ) 2020.04.17.
( 731 ) Brandeis Barnabás, Százhalombatta (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BRANDEIS
( 511 ) 9

Telefonok; elektromos és elektronikai összetevők; elektronikai készülékekhez való szoftvermeghajtók,

amelyek lehetővé teszik számítógépes hardverek és elektronikai készülékek egymással való kommunikációját;
szoftverek; szoftver csomagok; applikációs szoftver; okoshangszórók; okosszemüvegek; okoskarórák; okosszíjak;
okosgyűrűk; okosgyártás szoftverek; tokok okostelefonhoz; szoftverek okostelefonokhoz; töltők
okostelefonokhoz; tápegységek okostelefonokhoz; kijelzők okostelefonokhoz; vezeték nélküli fejhallgatók
okostelefonokhoz; számítógépekkel és egyéb okoseszközökkel való használatra kialakított perifériák; hordható
okostelefonok; hordható digitális elektronikus kommunikációs eszközök; okostelefonok; mobiltelefonok.
35

Marketing tanácsadás; marketing segítségnyújtás; marketing kampányok; marketing előrejelzés; marketing

információk; promóciós marketing; telefonos marketing; pénzügyi marketing; marketing szolgáltatások; digitális
marketing; internetes marketing; célzott marketing; marketingtervek elkészítése; marketingtrendek elemzése;
marketingügynökségi szolgáltatások; marketingszemélyzet irányítása; marketingstratégiai vizsgálatok; reklám és
marketing; marketing információk szolgáltatása; keresőmotoros marketing szolgáltatások; marketing stratégiák
tervezése; marketing célú becslések; üzleti marketing szolgáltatások; marketing tanulmányok készítése;
marketing konzultációs szolgáltatások; direkt marketing szolgáltatások; üzleti marketing tanácsadás; marketing
felmérések tervezése; marketing tanulmányok előkészítése; marketing információk nyújtása; marketing
szoftverkiadás keretében; marketinghez kapcsolódó elemzés; reklám és marketing szolgáltatások; reklám- és
marketing konzultáció; marketing-tanácsadás és -szolgáltatások; marketinggel kapcsolatos szakmai konzultáció;
marketinggel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; marketinggel kapcsolatos üzleti tanácsadás; online reklámés marketingszolgáltatások; marketing stratégiák és koncepciók kidolgozása; reklámozási, marketing és
promóciós szolgáltatások; marketingtanácsadás a közösségi média területén; marketinggel kapcsolatos
információnyújtás weboldalakon keresztül; internetes marketinggel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások;
reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; promóciós marketing-szolgáltatások audiovizuális média
felhasználásával; digitális hálózatok útján nyújtott marketing szolgáltatások; kutatási szolgáltatások
reklámozással és marketinggel kapcsolatban; marketingstratégiák kidolgozása és kivitelezése mások
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megbízásából; mások termékeinek és szolgáltatásainak marketingje kuponok terjesztése révén; reklámozás,

marketing és promóciós konzultáció, tanácsadó és segítségnyújtási szolgáltatások; kiskereskedelmi szolgáltatások
okostelefonokkal kapcsolatban.
42

Szoftveralkotás; szoftvertervezés; szoftverfejlesztés; szoftvertelepítés; szoftverfejlesztés szoftverkiadás

keretében; szoftver kutatás; szoftver készítés; szoftver-karbantartás; szoftver mérnökség; szoftver testreszabása;
szoftverek frissítése; számítógépes hardverfejlesztés; számítógépes hardver tervezése; számítógépes hardver
bérbeadása; számítógépes hardverek fejlesztése; számítástechnikai hardverek tervezése; számítógépes hardverek
tesztelése; számítógépes hardvertervezési szolgáltatások; hardver és szoftver bérbeadása; számítógép hardver
eszközeinek bérbeadása; tervező szolgáltatás számítógépes hardverhez; számítógépes hardverrel kapcsolatos
tanácsadás; konzultáció számítógépes hardverekkel kapcsolatban; számítógépes hardver tervezésével kapcsolatos
tanácsadás; számítógép hardverek és szoftverek hibaelhárítása; számítógépes hardverek és szoftverek tervezése;
számítógépes hardverek és szoftverek fejlesztése; számítógépes hardverek fejlesztésével kapcsolatos kutatás;
számítógépes hardverek konfigurálása szoftverek segítségével; kutatás a számítógépes hardverek területén;
számítógépes hardverek testre szabott tervezése; számítógépes hardverekkel kapcsolatos szaktanácsadói
szolgáltatások; számítógépes hardver architektúrák tervezése és fejlesztése; számítógépes hardverek és
felszerelések, eszközök bérbeadása; számítógépes hardverek használatára vonatkozó műszaki tanácsadás;
számítógépes hardverrel kapcsolatos kutatás és tanácsadás; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és
fejlesztés; hardverek tervezése multimédiás tartalmak feldolgozásához és terjesztéséhez; számítógépek ipari
formatervezésével kapcsolatos szolgáltatások; tanácsadási szolgáltatások ipari formatervezéssel kapcsolatban;
termékek formatervezése; ipari formatervezés; stíldíszítés [ipari formatervezés]; távközlési berendezésekkel
kapcsolatos formatervezési és tervezési szolgáltatások; telekommunikációs berendezések műszaki formatervezése
és tervezése; telekommunikációs hálózatok műszaki formatervezése és tervezése; dizájnszolgáltatások; építészeti
tervezési [dizájn] szolgáltatások; telefonok tervezése; szoftvertervezés okostelefonokhoz; okostelefon-szoftverek
frissítése; honlapok létrehozása és karbantartása mobiltelefonokhoz; mobiltelefonokhoz készült webhelyek
létrehozása és karbantartása; csomagolási design; grafikus tervezés, design; mobiltelefonok tervezése;
mobiltelefonok kikódolása.
( 210 ) M 20 01056
( 220 ) 2020.04.17.
( 731 ) Fempharma Europe Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Babántúl
( 511 ) 5

Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

( 210 ) M 20 01057
( 220 ) 2020.04.17.
( 731 ) Brandeis Barnabás, Százhalombatta (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PROMETHEUS
( 511 ) 9

Telefonok; elektromos és elektronikai összetevők; elektronikai készülékekhez való szoftvermeghajtók,

amelyek lehetővé teszik számítógépes hardverek és elektronikai készülékek egymással való kommunikációját;
szoftverek; szoftver csomagok; applikációs szoftver; okoshangszórók; okosszemüvegek; okoskarórák; okosszíjak;
okosgyűrűk; okosgyártás szoftverek; tokok okostelefonhoz; szoftverek okostelefonokhoz; töltők
okostelefonokhoz; tápegységek okostelefonokhoz; kijelzők okostelefonokhoz; vezeték nélküli fejhallgatók
okostelefonokhoz; számítógépekkel és egyéb okoseszközökkel való használatra kialakított perifériák; hordható
okostelefonok; hordható digitális elektronikus kommunikációs eszközök; okostelefonok; mobiltelefonok.
35

Marketing tanácsadás; marketing segítségnyújtás; marketing kampányok; marketing előrejelzés; marketing

információk; promóciós marketing; telefonos marketing; pénzügyi marketing; marketing szolgáltatások; digitális
marketing; internetes marketing; célzott marketing; marketingtervek elkészítése; marketingtrendek elemzése;
marketingügynökségi szolgáltatások; marketingszemélyzet irányítása; marketingstratégiai vizsgálatok; reklám és
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marketing; marketing információk szolgáltatása; keresőmotoros marketing szolgáltatások; marketing stratégiák

tervezése; marketing célú becslések; üzleti marketing szolgáltatások; marketing tanulmányok készítése;
marketing konzultációs szolgáltatások; direkt marketing szolgáltatások; üzleti marketing tanácsadás; marketing
felmérések tervezése; marketing tanulmányok előkészítése; marketing információk nyújtása; marketing
szoftverkiadás keretében; marketinghez kapcsolódó elemzés; reklám és marketing szolgáltatások; reklám- és
marketing konzultáció; marketing-tanácsadás és -szolgáltatások; marketinggel kapcsolatos szakmai konzultáció;
marketinggel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; marketinggel kapcsolatos üzleti tanácsadás; online reklámés marketingszolgáltatások; marketing stratégiák és koncepciók kidolgozása; reklámozási, marketing és
promóciós szolgáltatások; marketingtanácsadás a közösségi média területén; marketinggel kapcsolatos
információnyújtás weboldalakon keresztül; internetes marketinggel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások;
reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; promóciós marketing-szolgáltatások audiovizuális média
felhasználásával; digitális hálózatok útján nyújtott marketing szolgáltatások; kutatási szolgáltatások
reklámozással és marketinggel kapcsolatban; marketingstratégiák kidolgozása és kivitelezése mások
megbízásából; mások termékeinek és szolgáltatásainak marketingje kuponok terjesztése révén; reklámozás,
marketing és promóciós konzultáció, tanácsadó és segítségnyújtási szolgáltatások; kiskereskedelmi szolgáltatások
okostelefonokkal kapcsolatban.
42

Szoftveralkotás; szoftvertervezés; szoftverfejlesztés; szoftvertelepítés; szoftverfejlesztés szoftverkiadás

keretében; szoftver kutatás; szoftver készítés; szoftver-karbantartás; szoftver mérnökség; szoftver testreszabása;
szoftverek frissítése; számítógépes hardverfejlesztés; számítógépes hardver tervezése; számítógépes hardver
bérbeadása; számítógépes hardverek fejlesztése; számítástechnikai hardverek tervezése; számítógépes hardverek
tesztelése; számítógépes hardvertervezési szolgáltatások; hardver és szoftver bérbeadása; számítógép hardver
eszközeinek bérbeadása; tervező szolgáltatás számítógépes hardverhez; számítógépes hardverrel kapcsolatos
tanácsadás; konzultáció számítógépes hardverekkel kapcsolatban; számítógépes hardver tervezésével kapcsolatos
tanácsadás; számítógép hardverek és szoftverek hibaelhárítása; számítógépes hardverek és szoftverek tervezése;
számítógépes hardverek és szoftverek fejlesztése; számítógépes hardverek fejlesztésével kapcsolatos kutatás;
számítógépes hardverek konfigurálása szoftverek segítségével; kutatás a számítógépes hardverek területén;
számítógépes hardverek testre szabott tervezése; számítógépes hardverekkel kapcsolatos szaktanácsadói
szolgáltatások; számítógépes hardver architektúrák tervezése és fejlesztése; számítógépes hardverek és
felszerelések, eszközök bérbeadása; számítógépes hardverek használatára vonatkozó műszaki tanácsadás;
számítógépes hardverrel kapcsolatos kutatás és tanácsadás; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és
fejlesztés; hardverek tervezése multimédiás tartalmak feldolgozásához és terjesztéséhez; számítógépek ipari
formatervezésével kapcsolatos szolgáltatások; tanácsadási szolgáltatások ipari formatervezéssel kapcsolatban;
termékek formatervezése; ipari formatervezés; stíldíszítés [ipari formatervezés]; távközlési berendezésekkel
kapcsolatos formatervezési és tervezési szolgáltatások; telekommunikációs berendezések műszaki formatervezése
és tervezése; telekommunikációs hálózatok műszaki formatervezése és tervezése; dizájnszolgáltatások; építészeti
tervezési [dizájn] szolgáltatások; telefonok tervezése; szoftvertervezés okostelefonokhoz; okostelefon-szoftverek
frissítése; honlapok létrehozása és karbantartása mobiltelefonokhoz; mobiltelefonokhoz készült webhelyek
létrehozása és karbantartása; csomagolási design; grafikus tervezés, design; mobiltelefonok tervezése;
mobiltelefonok kikódolása.
( 210 ) M 20 01058
( 220 ) 2020.04.17.
( 731 ) Gubányi Attila, Budapest (HU)
( 541 ) Denelys
( 511 ) 3

Aromaterápiás krémek; eau de toilette; folyékony parfümök; illatosított kölnik, arcvizek; illatosított krémek;

illatosított testápoló tejek és krémek; illatosított testpermetek, spray-k; illatszer készítmények; illatszercikkek;
illatszerek; parfüm; parfüm készítmények; parfüméria, illatszerbolt; parfümvizek, illatosított vizek; szilárd
parfümök; természetes illatszerek; test spray-k [nem gyógyhatású]; testdezodorok [illatszerek]; aloe vera
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készítmények kozmetikai célokra; aloe vera zselé kozmetikai célokra; babaápoló termékek (nem gyógyhatású);

balzsamok nem gyógyászati célokra; dörzsölő készítmények a testen történő használatra; egészségügyi termékek
[piperecikkek]; fogyás segítésére használt kozmetikai készítmények; fogyasztószerek [kozmetikumok], nem
orvosi használatra; gyermekkozmetikai cikkek; hialuronsavat tartalmazó kozmetikumok; illatosított folyadékok,
oldatok [piperekészítmények]; illatosított testápolók [piperekészítmények]; illóolajok kozmetikai használatra;
kenőcsök kozmetikai használatra; körömágy kondicionálók; kozmetikai készítmények fogyáshoz; kozmetikai
készletek; kozmetikai szerek; kozmetikai testápoló készítmények; kozmetikumok; kozmetikumok egyéni
használatra; kozmetikumok és kozmetikai készítmények; kozmetikumok olajok formájában; masszázsolajak;
masszázsolajok és -tejek; masszírozáshoz használt olajak; natúrkozmetikumok; nem gyógyhatású balzsamok;
nem gyógyhatású bőrápoló folyadékok; nem gyógyhatású fejbőr kezelő készítmények; nem gyógyhatású
kozmetikumok; nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású piperecikkek; olajok
kozmetikai célokra; olajok test- és szépségápoláshoz; olajok testápolási, higiéniai célokra; parfümök és
illatanyagok; panthenolt tartalmazó kozmetikumok; pedikűr készítmények; sminklemosó vattakorongok;
szájhigiénés készítmények; természetes kozmetikumok; testápolási és szépségápolási készitmények; zsírok
kozmetikai célokra; aromák [esszencia olajok]; aromaterápiás készítmények; aromaterápiás olajok [kozmetikai
alkalmazásra]; aromatikus anyagok [esszencia olajok]; aromatikus esszencia olajok; bőrápoló olajok [nem
gyógyhatású]; desztillált szépségápoló olajok; emulgeált illóolajok; esszenciális olajok; illatosított olaj; illóolajok;
illóolajok aromaterápiás használatra; illóolajok háztartási használatra; kevert illóolajok; levendulaolaj; nem
gyógyhatású olajok; növényi illóolajok; természetes esszenciaolajok; természetes olajok kozmetikai célokra;
virágvíz; szappanok háztartási használatra; folyékony szappan; illatosított szappanok; kézműves szappanok;
mosókrémek [szappanok]; szappan; szappan lapocskák személyes használatra; szappan termékek; szappanlapok;
testolaj; ajak alapozók; arc és test maszkok/pakolások; arc- és testvajak; arcmasszázsolajok; arcolajok; arcradír
készítmények kozmetikai használatra; arctisztító maszkok; bőr-, szem- és körömápoló készítmények; bőrápoló
készítmények; bőrtisztító habok; fitokozmetikai készítmények; folyékony krémek (kozmetikumok); funkcionális
kozmetikumok; fürdő- és zuhanyolajok (nem gyógyhatású); fürdőkészítmények; gyógynövénykivonatok
kozmetikai célokra; hajápoló készítmények; hidrolizált kollagén kozmetikai célokra; készítmények haj- és
testmosásra; kéztisztítók; kollagén készítmények kozmetikai felhasználásra; kollagénkészítmények kozmetikai
célokra; kozmetikai krémek az arc és a test számára; kozmetikai krémek és tejek; kozmetikumok porok
formájában; krémes arcpúder; lábradírok; micellás víz; naptejek csecsemőknek; nem gyógyhatású szépségápoló
szerek; nem gyógyhatású zuhanyolajak; öregedésgátló szérum kozmetikai használatra; smink; regeneráló krémek
kozmetikai használatra; sminkeltávolító készítményekkel átitatott kendők; sminkrögzítő spray-k; sminktermékek;
szappanmentes emulziók mosakodáshoz [testre]; szépségápoló szérumok; színes kozmetikumok a bőrre;
szőrtelenítő és borotválkozó készítmények; test- és arcápoló olajok; testpermetek; tisztítókészítményekkel átitatott
babatörlőkendők; tusoló készítmények; utántöltő csomagok kozmetikai szerek adagolóihoz; ajakkozmetikumok;
ajakrúzsok; barnító tejek [kozmetikumok]; bőrbarnító krémek; bőrkorrektor krémek; dekoratív kozmetikai
termékek; kozmetikai krémek; kozmetikai maszkok; kozmetikai szerek szempillákhoz; kozmetikumok rúzs
formájában; kozmetikumok szemhéjfesték formájában; kozmetikumok szemöldökhöz; kozmetikumok
szempillához; napozók, barnítók [kozmetikumok]; napozókrémek; sminklemosó tejek; folyékony
fürdőszappanok; kozmetikai szappanok; mandulaszappan; tusfürdők; aromás fürdőolajok; babahabfürdők;
fürdőgolyók; fürdőolajok; fürdősók (nem gyógyszeres -); gyógynövények fürdéshez; nem gyógyhatású
fürdőolajok; nem gyógyhatású tusfürdők; dezodorok; izzadásgátlók; test spray-k; a terhesség során használatos
kozmetikai készítmények száraz bőrre; agyagmaszkok bőrre; ajakbalzsam [nem gyógyhatású]; arc- és testápoló
folyadékok; arc- és testkrémek; arcemulziók [kozmetikai alkalmazásra]; archidratálók [kozmetikai]; arckrém;
arclemosók [kozmetikumok]; arcmaszkok; arcpakolások; arcradírok [kozmetikai]; arcszérum kozmetikai
használatra; arctisztító tejek; arctisztítók; arctonikok [kozmetikumok]; babaápoló folyadékok; babaápoló tejek;
babakrémek [nem gyógyszeres]; babaolajok; bőrfeszesítő kozmetikai készítmények; borotválkozás utáni hidratáló
krém; fényvédő faktoros napvédő spray-k; feszesítő, tonifikáló krémek [kozmetikai]; hidratálók; illatos olajok
bőrápolásra; illatosított hintőporok; illóolajok légfrissítőkhöz; készítmények napozáshoz [kozmetikumok];
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kézkrém; körömápoló készítmények; körömlakkok; kozmetikai arcápoló készítmények; kozmetikai testradírok;

napvédő termékek [kozmetikumok]; narancsbőr, cellulitisz elleni folyadékok; olajok a bőr napozás utáni
hidratálására; sminkeltávolító krémek; babasamponok; haj kezelésére szolgáló kondicionálók; hajápoló
készítmények, nem gyógyászati célokra; hajformázó készítmények; hajkozmetikumok; hajsamponok;
borotvakrém; borotválkozás előtti készítmények; borotválkozás utáni készítmények; borotvaszappan; szakállolaj;
szakállbalzsam; testradír; sminkeltávolító, sminklemosó készítmények; tonikok [kozmetikumok].
( 210 ) M 20 01060
( 220 ) 2020.04.20.
( 731 ) Szabó Gyula, Budapest (HU)
( 541 ) cyus
( 511 ) 3

Szappanok; tusfürdők; samponok; parfümök; olajok test- és szépségápoláshoz; napvédő, napozó

készítmények [kozmetikumok]; masszírozáshoz használt olajak; kölnivizek; készítmények borotválkozáshoz;
illatszer készítmények; fürdősók; fürdőgolyók; folyékony szappanok; esszenciális olajok; dörzsölő készítmények
a testen történő használatra; dezodorok; bőrápoló készítmények.
18

Aktatáskák; alkalmi kistáskák; alkalmi táskák [clutch]; bérlettartók; bevásárlótáskák; boston táskák; bőr és

irha kulcstartó tokok; bőr irattartók; bőrből készült kézitáskák; bőrből készült táskák és pénztárcák; bőröndök,
útitáskák [poggyász]; bőrszíjak; diplomatatáskák; ernyők, esernyők; estélyi kézitáskák; hátizsákok, hátitáskák;
iskolatáskák; kártyatartó tárcák; neszesszerek; pelenkázótáskák; pénztárcák, erszények; piperetáskák üresen;
retikülök; satchel táskák; sporttáskák; strandtáskák; táskák, kézitáskák; válltáskák, tarisznyák; vászontáskák.
25

Alsóruházat, fehérneműk; bakancsok, csizmák; baseball sapkák; blézerek; blúzok; bőrcipők;

csokornyakkendők; derékszíjak, övek; divatos kalapok, fejkendők; esküvői ruhák; esőköpenyek, esőkabátok;
estélyi ruházat; farmerruházat; férfi és női dzsekik, kabátok, nadrágok, mellények; férfi és női fürdőruhák és
fürdőnadrágok; férfi és női lábbeli; férfi, női és gyermek ruházat; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; hálóruhák,
alváshoz használt ruhák; harisnyaáruk, kötöttáruk; ingek; kardigánok; kendők [ruházat]; kesztyűk; köntösök,
pongyolák; kötöttáruk [ruházat]; melegítőfelsők; melegítőnadrágok; menyasszonyi ruhák; nyakkendők;
nyaksálak; öltönyök; papucsok; pólóingek, kötött ingek, pólók; pulóverek; sapkák; sportruházat; strandkalapok;
szandálok; szoknyák; zakók, dzsekik; zoknik és harisnyák; zsebkendők.
( 210 ) M 20 01061
( 220 ) 2020.04.20.
( 731 ) Safari Club International Közép-Magyarországi Egyesülete, Budapest (HU)
( 740 ) Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd
( 546 )

( 511 ) 41

Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; bálok szervezése; bálok szervezése és lebonyolítása;

bentlakásos iskolák; bentlakásos tanfolyamok; hegyi túrázással kapcsolatos bentlakásos tanfolyamok; coaching;
coaching [tréning]; oktatási szolgáltatások coaching formájában; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése;
divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és
folyóiratok on-line publikálása; elektronikus könyvek és folyóiratok online megjelentetése; elektronikus könyvek
és folyóiratok internetes publikációja; folyóiratok és könyvek elektronikus online közzététele; folyóiratok és
könyvek megjelentetése elektronikus formában; élő előadások bemutatása; élő előadások szervezése és
bemutatása; élő szórakoztató előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;
felhasználói értékelések szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; fényképészet; filmek feliratozása;
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filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; fordítás és tolmácsolás; fotóriportok készítése; gyakorlati

képzés [szemléltetés]; gyakorlati képzés; hangfelvételek kölcsönzése; idegenvezetős túrák levezetése;
idegenvezetős túrák lebonyolítása kulturális helyszíneken oktatási célokból; iskolák által nyújtott oktatási
szolgáltatások; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; rekreációs, szabadidős klubszolgáltatások
nyújtása; know-how átadása (képzés); konferenciák, kongresszusok, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása;
konferenciák, kongresszusok szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; konferenciák
szervezése, lebonyolítása és rendezése; konferenciák és szemináriumok szervezése és lebonyolítása; konferenciák
szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások;
könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások
szervezése és tartása; mentorálás; múzeumi szolgáltatások; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások];
művészeti alkotások bérbeadása; nem letölthető filmek és televízió-műsorok rendelkezésre bocsátása fizetős
televízió útján; nem letölthető filmek és televízió-műsorok rendelkezésre bocsátása pay-per view [fizetős]
műsorszolgáltatás útján; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; on-line elérhető elektronikus
publikációk, nem letölthetők; online nem letölthető képek biztosítása; online, nem letölthető videók biztosítása;
partik tervezése [szórakoztatás]; partik tervezése és lebonyolítása [szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok
készítése; versenyek, versenysorozatok szervezése; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; versenyek
szervezése és lebonyolítása [oktatás vagy szórakoztatás]; versenyek szervezése és lebonyolítása; versenyek
szervezése; versenyek intézése [szervezése]; videorögzítés; sportversenyek rendezése; sportversenyek szervezése,
rendezése és lebonyolítása; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; személyes oktatófórumok
rendezése és levezetése; oktatással kapcsolatos szemináriumok szervezése; szemináriumok szervezése;
szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szórakoztatással kapcsolatos szemináriumok szervezése;
továbbképzési szemináriumok szervezése; szemináriumok és workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása;
szerencsejátékok; oktatási szimpóziumok szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok
szervezése, lebonyolítása és rendezése; szimpóziumok szervezésével, lebonyolításával és rendezésével
kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; szimulátorokkal nyújtott képzési szolgáltatások;
szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási
szolgáltatások; táboroztatás.
( 210 ) M 20 01064
( 220 ) 2020.04.20.
( 731 ) Process Automatika Korlátolt Felelősségű Társaság, Szeged (HU)
( 740 ) Gyurcsik Ügyvédi Iroda, Szeged
( 546 )

( 511 ) 9
42

Rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média.
Ipari elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési

szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 20 01066
( 220 ) 2020.04.21.
( 731 ) Kőszegi Brigitta, Szeged (HU)
( 740 ) Dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 44

Állatkozmetika; állatkozmetikai szolgáltatások; állatkozmetikai szolgáltatás; állatkozmetikai szalon
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szolgáltatásai házi kedvencek számára; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére;

állatápolási szolgáltatások.
( 210 ) M 20 01070
( 220 ) 2020.04.21.
( 731 ) Megaweb Kft, Budapest, XIV. (HU)
( 740 ) Csibi Tamás, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Élelmiszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

( 210 ) M 20 01080
( 220 ) 2020.04.21.
( 731 ) Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 43

Táborhelyek hasznosítása; üdülőtáborok szolgáltatásai (szállásadás).

( 210 ) M 20 01088
( 220 ) 2020.04.21.
( 731 ) Kovács Bence Tamás, Szombathely (HU)
( 541 ) NEXIS
( 511 ) 5

Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

( 210 ) M 20 01123
( 220 ) 2020.04.26.
( 731 ) Nemes Attila, Nyíregyháza (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Antibakteriális készítmények; antibakteriális spray-k; antiszeptikus készítmények; antiszeptikus

mosakodószerek, mosószerek; antiszeptikus spray-k aeroszolok formájában, bőrön történő használatra;
antiszeptikus spray-k aeroszolok formájában, szilárd felületeken történő használatra; antiszeptikus tisztítószerek;
baktériumölő kézápolók; baktériumirtók; baktériumölő szerek, baktérium eltávolítók; fertőtlenítő szerek
gyógyászati használatra; fertőtlenítő szerek kórházi használatra; fertőtlenítők; fertőtlenítők háztartási használatra;
fertőtlenítőszerek; fertőtlenítőszerek, antiszeptikus készítmények; fertőtlenítőszerek higiéniai célokra;
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fertőtlenítőszerek higiéniás használatra; kézfertőtlenítő készítmények; megelőző hatású antiszeptikus szerek;

terapeutikus hatású antiszeptikus szerek; sterilizáló lemosószerek; sterilizáló készítmények; sterilizáló anyagok.
( 210 ) M 20 01140
( 220 ) 2020.04.28.
( 731 ) Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf (DE)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 1

Vegyszerek ipari használatra; feldolgozatlan műgyanták; szilikonok; feldolgozatlan műanyagok; ragasztók

ipari használatra; szilikongyanták (melyek ebbe az osztályba tartoznak); laminátumokhoz használt
kontaktragasztók; burkolat ragasztók (ragasztók burkolólapok rögzítéséhez vagy lerakásához).
2

Festékek, lakkok, politúrok; rozsdagátló készítmények tartósításhoz, fakorhadás megelőzésére szolgáló

készítmények; pácfestékek; marószerek, maróanyagok; bevonatok; masztix [természetes gyanta], festékekhez
használt kötőanyagok, rozsda elleni készítmények, alapozók, primerek, alapozó színezékek, alapozó bevonatok.
3

Tisztító-, polírozó, súroló- és csiszolószerek.

4

Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek.

17

Poliuretán hab (félkész); poliuretán hab szigetelési célokra; tömítő-, dugaszoló- és szigetelőanyagok;

tömítőanyagok illesztésekhez; tömítések; szilikongumi, szilikongumi vegyületek; hőszigetelési célú
szigetelőanyagok és hideg elleni szigetelőanyagok; szilikongyanták (amelyek ebbe az osztályba tartoznak);
szilikonhabok hőszigetelésre vagy hőpajzsok; más osztályba nem tartozó tömőkittek.
19

Nem fém építőanyagok; glettelő anyagok; tűzálló cementbevonatok; töltőanyagok falak javításához;

habarcs; beton; cement; aszfalt; szurok; bitumen; esztrich; hézagkitöltő anyagok; aljzatkiegyenlítő képítési célra.
( 210 ) M 20 01141
( 220 ) 2020.04.28.
( 731 ) Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf (DE)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 1

Vegyszerek ipari használatra; feldolgozatlan műgyanták; szilikonok; feldolgozatlan műanyagok; ragasztók

ipari használatra; szilikongyanták (melyek ebbe az osztályba tartoznak); laminátumokhoz használt
kontaktragasztók; burkolat ragasztók (ragasztók burkolólapok rögzítéséhez vagy lerakásához).
2

Festékek, lakkok, politúrok; rozsdagátló készítmények tartósításhoz, fakorhadás megelőzésére szolgáló

készítmények; pácfestékek; marószerek, maróanyagok; bevonatok; masztix [természetes gyanta], festékekhez
használt kötőanyagok, rozsda elleni készítmények, alapozók, primerek, alapozó színezékek, alapozó bevonatok.
3

Tisztító-, polírozó, súroló- és csiszolószerek.

4

Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek.

17

Poliuretán hab (félkész); poliuretán hab szigetelési célokra; tömítő-, dugaszoló- és szigetelőanyagok;

tömítőanyagok illesztésekhez; tömítések; szilikongumi, szilikongumi vegyületek; hőszigetelési célú
szigetelőanyagok és hideg elleni szigetelőanyagok; szilikongyanták (amelyek ebbe az osztályba tartoznak);
szilikonhabok hőszigetelésre vagy hőpajzsok; más osztályba nem tartozó tömőkittek.
19

Nem fém építőanyagok; glettelő anyagok; tűzálló cementbevonatok; töltőanyagok falak javításához;

habarcs; beton; cement; aszfalt; szurok; bitumen; esztrich; hézagkitöltő anyagok; aljzatkiegyenlítő képítési célra.
( 210 ) M 20 01142
( 220 ) 2020.04.28.
M1573

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 13. szám, 2020.07.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
( 731 ) Unilever N.V., Rotterdam (NL)

( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) LUX
( 511 ) 3

Szappan; illatszerek, piperevizek, arcszesz, kölni; esszenciális olajok; készítmények a hajas fejbőr és haj

ápolásához; dezodorok és izzadásgátlók; samponok és kondicionálók; hajfestékek, hajszínezők; hajfrizura alakító
termékek; szájöblítők, nem orvosi használatra; fogpaszta; készítmények a száj és a fogak ápolásához; nem
gyógyhatású piperecikkek; fürdő- és tusolókészítmények; bőrápoló készítmények; bőrön használatos olajak,
krémek és tejek; készítmények borotválkozáshoz; borotválkozás előtt és után használatos készítmények;
szőrtelenítők; napbarnító és napfényt szűrő készítmények; kozmetikai szerek; sminkelő és sminkeltávolító
termékek; vazelin; ajakkondicionálók; hintőpor, pipere célokra; vatta, vattapálcikák; kozmetikai vattlabdacsok,
kendők vagy törlők; nedvesített vagy impregnált tisztító tamponok, kendők vagy törlők; kozmetikai maszkok,
arcpakolások.
( 210 ) M 20 01146
( 220 ) 2020.04.28.
( 731 ) Unilever N.V., Rotterdam (NL)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) POND'S
( 511 ) 3

Szappan; illatszerek, piperevizek, arcszesz, kölni; esszenciális olajok; dezodorok és izzadásgátlók;

készítmények a hajas fejbőr és haj ápolásához; samponok és kondicionálók; hajfestékek, hajszínezők; hajfrizura
alakító termékek; fogpaszta; szájöblítők, nem orvosi használatra; készítmények a száj és a fogak ápolásához; nem
gyógyhatású piperecikkek; fürdő- és tusolókészítmények; bőrápoló készítmények; bőrön használatos olajak,
krémek és tejek; készítmények borotválkozáshoz; borotválkozás előtt és után használatos készítmények;
szőrtelenítők; napbarnító és napfényt szűrő készítmények; kozmetikai szerek; sminkelő és sminkeltávolító
termékek; vazelin; ajakkondicionálók; hintőpor, pipere célokra; vatta, vattapálcikák; kozmetikai vattlabdacsok,
kendők vagy törlők; nedvesített vagy impregnált tisztító tamponok, kendők vagy törlők; kozmetikai maszkok,
arcpakolások.
( 210 ) M 20 01148
( 220 ) 2020.04.28.
( 731 ) Nézőpont Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kerényi Géza Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Nézőpont
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 20 01149
( 220 ) 2020.04.27.
( 731 ) Vörös Eszter, Budapest (HU)
( 740 ) Kacsukpatent Európai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Felsőruházat; pólók; ruházati cikkek; sportruházati cikkek; sapka ellenzők; sapkák; cipők.

28

Játékok; játékszerek; léggömbök; táblajátékok; társasjátékok.

41

Nevelés; online, nem letölthető videók biztosítása; rádió- és televíziómüsorok készítése; rádiós

szórakoztatás; sportversenyek rendezése; sport- és kulturális tevékenységek; szabadidős tevékenységekkel
kapcsolatos tájékoztatás; számítógépes hálózatról online biztosított játékszolgáltatások; szórakozási,
szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; testnevelés; versenyek
szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; zenei produkciók.
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( 210 ) M 20 01150
( 220 ) 2020.04.28.
( 731 ) Suvet Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Marián Andor, Budapest
( 541 ) BOOKLY
( 511 ) 35

Könyvek tagoknak való kiskereskedelmi eladására irányuló könyvklubszolgáltatások.

( 210 ) M 20 01151
( 220 ) 2020.04.28.
( 731 ) VIBeauty Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Hegyes Eszter, Budapest
( 541 ) VIB Vote for Inner Beauty
( 511 ) 5

Étrend-kiegészítők kozmetikai hatással.

( 210 ) M 20 01152
( 220 ) 2020.04.28.
( 731 ) VR360 TREASURES Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Benisch Gabriella, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Tudományos célra szolgáló, kutatási, navigációs, földmérő, fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális,

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;
elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló
készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy
feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres
digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; pénztárgépek,
számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák, búvármaszkok, füldugók búvárok
számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára, víz alatti úszáshoz használt
légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.
16

Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.
38

Távközlési szolgáltatások.

41

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

( 210 ) M 20 01154
( 220 ) 2020.04.28.
( 731 ) Rollin Technologies Kft., Zalatárnok (HU)
( 740 ) Déri Huba, Zalatárnok
( 546 )
( 511 ) 9

Töltőállomások elektromos járművekhez.
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Elektromos járművek újratöltésére vonatkozó szolgáltatások.

( 210 ) M 20 01155
( 220 ) 2020.04.29.
( 731 ) Intercar Parts Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 12

Járművek, szárazföldi, légi és vízi közlekedésieszközök.

( 210 ) M 20 01156
( 220 ) 2020.04.29.
( 731 ) Slamovits Tibor, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Kereskedelmi információk és tanácsadás biztosításaa fogyasztók részére a kozmetikai termékek

területén;(végleges szőrtelenítéssel kapcsolatos reklám és hirdetési szolgáltatások).
41

Szőrtelenítéssel kapcsolatos oktatás.

44

Lézeres szőreltávolító kozmetikai kezelés; kozmetikával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; kozmetikai

testkezelések; kozmetikai tanácsadó szolgáltatás; kozmetikai szőreltávolító lézerkezelés; kozmetikai
szolgáltatások; kozmetikai kezelések; kozmetikai arc- és testkezelési szolgáltatások; végleges szőrtelenítési és
szőrcsökkentő szolgáltatások; szőrtelenítő szolgáltatások embereknek; szőrtelenítő kezelések; lézeres
szőrtelenítési szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek számára.
( 210 ) M 20 01172
( 220 ) 2020.04.30.
( 731 ) Novikovné Cseh Krisztina, Jászszentlászló (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Kereskedelmi vásárok és kiállítások szervezése; kereskedelmi vásárok rendezése és lebonyolítása;

kereskedelmi vásárokon, kiállításokon nyújtott szolgáltatások; közösségi vásárlás megszervezése.
41

Kulturális és művészeti rendezvények szervezése; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása;

művészeti kiállításokkal kapcsolatos szolgáltatások; szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése.
( 210 ) M 20 01173
( 220 ) 2020.04.30.
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( 731 ) Sventek Beáta, Pécel (HU)

( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 44

Borbély szolgáltatások; borbélyüzletek; borbélyüzletek szolgáltatásai; fodrászszalonok; fodrász szolgáltatás;

fodrászat; fodrászszalon szolgáltatások; fodrászszalonok szolgáltatásai férfiaknak; fodrászszalonok szolgáltatásai
katonai szolgálatot teljesítőknek; szépségszalon és fodrászati szolgáltatások; szépségszalonokban vagy
fodrászüzletekben használt gépek és berendezések kölcsönzése.
( 210 ) M 20 01179
( 220 ) 2020.04.30.
( 731 ) Holdság Katalin, Vác (HU)
Mészáros Klára, Vác (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Derékszíjak, övék; edzőcipők, sportcipők; esküvői ruhák; farmerek; farmerruházat; férfi és női dzsekik,

kabátok, nadrágok, mellények; férfi ruházat; férfi, női és gyermek ruházat; fürdőnadrágok, úszónadrágok;
fürdőruhák, úszódresszek; ingek; jelmezek, kosztümök; kalapáruk; kismama ruházat; koszorúslány ruhák;
kötényruhák, ingruhák; lábbelik; nadrágok; női alkalmi ruhák; női ingek, blúzok; női kosztümök; öltöny zakók;
öltönyhöz való ingek; öltönynadrágok, kosztümnadrágok; öltönyök; pólóingek, kötött ingek, pólók; pólók;
pulóverek; rövid nadrágok, shortok; ruházat sportoláshoz; ruházati cikkek; sálak [ruházati cikkek]; sapkák;
szoknyák; szoknyás kosztümök; ünnepélyes alkalmi, estélyi viseletek.
35

Férfi ruhákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; lábbelikkel kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; női ruhákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; ruházati
cikkekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; ruházati kiegészítőkkel kapcsolatos kis- és
nagykereskedelmi szolgáltatások; sport ruházattal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; táskákkal
kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.
( 210 ) M 20 01180
( 220 ) 2020.04.30.
( 731 ) Ritter-Mészáros Ida, Kecskemét (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Blogírási szolgáltatások; coaching; coaching [tréning]; drámapedagógus szolgáltatások biztosítása; életmód

tanácsadás (képzés); életvezetési tanácsadás; élő előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; előadások szervezése
és lebonyolítása; képzés a kommunikációs technikákkal kapcsolatban; képzések szervezése; képzések tartása;
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képzési célú előadások szervezése és lebonyolítása; kommunikációs készségekkel, képességekkel kapcsolatos

oktatási szolgáltatások; konferencia szolgáltatások; konferenciák szervezése és lebonyolítása; mentorálás; oktatás,
tanítás; oktatási célú előadások szervezése és lebonyolítása; oktatási szolgáltatások coaching formájában; oktatási
szolgáltatások kommunikációs készségekkel kapcsolatban; önismereti műhelyek és szemináriumok lebonyolítása;
önismereti műhelyek és szemináriumok szervezése és lebonyolítása; önismereti műhelyek és szemináriumok
vezetése; önismereti tanfolyamok [oktatás]; önismereti tanfolyamok biztosítása; személyi coaching [képzés]
személyiségfejlesztő tanfolyamok szervezése; szemináriumok és workshopok [képzés] szervezése és
lebonyolítása; tanfolyamok, képzések; tanfolyamok, képzések szervezése; tréningek biztosítása; tréningek
szervezése és lebonyolítása; workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése; füzetek kiadása;
kiadványok megjelentetése; oktatási célú hang- és videofelvételek készítése; online coaching szolgáltatások
biztosítása; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; online életvezetési tanácsadások
biztosítása; online képzések szervezése és lebonyolítása; online kiadványok megjelentetése; online konferenciák
szervezése és lebonyolítása; online oktatás biztosítása; online oktatás biztosítása számítógépes adatbázisból, vagy
internet vagy extranet útján; online oktatási tanfolyamok biztosítása; online önismereti műhelyek és
szemináriumok lebonyolítása; online önismereti műhelyek és szemináriumok szervezése és lebonyolítása; online
önismereti műhelyek és szemináriumok vezetése; online önismereti tanfolyamok [oktatás]; online önismereti
tanfolyamok biztosítása; online személyi coaching [képzés]; online személyiségfejlesztő tanfolyamok szervezése;
online szemináriumok biztosítása; online szemináriumok és workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása;
online tanfolyamok, képzések szervezése és lebonyolítása; online tréningek biztosítása, szervezetése és
lebonyolítása; online workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése; online, nem letölthető videók
biztosítása; videó és online előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; webináriumok szervezése.
45

Alternatív vitarendezési szolgáltatások; mediációs szolgáltatások.

( 210 ) M 20 01184
( 220 ) 2020.04.30.
( 731 ) Vigh Norbert, Budapest (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Csoportos edzés oktatása; edzési [fitnesz] tanácsadási szolgáltatások; edzési utasítások és felszerelés

biztosítása; edzéssel kapcsolatos online tájékoztatás weboldalon keresztül; edzőtermi szolgáltatások;
egészségvédő klubok szolgáltatásai [edzés]; életmód tanácsadás (képzés); erőnlét-kondicionáló edzések
lebonyolítása; erősítő és kondicionáló edzés; fitness edzéssel kapcsolatos konzultáció; fitnesz tanácsadás; sport
edzőtábori szolgáltatások; sport- és fitneszszolgáltatások; sport- és szabadidős tevékenységek; sportoktatás, edzés
és irányítás; sportoktatás/edzés; sportoktatói szolgáltatások; sportoktatók képzése; sportoláshoz kapcsolódó
oktatási és képzési szolgáltatások; sportolók képzése; sporttevékenységekkel kapcsolatos edzői szolgáltatások;
súlyzós edzés oktatása; súlyzós edzéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; személyi edző szolgáltatások
[fitnesz edzés]; személyi edzői szolgáltatások; táboroztatás; testedzési, testnevelési szolgáltatások; testedzéssel
kapcsolatos oktatás; testedzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; testedzéssel kapcsolatos oktatási
szolgáltatások biztosítása; testépítéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; testmozgásra, -edzésre alkalmas
létesítmények üzemeltetése.
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( 210 ) M 20 01185
( 220 ) 2020.04.30.
( 731 ) Deviser Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Ingatlantulajdon kezelés; ingatlanközvetítés; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok

értékbecslése; ipari létesítményekkel kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; kereskedelmi ingatlankezelés;
kereskedelmi ingatlanokkal kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások.
36

Célzott marketing; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetőtáblák

bérbeadása (reklámtáblák); kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és
megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése marketing
szoftverkiadás keretében; marketing szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; piaci
információszerzési szolgáltatások biztosítása; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyagok (röplapok,
prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámlevél szolgáltatás; reklámterjesztés; szabadtéri
reklámozás, hirdetés; televíziós reklámozás; üzleti információk; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális
magánbefektetők és tökét; igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatban; üzleti projektmenedzsment
szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; vállalati kommunikációs
szolgáltatások.
( 210 ) M 20 01186
( 220 ) 2020.04.30.
( 731 ) BATSTORE2016 Kft., Szombathely (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Alkalmi, elegáns ingek, frakkingek; bakancsok, csizmák; baseball sapka; derékszíjak, övek; farmer

kertésznadrágok, kertészruhák; farmerdzsekik; farmerek; farmerkabátok; farmernadrágok; farmerruházat; fejre
való sálak, fejkendők; férfi és női dzsekik, kabátok, nadrágok, mellények; férfi és női ingek; férfi, női és gyermek
ruházat; hosszú ujjú alsóingek; hosszú ujjú ingek; hosszú ujjú pulóverek; ingek; kabátok, dzsekik; kapucnis
pulóverek, melegítőfelsők; kardigánok; lábbelik; melegítő felsők; melegítőfelsők, sportos pulóverek;
melegítőnadrágok, tréning nadrágok; melegítőalsók; melegítődzsekik; melegítőfelsők; melegítőnadrágok,
melegítő alsók; nadrágok; papucsok; pólóingek, kötött ingek, pólók; pólók; pulóverek; pulóverek, kötényruhák;
pulóverek, kötött pulóverek; pulóverek, mezek; pulóverek, szvetterek; rövidnadrágok; rövidnadrágok, shortok;
ruházati cikkek; sálak [ruházati cikkek]; sapkák; sportsapkák és baseballsapkák; szabadidőfelsők, melegítőfelsők;
szabadidős nadrágok; szandálok; télikabátok, nagykabátok; tréningruha felsők, melegítőfelsők.
35

Napszemüveg tokokkal és szemüvegtokokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

napszemüvegekkel és szemüvegekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi; szolgáltatások; ruházati cikkekkel
kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; ruházati kiegészítőkkel kapcsolatos kis- és
nagykereskedelmi szolgáltatások; sportruházattal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; táskákkal
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kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; lábbelikkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások.
( 210 ) M 20 01187
( 220 ) 2020.04.30.
( 731 ) Red Kings Production Kft., Budapest (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

A következő termékekkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: kávék; kávékeverékek;

kávékapszulák; kávéesszenciák és kávékivonatok keveréke; instant kávék; fogyasztásra kész kávé és kávéalapú
italok; a következő termékekkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: kávéfőző készülékek;
elektromos kávéfőzőgépek; háztartási kávéfőzők [elektromos]; kávéfőzők, nem elektromos; perkolátorral
felszerelt elektromos kávéfőzők; a következő termékekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások:
kávékapszulák, utántölthető kávékapszulák; üres műanyag kávékapszulák; kávékapszulák, üresen, elektromos
kávéfőzőkhöz; a következő termékekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások: nem papírból
készült kávéfilterek, melyek nem elektromos kávéfőzők alkatrészei; papír kávéfilterek kávéfőzőkhöz; nem
elektromos tejhabosítók; elektromos tejhabosítók; online rendelési szolgáltatások; bolti kis- és nagykereskedelmi
szolgáltatások.
37

Kávéfőző készülékek, kávéfőzőgépek szervizelési, karbantartási és javítási szolgáltatásai; kávéautomaták

szervizelési, karbantartási és javítási szolgáltatásai; háztartási és konyhai készülékek karbantartása, szervizelése
és javítása.
43

Kávézói szolgáltatások; vendéglátás; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; mobil éttermi

szolgáltatások; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások.
( 210 ) M 20 01188
( 220 ) 2020.04.30.
( 731 ) Nagy-György Gábor, Pécs (HU)
( 740 ) Pintz és Társai Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Csoportos edzés oktatása; edzési [fitnesz] tanácsadási szolgáltatások; edzési utasítások és felszerelés

biztosítása; edzettséggel kapcsolatos tanfolyamok; edzőfelszerelések biztosítása; edzőlétesítmények biztosítása
sportoláshoz; edzőtermi órák; edzőtermi szolgáltatások; egészség- és fitnesztréning; egészségklubok és
tornatermek szolgáltatásai; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; egészségvédő klubok szolgáltatásai
[edzés]; élő sportesemények lebonyolítása; erősítő és kondicionáló edzés; erőnlét-kondicionáló edzések
lebonyolítása; fitness edzéssel kapcsolatos konzultáció; fitnesszel kapcsolatos képzési szolgáltatások; fitnesszel
kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása; fitnesz- és edzőlétesítmények biztosítása; fitneszklub
szolgáltatások; fitneszórák vezetése; fitneszoktatás, útmutatás; fitnesztanácsadás; fitneszedzési szolgáltatások;
fitneszközpontok működtetése; fitneszközpontok szolgáltatásai; fizikai edzettséggel kapcsolatos oktatás; fizikai
erőnléti felmérési szolgáltatások edzési célokra; fizikai erőnléti oktatás; formában tartó sporttevékenységek
oktatásával kapcsolatos szolgáltatások; információnyújtás sporttevékenységekhez; közösségi sportrendezvények
szervezése; sportklub szolgáltatások; sport- és szabadidős tevékenységek; sportedzőtábori szolgáltatások;
sportedzői tevékenység; sportesemények biztosítása és rendezése; sportesemények megszervezése;
sportlétesítmények lefoglalása; sportlétesítmények működtetése; sportlétesítmények üzemeltetése;
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sportoktatás/edzés; sportoktatás, edzés és irányítás; sportoktatási szolgáltatások; sportoktatói szolgáltatások;

sportolók képzése; sportrendezvények szervezése és lebonyolítása; sportrendezvényekhez kapcsolódó
információk szolgáltatása; sportrendezvények, versenyek és sportbajnokságok szervezése; sportszolgáltatások;
sportszolgáltatások biztosítása; sporttal kapcsolatos képzési szolgáltatások; sporttal kapcsolatos oktatási
szolgáltatások; sporttal kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások; sporttevékenységek; sporttevékenységek
oktatása; sporttevékenységekkel kapcsolatos edzői szolgáltatások; sporttevékenységekkel kapcsolatos
tanfolyamok; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; személyi edzői szolgáltatások; testedzéssel
kapcsolatos oktatás; testedzéshez szükséges eszközök biztosítása; testedzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások;
testedzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása; testedző létesítmények biztosítása; testedző órák;
testedzési, testnevelési szolgáltatások; testedzés felügyelete; edzéssel kapcsolatos online tájékoztatás weboldalon
keresztül; fitnesszel kapcsolatos képzés az interneten keresztül; súlyzós edzéssel kapcsolatos edzőtermi
szolgáltatások; fizikai erőnléttel kapcsolatos utasítások felnőtteknek és gyerekeknek; oktatójellegű
egészségmegőrzési és erőnléti (fitnesz) tájékoztatás nyújtása; szabadidős, rekreációs tevékenységek szervezése;
rekreációs célú összejövetelek rendezése; rekreációs, szabadidős versenyek rendezése; létesítmények biztosítása
sport rekreációs tevékenységekhez; csoportos rekreációs, szabadidős tevékenységek szervezése; szabadidős,
rekreációs versenyek, versenysorozatok szervezése; táplálkozásoktatási szolgáltatások; táplálkozással kapcsolatos
oktatás; táplálkozáshoz kapcsolódó útmutatás nyújtása; táplálkozással kapcsolatos órák tartása; táplálkozással
kapcsolatos oktatási szolgáltatások; táplálkozással kapcsolatos oktatás [nem gyógyászati]; egészségvédelem és
táplálkozás terén nyújtott képzés; táplálkozással kapcsolatos oktatás az interneten keresztül; diétával kapcsolatos
oktatás az interneten keresztül; diétával kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása; étrenddel, diétával
kapcsolatos oktatás [nem orvosi]; szórakoztatási, sport és kulturális tevékenységek; kulturális, szórakoztatási és
sport célú rendezvényszervezés; konferenciák szervezése, lebonyolítása és rendezése; rekreációs célú
konferenciák szervezése; szemináriumok és konferenciák rendezése; találkozók és konferenciák szervezése.
( 210 ) M 20 01189
( 220 ) 2020.04.30.
( 731 ) Kiss Kató, VÁC (HU)
( 740 ) Kovács Ákos, Bábolna
( 541 ) Kiss Kató - Léleklátó, halottlátó
( 511 ) 41
45

Élő előadások szervezése és bemutatása.
Spirituális útmutatással kapcsolatos tanácsadás.

( 210 ) M 20 01192
( 220 ) 2020.04.30.
( 731 ) Liza Kft., Debrecen (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

Gyümölcs alapú snackek; gyümölcs- és dióféle-alapú snack szeletek; húsalapú snack-ételek; hüvelyes

zöldségalapú snack-ételek; növényi alapú snackek; zöldségalapú snack-ételek.
30

Extrudált búza snack termékek; főként extrudált gabonafélékből készült snack termékek;

gabonakeményítőből készült snack termékek; kukoricából készült snack termékek; kukoricalisztből extrudálással
készült, azonnal fogyasztható sós snack termékek; kukoricalisztből készült snack termékek; puffasztott
kukoricapehely snackek; rizslisztből készült snack termékek; sajtízű, puffasztott kukorica snackek; sajtos
puffasztott kukorica snackek; snack ételek (gabona alapú -); teljes kiőrlésű búzából készült snack termékek.
43

Snack-szolgáltatások.

( 210 ) M 20 01193
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( 220 ) 2020.04.30.
( 731 ) Novartis AG, Basel (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) VENORMIX
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények, nevezetesen a gasztrointesztinális készítmények..

( 210 ) M 20 01195
( 220 ) 2020.05.04.
( 731 ) Farkas Rita Bernadett, Budapest (HU)
( 541 ) Nalini
( 511 ) 14

Amulettek [ékszerek]; apró díszítőtárgyak, bizsuk [ékszerek]; aranyékszerek; aranyból készült ékszerek;

bronzékszerek; cabochon csiszolású drágakövek ékszerek készítéséhez; dísztárgyak [bizsuk vagy ékszerek]
személyes használatra; drágakövekből készült ékszerek; ékszerfityegők nemesfémből vagy nemesfém bevonattal;
ékszerek nem nemesfémből; nemesfém ékszerláncok nyakláncokhoz; nemesfém ötvözetekből készült ékszerek;
nemesfém ötvözettel bevont ékszerek; nemesfémből készült ékszerek; nemesfémből készült láncok [ékszerek];
nemesfémekből készült ékszerek; nemesfémekkel befuttatott ékszer; nemesfémmel bevont kristályból készült
ékszerek; női ékszerek; nyakláncok [ékszer]; platina ékszerek; szálak, drótok nemesfémből [ékszerek].
21

Dísztárgyak kristályból; dísztárgyak kerámiából.

27

Nemtextil falidíszek, falikárpitok; kézzel készített falidíszek nem textilanyagból; nem textilből készült

falidíszek.
( 210 ) M 20 01196
( 220 ) 2020.05.04.
( 731 ) Pointman Személyzeti Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Madar Kinga Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Pointman
( 511 ) 35

Emberi erőforrás menedzsment és munkaerő-toborzási szolgáltatások.

( 210 ) M 20 01199
( 220 ) 2020.05.04.
( 731 ) Czifra László, Győr (HU)
( 740 ) dr. Kiss-Kovács Orsolya, Győr
( 546 )
( 511 ) 20

Bútorok, tükrök, keretek.

( 210 ) M 20 01202
( 220 ) 2020.05.04.
( 731 ) Ringier Axel Springer Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Kántor, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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( 210 ) M 20 01204
( 220 ) 2020.05.04.
( 731 ) Simon Péter, Siófok (HU)
( 740 ) Dr. Szabó Róbert Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár
( 541 ) RizoStart
( 511 ) 1

Talajtrágyák, műtrágyák.

( 210 ) M 20 01205
( 220 ) 2020.05.04.
( 731 ) Simon Péter, Siófok (HU)
( 740 ) Dr. Szabó Róbert Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár
( 541 ) CornUP
( 511 ) 1

Talajtrágyák, műtrágyák.

( 210 ) M 20 01206
( 220 ) 2020.05.04.
( 731 ) Simon Péter, Siófok (HU)
( 740 ) Dr. Szabó Róbert Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár
( 541 ) Rizotec NPK
( 511 ) 1

Talajtrágyák, műtrágyák.

( 210 ) M 20 01208
( 220 ) 2020.05.05.
( 731 ) Valoris Kft., Szentendre (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Fogfehérítő porok; fogfehérítő porok kókuszból és aktívált szénből; fogkrémek; nem gyógyhatású

kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek, eszenciaolajok.
( 210 ) M 20 01211
( 220 ) 2020.05.05.
( 731 ) Győry-Zelencsuk Tímea, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Dárdai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Tánciskolák; táncoktatás felnőtteknek; táncoktatás biztosítása; táncklub szolgáltatások; táncoktatás nyújtása;

táncos rendezvények szervezése; egzotikus tánczolgáltatások; élő táncbemutatók; szórakoztatás élő táncelőadások
formájában; szórakoztatás táncelőadások formájában; élő táncelőadások bemutatása; tánc, zene és dráma
előadások tartása; tánccal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; táncbemutatók szervezése; táncoktatás
gyerekeknek; táncos bemutatók szervezése; táncos előadások bemutatása; táncos események szervezése; táncos
rendezvények; táncstúdiók; táncversenyek szervezése; akadémiák [oktatás]; edzési [fitnesz] tanácsadási
szolgáltatások; fitneszoktatás, útmutatás; fitnesztanácsadás; formában tartó sporttevékenységek oktatása,
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fitneszoktatás; oktató jellegű egészségmegőrzési és erőnléti (fitnesz) tájékoztatás nyújtása; fitneszedzési

szolgáltatások; testedzési, testnevelési szolgáltatások; zeneórákhoz és programokhoz gyakorlatok összeállítása és
levezénylése; zenés előadások bemutatása; zenés műsorok rendezése; élőzenés szolgáltatások.
44

Terápiás szolgáltatások; személyiségfelmérő szolgáltatások [mentális egészséggel kapcsolatos

szolgáltatások]; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; mentális egészségszolgáltatások;
személyiségtesztek [mentális egészséggel kapcsolatos szolgáltatások]; pszichológus [szolgáltatások]; zeneterápiás
szolgáltatások; fizikai, pszichológiai és kognitív célú zeneterápia.
( 210 ) M 20 01249
( 220 ) 2020.05.07.
( 731 ) Immergas Hungária Kft., Szigetszentmiklós (HU)
( 740 ) Benkőné Csillag Lucia, Budapest
( 541 ) Caius Camillus
( 511 ) 11

Fűtőkészülékek.

35

Fűtőkészülékek kereskedelme.

37

Fűtőkészülékek szerelése és javítása.

( 210 ) M 20 01251
( 220 ) 2020.05.07.
( 731 ) Vylyan Vinum Borászati Kft., Kisharsány (HU)
( 740 ) Csurgay Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) VYLYAN
( 511 ) 33

Alkoholos italok (sörök kivételével); borok; brandy, borpárlat; digesztív [emésztést elősegítő] italok

[szeszesitalok]; gin; gyümölcstartalmú alkoholos italok; szeszes italok.
( 210 ) M 20 01253
( 220 ) 2020.05.08.
( 731 ) Tee Turtle, LLC, Missouri (US)
( 740 ) Dr. Miskolczi Mária, Budapest
( 541 ) UNIKORNISOK A RÉMES MÉNES
( 511 ) 28

Játékok, játékszerek és játéktárgyak; játékkártyák, kártyajátékok; parti játékok; táblajátékok, társasjátékok.

( 210 ) M 20 01254
( 220 ) 2020.05.11.
( 731 ) Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.
( 210 ) M 20 01257
( 220 ) 2020.05.10.
( 731 ) Dr. Varga Emília Virág, Szeged (HU)
( 740 ) Dr. Gyurcsik Hajnalka, Szeged
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( 546 )

( 511 ) 44

Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.

( 210 ) M 20 01260
( 220 ) 2020.05.10.
( 731 ) Szabó és Fia Tüzép Kft., Szombathely (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 6

Fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; kisméretű

fémáru, fémtartályok.
19

Nem fém anyagok építéshez és építkezéshez; merev csövek, nem fémből, építéshez; aszfalt, szurok, kátrány

és bitumen.
( 210 ) M 20 01265
( 220 ) 2020.05.11.
( 731 ) Dilato Finance Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Molnár M. Beáta Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média.

35

Reklámozás.

42

Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

( 210 ) M 20 01266
( 220 ) 2020.05.11.
( 731 ) Medico Uno Pharmaceuticals SE Európai Részvénytársaság, Biatorbágy (HU)
( 740 ) Széles Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Laxamed
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; székrekedés enyhítésére szolgáló

gyógyszerek; gyomor- és béltisztító szerek; gyógyszerek gyomor- és bélrendszeri betegségek kezelésére;
hashajtók; gyógyszerek bélrendszeri elégtelenségekre.
( 210 ) M 20 01271
( 220 ) 2020.05.12.
( 731 ) L&P Solutions Informatikai és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Ernszt Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 42

Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari
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elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;

számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 20 01273
( 220 ) 2020.05.12.
( 731 ) Új Ház Zrt., Tényő (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 20 01299
( 220 ) 2020.05.14.
( 731 ) Sashegyi István Árpádné, Szeged (HU)
Sashegyi Babett, Szeged (HU)
Sashegyi Árpád, Szeged (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés).

( 210 ) M 20 01306
( 220 ) 2020.05.14.
( 731 ) SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH, Frankfurt Am Main (DE)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) ENTERO-SPA
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti termékek és készítmények; vitaminok; táplálékkiegészítők gyógyászati használatra;

étrend-kiegészítők orvosi használatra; gyógyászati célú étrend-kiegészítők; ásványi anyagok gyógyászati
használatra; rehidrációs termékek, folyadékpótló készítmények.
( 210 ) M 20 01309
( 220 ) 2020.05.14.
( 731 ) Kocsmár Anett, Szeged (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 24

PárnahuzatokMatrac- és párnahuzatokTakarók kiságybaPokrócok, takarókKiságy takarókTakaró újszülött

babáknakÚti takarók, plédekÁgyneműk és takarókSteppelt ágytakarók, paplanok [huzatok, takarók]Babatakarók,
gyerek takarók, babaplédekTextilből készített egészségügyi kiskönyv borítók
35

A következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: táskák [zacskók, tasakok]

csomagolásra, ajándéktáskák, textil bevásárlótáskák; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi
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szolgáltatások: táskák, oldaltáskák, tarisznyák, kézitáskák, hátizsákok, hátitáskák, sporttáskák, tornazsákok;

következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: textilből zsákok [táskák] csomagoláshoz,
textilből készített üveg tartók [táskák] csomagoláshoz, textilből készített borosüveg tartók [táskák]
csomagoláshoz; következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: textiltáskák, szatyrok
árucsomagolásra; következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: párnahuzatok, matracés párnahuzatok; következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: konfekcionált textil
termékek; következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: ruházati kellékek, varrási és
textildekorációs árucikkek; következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: ágyneműk és
takarók; következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: takaró újszülött babáknak,
kiságy takarók; következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: babatakarók, gyerek
takarók, babaplédek; következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: egészségügyi
kiskönyv borítók; következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: textilből készített
egészségügyi kiskönyv borítók.
40

Varrás; varrás és ruhakészítés; varrás [egyedi gyártás]; ruhák átalakítása; ruhák átalakítása [egyedi gyártás];

szabászat vagy ruhakészítés; konfekcionált textil termékek készítése [egyedi gyártás]; könyvborítók készítése.
( 210 ) M 20 01310
( 220 ) 2020.05.14.
( 731 ) Lanbox Kft., Budapest (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Ásványi étrend-kiegészítők; étrend- és táplálékkiegészítők; étrend-kiegészítő italkeverékek; étrend-kiegészítő

italpor keverékek; étrend-kiegészítők emberek és állatok részére; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással;
étrendkiegészítő italok; nyomelemekből álló étrend- és táplálékkiegészitők; porított fehérje étrend kiegészítők;
porított, gyümölcs ízesítésű étrend-kiegészítő italkeverékek; protein étrend-kiegészítők; szérumok; vitamin és
ásványi anyag kiegészítők; vitamin italok; vitamin kiegészítők; vitamin- és ásványianyag-készítmények;
vitaminkészítmények; vitaminok és vitamin-készítmények; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők.
35

A következő termékekkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: étrend- és táplálékkiegészítő

készítmények; szérumok; vitaminok és vitaminkészítmények; online rendelési szolgáltatások; bolti kis- és
nagykereskedelmi szolgáltatások.
( 210 ) M 20 01312
( 220 ) 2020.05.14.
( 731 ) Horváthné Nagy Vera Csilla, Budapest (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Gyermekek számára készült fejlesztőtáblák; gyermekfoglalkoztató képességfejlesztő feladatgyűjtemények

gyakorlására szolgáló nyomtatványok; gyermekfoglalkoztató mesetáblák; készségfejlesztő könyvek
gyermekeknek; készségfejlesztő feladatokat tartalmazó munkafüzetek gyermekeknek; könyvek és foglalkoztató
füzetek gyermekeknek; feladatokat tartalmazó munkafüzetek; füzetek, könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz;
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gyermekek számára készült foglalkoztató füzetek; kártyák; könyvek; matricás foglalkoztató könyvek; motivációs

kártyák; oktatási felszerelések; oktató kártyák; oktatókártyák; rajzoló könyvek; színező könyvek.
( 210 ) M 20 01313
( 220 ) 2020.05.14.
( 731 ) Pauer Péter, Sződliget (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 541 ) KEYSTONES RAKTÁRTECHNIKA
( 511 ) 6

Acél építőanyagok; acél gyártmányok, készítmények; acél ívek, lapok formájában; acél nyers vagy félig

megmunkált állapotban; acél, lemezek formájában; acélkeretek épületekhez; csavaranyák, reteszek és rögzítők
fémből; csőtartó állványok [szerkezetek] fémből; előregyártott fémszigetelésű csarnokok, menedékek; fém
állványok, fém állványok [szerkezetek]; fém állványok [szerkezetek] tárolási célokra; polctartó konzolok fémből;
fém állványok, állványzatok; fémcikkek, fémáruk építéshez, fém csarnokok, menedékek [épületszerkezetek]; fém
csarnokok, menedékek, esőbeállók; fém homlokzati állványok, állványzatok; fém polckeretek [kivéve bútorok];
fém polcosztók [kivéve bútoralkatrészek]; fém raktárak [páncéltermek]; fém raktársátrak, tárolósátrak; fémből
készült kerékpár-tároló állványok; fémből készült mobil csarnokok, sátrak; fémből készült moduláris menedékek,
csarnokok, garázsok; fémből készült motorszerelő állványok; fémből készült raktárépületek; fémből készült
tárolók áru raktározásához és szállításához; fémdobozok raktározási célra; fémoszlopok állványokhoz; főként
fémből készült csarnokok, menedékek, esőbeállók; gyártásban használatos fém porok; hordótartó állványok
fémből; kábeltartó állványok [szerkezetek] fémből; kerékpártároló állványok [szerkezetek]; közönséges fémekből
és ötvözeteikből készült építési vasáru; moduláris elöregyártott acélkeretek; munkaplatformok, állványok
[szerkezetek]; polctartó konzolok fémből; polctartó konzolok fémből [kivéve bútoralkatrészek]; salgópolcok;
torony rendszerű munkaállványok; vas; vas nyers vagy félig megmunkált állapotban; vashuzalok; vaslemezek;
vastartalmú fémek; vasszerkezetek, fémállványzatok épületekhez.
35

A következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások:fémszerkezetek, fém

építőanyagok, acél építőanyagok; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: salgó
polcok, fém polcrendszerek, csavaros állványok; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi
szolgáltatások: fémszerkezetek, fém építőanyagok; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi
szolgáltatások: fémáruk, szerelvények, fémcikkek; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi
szolgáltatások: vasáruk; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: faanyagok,
fűrészáruk; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: csavaranyák, reteszek és
rögzítők fémből.
40

Acél építőelemek egyedi gyártása; áruk egyedi gyártása, asztalosipari munkák [egyedi gyártás]; bútorok

gyártása megrendelések és kikötések alapján; bútorok igény szerinti gyártása; előre gyártott építőelemek egyedi
gyártása; előre gyártott épületek egyedi gyártása; fémcikkek igény szerinti gyártása; raktár berendezések gyártása;
állványrendszerek gyártása; fémszerkezetek gyártása; fém épületelemek gyártása.
42

Hegesztett szerkezetek struktúráját meghatározó vizsgálatok elvégzése; hegesztett szerkezetek vizsgálata

azok tulajdonságainak meghatározása érdekében; mérnöki tervezés; műszaki felmérések készítése; műszaki
szolgáltatások; műszaki tanácsadó szolgáltatások; műszaki tanulmányok elkészítése; műszaki tanulmányok
készítése, műszaki tervezés; műszaki tesztelés; műszaki vizsgálat, tesztelési szolgáltatások; műszaki vizsgálati
szolgáltatások; szolgáltatások ipari folyamatok figyelésére.
( 210 ) M 20 01323
( 220 ) 2020.05.14.
( 731 ) GranOperis Korlátolt Felelősségű Társaság, Esztergom (HU)
( 740 ) Péter Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Bemutatás [promóciós/reklámozási célokra]; emberi erőforrás menedzsment és munkaerő-toborzási

szolgáltatások; munkaerő toborzáshoz kapcsolódó igazgatási tanácsadás; munkaerő toborzással, fejvadászattal
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kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; a személyzet menedzselése és foglalkoztatási szaktanácsadás; a személyzet

tevékenységének megtervezése; adatfeldolgozó személyzettel kapcsolatos munkaközvetítői tanácsadás;
adminisztratív személyzet biztosítása; alkalmazott áthelyezési (költöztetési) szolgáltatások; alkalmazottak
időszakos elhelyezését biztosító szolgáltatások; alkalmazottak időszakos megbízása; alkalmazottáthelyezési
szolgáltatásokkal kapcsolatos információnyújtás; alkalmazotti ösztönző jutalomprogramok lebonyolítása; alkalmi
munkaerő szolgáltatások filmes televíziós technikusok számára; állandó személyzet elhelyezése; állandó
személyzet toborzása; állásbörzék szervezése és lebonyolítása; álláshirdetés; állásközvetítő irodák; állásközvetítő
ügynökségi szolgáltatások számítógépek használatában képzett személyek számára; állásközvetítő ügynökségi
szolgáltatások bemutatóházak személyzetének biztosításához; állásközvetítő ügynökségi szolgáltatások általános
irodai pozíciókban dolgozó személyzet számára; állásközvetítői konzultáció; au pairekkel kapcsolatos
állásközvetítő ügynökségi szolgáltatások; bébiszitterek, dadák számára nyújtott állásközvetítő ügynökségi
szolgáltatások; betegápolókkal kapcsolatos állásközvetítő ügynökségi szolgáltatások; cégvezetők elhelyezésével
kapcsolatos szolgáltatások; diplomások toborzásával kapcsolatos tanácsadás; diplomások toborzásával
kapcsolatos információk terjesztése; dolgozói nyilvántartási szolgáltatások; előadóművészek meghallgatása
[munkaerő kiválasztás]; értékesítési személyzet irányítása; értékesítő és marketingszemélyzet toborzása;
értékesítő személyzet biztosítása; fejvadász szolgáltatás; fejvadász-szolgáltatások; fellépés-előjegyzési
szolgáltatások előadóművészeknek; felsővezetők kiválasztása és közvetítése; felsővezetők toborzása;
foglalkoztatási adatok nyújtása globális számítógépes hálózaton keresztül; foglalkoztatási konzultáció,
tanácsadás; foglalkoztatási menedzsment szolgáltatások filmes televíziós technikusok számára; foglalkoztatási
tanácsadás; foglalkoztatási tanácsadói és konzultációs szolgáltatások; foglalkoztatási tanácsadó szolgáltatások;
gyakornoki munkaközvetítői szolgáltatások; gyermekfelügyelő-közvetítői szolgáltatások; humán erőforrás
részlegként való működés mások számára; humán erőforrásokkal kapcsolatos konzultáció;
humánerőforrás-menedzsment; ideiglenes munkaerő közvetítése; ideiglenes munkaerő toborzása; ideiglenes
technikai személyzet toborzása; időszakos munkamegbízásokkal kapcsolatos állásközvetítő ügynökségi
szolgáltatások; informatikusok toborzása; irodai kisegítő személyzet toborzásával kapcsolatos szolgáltatások;
irodai kisegítő személyzet toborzása; irodai munkákat közvetítő ügynökségi szolgáltatások; irodai segítséget
nyújtó ideiglenes alkalmazottak biztosítása; karrier információs és tanácsadó szolgáltatások [kivéve oktatási és
képzési tanácsadás]; karrierrel kapcsolatos kapcsolatépítési szolgáltatások; karriertervezési szolgáltatások;
karriertervezési tanácsadás; kétnyelvű személyzettel kapcsolatos állásközvetítő ügynökségi szolgáltatások;
konzultáció személyzeti kérdésekben; légi személyzet toborzása; marketingszemélyzet irányítása;
modellügynökségek; modellügynökségi szolgáltatások értékesítési promóciós célokra; modellügynökségi
szolgáltatások értékesítési promócióval kapcsolatban; modellügynökségi szolgáltatások reklámozási célokra;
modellügynökségi szolgáltatások; munka- és karrier lehetőségekre vonatkozó információs szolgáltatások; munkaés munkaerő közvetítés; munkaelemzés a munkavégző képességeinek és igényeinek megállapítására; munkaerő
alkalmassági vizsgálata; munkaerő áthelyezés; munkaerő-áthelyezéssel kapcsolatos adminisztratív szolgáltatások;
munkaerő elhelyezési szolgáltatások személyi asszisztensek számára; munkaerő elhelyezési szolgáltatások
komornyikok számára; munkaerő elhelyezési szolgáltatások házvezetőnők számára; munkaerő-felvételi
tanácsadás; munkaerő kölcsönzés; munkaerő-kölcsönzési szolgáltatások; munkaerő-közvetítés; munkaerő
közvetítése határozott idejű munkára; munkaerő közvetítése határozott időre; munkaerő közvetítési és toborzási
szolgáltatások; munkaerő-közvetítési konzultáció; munkaerő-közvetítéssel kapcsolatos konzultációs és
tanácsadási szolgáltatások; munkaerő közvetítő szolgáltatások; munkaerő-toborzás; munkaerő-toborzáshoz és
elhelyezéshez kapcsolódó segítségnyújtás; munkaerő-toborzáshoz kapcsolódó információszolgáltatás; munkaerő
toborzáshoz kapcsolódó interjú szolgáltatások; munkaerő toborzási és elhelyezési szolgáltatások; munkaerő
toborzási hirdetés; munkaerő-toborzási irodák szolgáltatásai; munkaerő toborzási szolgáltatás és munkaközvetítő
irodák; munkaerő toborzási szolgáltatás; munkaerő-toborzással kapcsolatos információnyújtás; munkahelyi
alkalmasság vizsgálata; munkaközvetítő irodák; munkaközvetítő szolgáltatások egészségügyi személyzet
számára; munkaközvetítő szolgáltatások paramedicinális személyzet számára; munkaközvetítői szolgáltatások
titkároknak; munkavállalással kapcsolatos információk szolgáltatása; orvosi és ápolószemélyzet közvetítésével
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foglalkozó állásközvetítő irodák szolgáltatásai; pályaválasztási tanácsadási szolgáltatások [kivéve oktatási és

képzési tanácsadás]; politikai munkavállalók toborzása; politikai önkéntesek toborzása; pszichológiai eljárások
személyzet kiválasztására; reklámozásért felelős személyzet igazgatása; reklámozással kapcsolatos
modellügynökségi szolgáltatások; repülőszemélyzet toborzása; repülőtéri földi személyzet toborzása; rövid
önéletrajzok készítése mások számára; segítségnyújtás alkalmazottaknak üzleti ügyekben; segítségnyújtás
személyzeti kérdésekben; szakember toborzási szolgáltatások; szakképzett önkéntesek kiközvetítése nonprofit
szervezetekhez; szakmai hozzáértés tesztelése; szakmai önéletrajz írása mások számára; szaktanácsadás
személyzeti kérdésekben; személyiségvizsgálat munkaerő-toborzási célokra; személyzet biztosítása jutalékos
rendszerű értékesítéshez; személyzet elhelyezése, foglalkoztatása; személyzet elhelyezésével kapcsolatos
tanácsadási szolgáltatások; személyzet időszakos megbízása; személyzet kiválasztása; személyzet kiválasztása
pszichológiai eljárásokkal; személyzet kiválasztásához kapcsolódó pszichometriai vizsgálatok; személyzet
kiválasztásával kapcsolatos konzultáció; személyzeti információk gyűjtése; személyzeti követelmények
értékelése; személyzeti management; személyzeti menedzsment reklámozási célokra; személyzeti szolgáltatások;
személyzeti tanácsadás; személyzeti tanácsadási szolgáltatások; személyzeti ügynökségi szolgáltatások az
elektronikai iparral kapcsolatban; személyzettoborzáshoz kapcsolódó szaktanácsadó és tanácsadó szolgáltatások;
szereplőválogatás (casting) előadóművészek számára; szerződéses értékesítési személyzet biztosítása; színészek
toborzása (casting); színházi szereposztó ügynökség; szolgáltatások munkaerő elhelyezésére; tanácsadó és
szakértői szolgáltatás személyügyi vezetés területén; tehetségkutató ügynökség szolgáltatásai [előadóművészek
üzleti menedzselése]; tervező személyzet elhelyezése; titkári munkaközvetítő szolgáltatások; toborzási
információk nyújtása globális számítógépes hálózaton keresztül; toborzási szolgáltatások vezetők keresésére;
toborzási tanácsadás jogászoknak; toborzási tanácsadás jogi titkároknak; toborzási tanácsadás pénzügyi
szolgáltatások területén; üzleti munkaerő-toborzással kapcsolatos tanácsadás; üzleti tanácsadási szolgáltatások
fizetési és osztályozási struktúrák meghatározására; üzleti tanácsadási szolgáltatások fizetési és osztályozási
struktúrák munkakörök értékelése általi meghatározására; üzletszervezéssel és üzletvezetéssel kapcsolatos
szaktanácsadás a személyzeti menedzsment terén; vállalatigazgató jelöltek állítása; vezető személyzet kikeresése
és kiválasztása; vezető személyzet kiválasztása; vezetői munkaerő-toborzás; vezetők keresése, kiválasztása;
vezetők kiválasztásával kapcsolatos tanácsadás, konzultáció; vezetők toborzása.
( 210 ) M 20 01324
( 220 ) 2020.05.14.
( 731 ) GranOperis Korlátolt Felelősségű Társaság, Esztergom (HU)
( 740 ) Péter Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
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szolgáltatások; munkaerő toborzáshoz kapcsolódó igazgatási tanácsadás; munkaerő toborzással, fejvadászattal
kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; a személyzet menedzselése és foglalkoztatási szaktanácsadás; a személyzet
tevékenységének megtervezése; adatfeldolgozó személyzettel kapcsolatos munkaközvetítői tanácsadás;
adminisztratív személyzet biztosítása; alkalmazott áthelyezési (költöztetési) szolgáltatások; alkalmazottak
időszakos elhelyezését biztosító szolgáltatások; alkalmazottak időszakos megbízása; alkalmazottáthelyezési
szolgáltatásokkal kapcsolatos információnyújtás; alkalmazotti ösztönző jutalomprogramok lebonyolítása; alkalmi
munkaerő szolgáltatások filmes televíziós technikusok számára; állandó személyzet elhelyezése; állandó
személyzet toborzása; állásbörzék szervezése és lebonyolítása; álláshirdetés; állásközvetítő irodák; állásközvetítő
ügynökségi szolgáltatások számítógépek használatában képzett személyek számára; állásközvetítő ügynökségi
szolgáltatások bemutatóházak személyzetének biztosításához; állásközvetítő ügynökségi szolgáltatások általános
irodai pozíciókban dolgozó személyzet számára; állásközvetítői konzultáció; au pairekkel kapcsolatos
állásközvetítő ügynökségi szolgáltatások; bébiszitterek, dadák számára nyújtott állásközvetítő ügynökségi
szolgáltatások; betegápolókkal kapcsolatos állásközvetítő ügynökségi szolgáltatások; cégvezetők elhelyezésével
kapcsolatos szolgáltatások; diplomások toborzásával kapcsolatos tanácsadás; diplomások toborzásával
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kapcsolatos információk terjesztése; dolgozói nyilvántartási szolgáltatások; előadóművészek meghallgatása

[munkaerő kiválasztás]; értékesítési személyzet irányítása; értékesítő és marketingszemélyzet toborzása;
értékesítő személyzet biztosítása; fejvadász szolgáltatás; fejvadász-szolgáltatások; fellépés-előjegyzési
szolgáltatások előadóművészeknek; felsővezetők kiválasztása és közvetítése; felsővezetők toborzása;
foglalkoztatási adatok nyújtása globális számítógépes hálózaton keresztül; foglalkoztatási konzultáció,
tanácsadás; foglalkoztatási menedzsment szolgáltatások filmes televíziós technikusok számára; foglalkoztatási
tanácsadás; foglalkoztatási tanácsadói és konzultációs szolgáltatások; foglalkoztatási tanácsadó szolgáltatások;
gyakornoki munkaközvetítői szolgáltatások; gyermekfelügyelő-közvetítői szolgáltatások; humán erőforrás
részlegként való működés mások számára; humán erőforrásokkal kapcsolatos konzultáció;
humánerőforrás-menedzsment; ideiglenes munkaerő közvetítése; ideiglenes munkaerő toborzása; ideiglenes
technikai személyzet toborzása; időszakos munkamegbízásokkal kapcsolatos állásközvetítő ügynökségi
szolgáltatások; informatikusok toborzása; irodai kisegítő személyzet toborzásával kapcsolatos szolgáltatások;
irodai kisegítő személyzet toborzása; irodai munkákat közvetítő ügynökségi szolgáltatások; irodai segítséget
nyújtó ideiglenes alkalmazottak biztosítása; karrier információs és tanácsadó szolgáltatások [kivéve oktatási és
képzési tanácsadás]; karrierrel kapcsolatos kapcsolatépítési szolgáltatások; karriertervezési szolgáltatások;
karriertervezési tanácsadás; kétnyelvű személyzettel kapcsolatos állásközvetítő ügynökségi szolgáltatások;
konzultáció személyzeti kérdésekben; légi személyzet toborzása; marketingszemélyzet irányítása;
modellügynökségek; modellügynökségi szolgáltatások értékesítési promóciós célokra; modellügynökségi
szolgáltatások értékesítési promócióval kapcsolatban; modellügynökségi szolgáltatások reklámozási célokra;
modellügynökségi szolgáltatások; munka- és karrier lehetőségekre vonatkozó információs szolgáltatások; munkaés munkaerő közvetítés; munkaelemzés a munkavégző képességeinek és igényeinek megállapítására; munkaerő
alkalmassági vizsgálata; munkaerő áthelyezés; munkaerő-áthelyezéssel kapcsolatos adminisztratív szolgáltatások;
munkaerő elhelyezési szolgáltatások személyi asszisztensek számára; munkaerő elhelyezési szolgáltatások
komornyikok számára; munkaerő elhelyezési szolgáltatások házvezetőnők számára; munkaerő-felvételi
tanácsadás; munkaerő kölcsönzés; munkaerő-kölcsönzési szolgáltatások; munkaerő-közvetítés; munkaerő
közvetítése határozott idejű munkára; munkaerő közvetítése határozott időre; munkaerő közvetítési és toborzási
szolgáltatások; munkaerő-közvetítési konzultáció; munkaerő-közvetítéssel kapcsolatos konzultációs és
tanácsadási szolgáltatások; munkaerő közvetítő szolgáltatások; munkaerő-toborzás; munkaerő-toborzáshoz és
elhelyezéshez kapcsolódó segítségnyújtás; munkaerő-toborzáshoz kapcsolódó információszolgáltatás; munkaerő
toborzáshoz kapcsolódó interjú szolgáltatások; munkaerő toborzási és elhelyezési szolgáltatások; munkaerő
toborzási hirdetés; munkaerő-toborzási irodák szolgáltatásai; munkaerő toborzási szolgáltatás és munkaközvetítő
irodák; munkaerő toborzási szolgáltatás; munkaerő-toborzással kapcsolatos információnyújtás; munkahelyi
alkalmasság vizsgálata; munkaközvetítő irodák; munkaközvetítő szolgáltatások egészségügyi személyzet
számára; munkaközvetítő szolgáltatások paramedicinális személyzet számára; munkaközvetítői szolgáltatások
titkároknak; munkavállalással kapcsolatos információk szolgáltatása; orvosi és ápolószemélyzet közvetítésével
foglalkozó állásközvetítő irodák szolgáltatásai; pályaválasztási tanácsadási szolgáltatások [kivéve oktatási és
képzési tanácsadás]; politikai munkavállalók toborzása; politikai önkéntesek toborzása; pszichológiai eljárások
személyzet kiválasztására; reklámozásért felelős személyzet igazgatása; reklámozással kapcsolatos
modellügynökségi szolgáltatások; repülőszemélyzet toborzása; repülőtéri földi személyzet toborzása; rövid
önéletrajzok készítése mások számára; segítségnyújtás alkalmazottaknak üzleti ügyekben; segítségnyújtás
személyzeti kérdésekben; szakember toborzási szolgáltatások; szakképzett önkéntesek kiközvetítése nonprofit
szervezetekhez; szakmai hozzáértés tesztelése; szakmai önéletrajz írása mások számára; szaktanácsadás
személyzeti kérdésekben; személyiségvizsgálat munkaerő-toborzási célokra; személyzet biztosítása jutalékos
rendszerű értékesítéshez; személyzet elhelyezése, foglalkoztatása; személyzet elhelyezésével kapcsolatos
tanácsadási szolgáltatások; személyzet időszakos megbízása; személyzet kiválasztása; személyzet kiválasztása
pszichológiai eljárásokkal; személyzet kiválasztásához kapcsolódó pszichometriai vizsgálatok; személyzet
kiválasztásával kapcsolatos konzultáció; személyzeti információk gyűjtése; személyzeti követelmények
értékelése; személyzeti management; személyzeti menedzsment reklámozási célokra; személyzeti szolgáltatások;
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személyzeti tanácsadás; személyzeti tanácsadási szolgáltatások; személyzeti ügynökségi szolgáltatások az

elektronikai iparral kapcsolatban; személyzettoborzáshoz kapcsolódó szaktanácsadó és tanácsadó szolgáltatások;
szereplőválogatás (casting) előadóművészek számára; szerződéses értékesítési személyzet biztosítása; színészek
toborzása (casting); színházi szereposztó ügynökség; szolgáltatások munkaerő elhelyezésére; tanácsadó és
szakértői szolgáltatás személyügyi vezetés területén; tehetségkutató ügynökség szolgáltatásai [előadóművészek
üzleti menedzselése]; tervező személyzet elhelyezése; titkári munkaközvetítő szolgáltatások; toborzási
információk nyújtása globális számítógépes hálózaton keresztül; toborzási szolgáltatások vezetők keresésére.
( 210 ) M 20 01326
( 220 ) 2020.05.14.
( 731 ) GranOperis Korlátolt Felelősségű Társaság, Esztergom (HU)
( 740 ) Péter Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Bemutatás [promóciós/reklámozási célokra]; emberi erőforrás menedzsment és munkaerő-toborzási

szolgáltatások; munkaerő toborzáshoz kapcsolódó igazgatási tanácsadás; munkaerő toborzással, fejvadászattal
kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; a személyzet menedzselése és foglalkoztatási szaktanácsadás; a személyzet
tevékenységének megtervezése; adatfeldolgozó személyzettel kapcsolatos munkaközvetítői tanácsadás;
adminisztratív személyzet biztosítása; alkalmazott áthelyezési (költöztetési) szolgáltatások; alkalmazottak
időszakos elhelyezését biztosító szolgáltatások; alkalmazottak időszakos megbízása; alkalmazottáthelyezési
szolgáltatásokkal kapcsolatos információnyújtás; alkalmazotti ösztönző jutalomprogramok lebonyolítása; alkalmi
munkaerő szolgáltatások filmes televíziós technikusok számára; állandó személyzet elhelyezése; állandó
személyzet toborzása; állásbörzék szervezése és lebonyolítása; álláshirdetés; állásközvetítő irodák; állásközvetítő
ügynökségi szolgáltatások számítógépek használatában képzett személyek számára; állásközvetítő ügynökségi
szolgáltatások bemutatóházak személyzetének biztosításához; állásközvetítő ügynökségi szolgáltatások általános
irodai pozíciókban dolgozó személyzet számára; állásközvetítői konzultáció; au pairekkel kapcsolatos
állásközvetítő ügynökségi szolgáltatások; bébiszitterek, dadák számára nyújtott állásközvetítő ügynökségi
szolgáltatások; betegápolókkal kapcsolatos állásközvetítő ügynökségi szolgáltatások; cégvezetők elhelyezésével
kapcsolatos szolgáltatások; diplomások toborzásával kapcsolatos tanácsadás; diplomások toborzásával
kapcsolatos információk terjesztése; dolgozói nyilvántartási szolgáltatások; előadóművészek meghallgatása
[munkaerő kiválasztás]; értékesítési személyzet irányítása; értékesítő és marketingszemélyzet toborzása;
értékesítő személyzet biztosítása; fejvadász szolgáltatás; fejvadász-szolgáltatások; fellépés-előjegyzési
szolgáltatások előadóművészeknek; felsővezetők kiválasztása és közvetítése; felsővezetők toborzása;
foglalkoztatási adatok nyújtása globális számítógépes hálózaton keresztül; foglalkoztatási konzultáció,
tanácsadás; foglalkoztatási menedzsment szolgáltatások filmes televíziós technikusok számára; foglalkoztatási
tanácsadás; foglalkoztatási tanácsadói és konzultációs szolgáltatások; foglalkoztatási tanácsadó szolgáltatások;
gyakornoki munkaközvetítői szolgáltatások; gyermekfelügyelő-közvetítői szolgáltatások; humán erőforrás
részlegként való működés mások számára; humán erőforrásokkal kapcsolatos konzultáció;
humánerőforrás-menedzsment; ideiglenes munkaerő közvetítése; ideiglenes munkaerő toborzása; ideiglenes
technikai személyzet toborzása; időszakos munkamegbízásokkal kapcsolatos állásközvetítő ügynökségi
szolgáltatások; informatikusok toborzása; irodai kisegítő személyzet toborzásával kapcsolatos szolgáltatások;
irodai kisegítő személyzet toborzása; irodai munkákat közvetítő ügynökségi szolgáltatások; irodai segítséget
nyújtó ideiglenes alkalmazottak biztosítása; karrier információs és tanácsadó szolgáltatások [kivéve oktatási és
képzési tanácsadás]; karrierrel kapcsolatos kapcsolatépítési szolgáltatások; karriertervezési szolgáltatások;
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karriertervezési tanácsadás; kétnyelvű személyzettel kapcsolatos állásközvetítő ügynökségi szolgáltatások;

konzultáció személyzeti kérdésekben; légi személyzet toborzása; marketingszemélyzet irányítása;
modellügynökségek; modellügynökségi szolgáltatások értékesítési promóciós célokra; modellügynökségi
szolgáltatások értékesítési promócióval kapcsolatban; modellügynökségi szolgáltatások reklámozási célokra;
modellügynökségi szolgáltatások; munka- és karrier lehetőségekre vonatkozó információs szolgáltatások; munkaés munkaerő közvetítés; munkaelemzés a munkavégző képességeinek és igényeinek megállapítására; munkaerő
alkalmassági vizsgálata; munkaerő áthelyezés; munkaerő-áthelyezéssel kapcsolatos adminisztratív szolgáltatások;
munkaerő elhelyezési szolgáltatások személyi asszisztensek számára; munkaerő elhelyezési szolgáltatások
komornyikok számára; munkaerő elhelyezési szolgáltatások házvezetőnők számára; munkaerő-felvételi
tanácsadás; munkaerő kölcsönzés; munkaerő-kölcsönzési szolgáltatások; munkaerő-közvetítés; munkaerő
közvetítése határozott idejű munkára; munkaerő közvetítése határozott időre; munkaerő közvetítési és toborzási
szolgáltatások; munkaerő-közvetítési konzultáció; munkaerő-közvetítéssel kapcsolatos konzultációs és
tanácsadási szolgáltatások; munkaerő közvetítő szolgáltatások; munkaerő-toborzás; munkaerő-toborzáshoz és
elhelyezéshez kapcsolódó segítségnyújtás; munkaerő-toborzáshoz kapcsolódó információszolgáltatás; munkaerő
toborzáshoz kapcsolódó interjú szolgáltatások; munkaerő toborzási és elhelyezési szolgáltatások; munkaerő
toborzási hirdetés; munkaerő-toborzási irodák szolgáltatásai; munkaerő toborzási szolgáltatás és munkaközvetítő
irodák; munkaerő toborzási szolgáltatás; munkaerő-toborzással kapcsolatos információnyújtás; munkahelyi
alkalmasság vizsgálata; munkaközvetítő irodák; munkaközvetítő szolgáltatások egészségügyi személyzet
számára; munkaközvetítő szolgáltatások paramedicinális személyzet számára; munkaközvetítői szolgáltatások
titkároknak; munkavállalással kapcsolatos információk szolgáltatása; orvosi és ápolószemélyzet közvetítésével
foglalkozó állásközvetítő irodák szolgáltatásai; pályaválasztási tanácsadási szolgáltatások [kivéve oktatási és
képzési tanácsadás]; politikai munkavállalók toborzása; politikai önkéntesek toborzása; pszichológiai eljárások
személyzet kiválasztására; reklámozásért felelős személyzet igazgatása; reklámozással kapcsolatos
modellügynökségi szolgáltatások; repülőszemélyzet toborzása; repülőtéri földi személyzet toborzása; rövid
önéletrajzok készítése mások számára; segítségnyújtás alkalmazottaknak üzleti ügyekben; segítségnyújtás
személyzeti kérdésekben; szakember toborzási szolgáltatások; szakképzett önkéntesek kiközvetítése nonprofit
szervezetekhez; szakmai hozzáértés tesztelése; szakmai önéletrajz írása mások számára; szaktanácsadás
személyzeti kérdésekben; személyiségvizsgálat munkaerő-toborzási célokra; személyzet biztosítása jutalékos
rendszerű értékesítéshez; személyzet elhelyezése, foglalkoztatása; személyzet elhelyezésével kapcsolatos
tanácsadási szolgáltatások; személyzet időszakos megbízása; személyzet kiválasztása; személyzet kiválasztása
pszichológiai eljárásokkal; személyzet kiválasztásához kapcsolódó pszichometriai vizsgálatok; személyzet
kiválasztásával kapcsolatos konzultáció; személyzeti információk gyűjtése; személyzeti követelmények
értékelése; személyzeti management; személyzeti menedzsment reklámozási célokra; személyzeti szolgáltatások;
személyzeti tanácsadás; személyzeti tanácsadási szolgáltatások; személyzeti ügynökségi szolgáltatások az
elektronikai iparral kapcsolatban; személyzettoborzáshoz kapcsolódó szaktanácsadó és tanácsadó szolgáltatások;
szereplőválogatás (casting) előadóművészek számára; szerződéses értékesítési személyzet biztosítása; színészek
toborzása (casting); színházi szereposztó ügynökség; szolgáltatások munkaerő elhelyezésére; tanácsadó és
szakértői szolgáltatás személyügyi vezetés területén; tehetségkutató ügynökség szolgáltatásai [előadóművészek
üzleti menedzselése]; tervező személyzet elhelyezése; titkári munkaközvetítő szolgáltatások; toborzási
információk nyújtása globális számítógépes hálózaton keresztül; toborzási szolgáltatások vezetők keresésére;
toborzási tanácsadás jogászoknak; toborzási tanácsadás jogi titkároknak; toborzási tanácsadás pénzügyi
szolgáltatások területén; üzleti munkaerő-toborzással kapcsolatos tanácsadás; üzleti tanácsadási szolgáltatások
fizetési és osztályozási struktúrák meghatározására; üzleti tanácsadási szolgáltatások fizetési és osztályozási
struktúrák munkakörök értékelése általi meghatározására; üzletszervezéssel és üzletvezetéssel kapcsolatos
szaktanácsadás a személyzeti menedzsment terén; vállalatigazgató jelöltek állítása; vezető személyzet kikeresése
és kiválasztása; vezető személyzet kiválasztása; vezetői munkaerő-toborzás; vezetők keresése, kiválasztása;
vezetők kiválasztásával kapcsolatos tanácsadás, konzultáció; vezetők toborzása.
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( 210 ) M 20 01327
( 220 ) 2020.05.15.
( 731 ) Hegyközségek Nemzeti Tanácsa Nonprofit Kft., Budapest (HU)
( 541 ) PALACKPOSTA NEM KELL KIMENNED! BOROD A BORÁSZATBÓL JÖN
( 511 ) 33
35

Borászati termékek.
Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; nyilvántartások vezetése.

( 210 ) M 20 01329
( 220 ) 2020.05.15.
( 731 ) Hegyközségek Nemzeti Tanácsa Nonprofit Kft., Budapest (HU)
( 541 ) PALACK POSTA NEM KELL KIMENNED! BOROD A BORÁSZATBÓL JÖN.
( 553 )

Az MP4 fájl elérése:
http://epub.hpo.hu/e-kutatas/aa?_p=A9454BFD5C399C01EBEBE22A5BAA1CDB
( 511 ) 33
35

Borászati termékek.
Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; nyilvántartások vezetése.

( 210 ) M 20 01332
( 220 ) 2020.05.15.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szentesi Orsolya, Budapest
( 541 ) SUPRALLERG
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; vitaminkészítmények,

ásványi élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők.
( 210 ) M 20 01333
( 220 ) 2020.05.15.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szentesi Orsolya, Budapest
( 546 )
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; vitaminkészítmények,

ásványi élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők.
( 210 ) M 20 01336
( 220 ) 2020.05.18.
( 731 ) Takács Szilvia, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.
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( 210 ) M 20 01371
( 220 ) 2020.05.19.
( 731 ) MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) Edison Junior
( 511 ) 41
42

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 20 01450
( 220 ) 2020.05.26.
( 731 ) S.C.Johnson & Son, Inc., Racine, Wisconsin (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Tisztítószerek minden célra (kivéve gyártási folyamatokban vagy orvosi célra történő felhasználásra);

szappanok és mosószerek; zsírtalanító készítmények háztartási célokra; légfrissítő készítmények; levegőillatosító
készítmények; vécékagyló-tisztítók; kézmosó szappanok; szappan; eldobható impregnált tisztító kendők.
5

Légtisztító készítmények; légfertőtlenítő készítmények; készítmények szagok semlegesítésére; dezodorok

nem személyes használatra; szobai vagy légszagtalanító készítmények; szőnyegszagtalanítók; szagtalanítók
textilekhez; csíraölő készítmények; folyékony és sprayfertőtlenítők; felületi fertőtlenítőszerek; kézfertőtlenítők;
fertőtlenítő kézmosó szappanok; fertőtlenítő vegyszerekkel vagy vegyületekkel átitatott eldobható kendők
háztartási célra; eldobható fertőtlenítő kendők.
( 210 ) M 20 01454
( 220 ) 2020.05.26.
( 731 ) Nézőpont Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kerényi Géza Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) OBSERVER
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 20 01456
( 220 ) 2020.05.26.
( 731 ) Horváth Klára, Kaposvár (HU)
( 546 )

( 511 ) 3

Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
csiszolószerek.
( 210 ) M 20 01457
( 220 ) 2020.05.26.
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( 731 ) Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt., Budapest (HU)

( 546 )
( 511 ) 16

Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

( 210 ) M 20 01461
( 220 ) 2020.05.26.
( 731 ) Pápai Hús Korlátolt Felelősségű Társaság, Pápa (HU)
( 740 ) Csapó, Kiss és Mohos Ügyvédi Iroda, Veszprém
( 546 )

( 511 ) 29

Hús, húsok; vörös áruk; mozaikos húskészítmények; húskenyerek; kolbászok; szalámifélék; hússajtok;

hurkafélék; kenhető húskészítmények; pástétomok; aszpikos termékek, pácolt, füstölt-főtt; lángolt, érlelt, sütött,
formázott húsok; formában vagy bélben főtt, pácolt húsok; húskonzervek; gyorsfagyasztott húskészítmények;
étkezési szalonnafélék; zsírok; tepertők; sonka; húskivonatok; húskészítmények; tartósított, fagyasztott, szárított
és főzött zöldségek; vegán termékek; vegetáriánus termékek; szendvicskrém, étkezési krémek; szendvics feltétek;
növényi alapú ételkészítmények; vegetáriánus ételkészítmények; vegán ételkészítmények; zöldség tartalmú
ételkészítmények; falafel; hummusz; szója pogácsa; tofu pogácsa; zöldség alapú kenhető krémek.
( 210 ) M 20 01479
( 220 ) 2020.05.28.
( 731 ) ITineris Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Jeszenszky Zoltán, Budapest
( 541 ) ITineris
( 511 ) 9

Elektronikus adatbázisok; számítógépes hordozókon rögzített elektronikus kiadványok; számítógépes

hordozón rögzített elektronikus adatbázisok; adatkommunikációs szoftverek; hálózati menedzsment szoftver;
hálózati operációs rendszer programok; hálózati szoftverek; helyi hálózatokkal kapcsolatos számítógépes
programok; információcserét lehetővé tévő interaktív számítógépes szoftverek; számítógépek közötti, helyi
hálózaton keresztül történő kommunikációra szolgáló számítógépes szoftverek; számítógépes hálózat
használóinak összekapcsolására szolgáló kommunikációs szoftver; számítógépes programok az internet és a
világháló használatához; számítógépes programok hálózati menedzsmenthez; számítógépes programok internetes
csatlakozáshoz és internethasználathoz; számítógépes programok számítógépekhez vagy számítógépes
hálózatokhoz történő távoli csatlakozáshoz; számítógépes szoftverek helymeghatározási adatok terjesztéséhez;
szoftverek internetes hozzáférésekhez; szoftverek on-line üzenetküldéshez; számítógépes szoftverek vezeték
nélküli hálózati kommunikációhoz; azonnali üzenetküldő szoftverek; adat- és fájlkezelő és adatbázis szoftverek;
adatbázis-szinkronizáló szoftverek; adatbázismotorok; adatbázisszerver-szoftverek; adatkezelő szoftverek; adatok
keresését és kinyerését lehetővé tevő számítógépes szoftverek; adatok visszakeresését lehetővé tevő számítógépes
szoftver; adattároló programok; fájlmegosztó szoftverek; fájlszerver-szoftverek; adat- és képfeldolgozó
szoftverek háromdimenziós modellek készítéséhez; fájlszinkronizáló szoftverek; felülvizsgálat-ellenőrző
platformok [szoftverek]; információ-visszakereső alkalmazások; képfelismerő szoftverek; képkezelő szoftverek;
letölthető felhőalapú szoftverek; letölthető mobilalkalmazások adatok kezeléséhez; letölthető mobilalkalmazások
információk kezeléséhez; letölthető számítógépes szoftverek adatok kezeléséhez; letölthető számítógépes
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szoftverek információk kezeléséhez; nagy adathalmazokat kezelő szoftverek; számítógépek és számítógépes

hálózatok tartalmának távvezérlésű keresésére szolgáló számítógépes programok; számítógépes kereső
szoftverek; számítógépes programok online adatbázisokhoz való hozzáféréshez, böngészéshez és kereséshez;
számítógépes segédprogramok fájl kezeléshez; számítógépes szoftver információk és adatok kereshető
adatbázisának létrehozására; számítógépes szoftver programok adatbáziskezeléshez; számítógépes szoftverek
adattárolás automatizálásához; számítógépes szoftverek dokumentummenedzsmenthez; számítógépes szoftverek
globális számítógépes hálózatról letölthető információs jegyzékekhez való hozzáféréshez; számítógépes
szoftverek piaci információk feldolgozásához; számítógépes szoftverek piaci információk elemzéséhez;
számítógépes szoftverek szerver elérési alkalmazások vezérléséhez és kezeléséhez; személyi számítógépes
alkalmazásszoftverek iratfelügyelő rendszerek kezeléséhez; személyi számítógépes alkalmazásszoftverek
iratfelügyelő rendszerekhez; szoftverek digitális osztott tároláshoz; szoftverek információk kereséséhez és
visszakereséséhez számítógép hálózaton keresztül; üzleti információszerző szoftverek; adatfeldolgozó szoftverek
grafikai ábrázolásokhoz; adatfeldolgozó szoftverek szövegszerkesztéshez; bemutatószoftverek; day-trading
szoftverek; irodai szoftverek; vállalati szoftverek; környezetellenőrző szoftverek; környezetfigyelő szoftverek;
mobilalkalmazásokhoz való számítógépes szoftverek, amelyek lehetővé teszik a járművek és a mobil eszközök
közötti interakciót és csatlakozást; műholdas képek kiértékelésére szolgáló szoftverek; navigációs és utazási
információkat szolgáltató interaktív számítógépes szoftverek; navigációs szoftverek; számítógépes alkalmazások
járműnavigációs berendezésekhez; számítógépes programok járművek működtetéséhez; számítógépes programok
jármű asszisztens rendszerekhez; számítógépes szoftverek globális helymeghatározó rendszerekhez [gps];
számítógépes szoftverek helymeghatározási adatok összesítéséhez; számítógépes szoftverek helymeghatározási
adatok gyűjtéséhez; számítógépes szoftverek helymeghatározási adatok feldolgozásához; számítógépes szoftverek
helymeghatározási adatok továbbításához; elektronikai készülékekhez való szoftvermeghajtók, amelyek lehetővé
teszik számítógépes hardverek és elektronikai készülékek egymással való kommunikációját; eszközkezelő
programok; firmware-ek és eszközmeghajtók; firmware-k; firmware számítógépes perifériákhoz; beágyazott
operációs szoftverek; operációs rendszer programok számítógépekhez, rögzített; operációs rendszerek; operációs
rendszerek számítógépekhez [rögzített]; operációs rendszerprogramok; számítógépes szoftverek adatbázisokhoz
való hozzáférés engedélyezéséhez; alkalmazásszerver szoftverek; felhő alapú szerverszoftverek;
felhőhálózat-monitorozó szoftverek; fogadó szoftverek; hálózati hozzáférést biztosító szervereket működtető
szoftver; intranet szoftverek; adatfeldolgozó berendezések és tartozékaik (elektromos és mechanikus); adatgyűjtő
berendezések; adatgyűjtő készülékek; adattároló eszközök; adattároló eszközök és hordozóeszközök; adatgyűjtő
és adatrögzítő berendezések; számítógépes programok járművek automata navigálásához; szoftverek gps
navigációs rendszerekhez; szoftverek műholdas navigációs rendszerekhez; számítógépes alkalmazások autók
audio-video navigációjához; autó navigációs számítógépek; gépjármű-navigációs rendszerek interaktív kijelzővel;
elektronikus navigációs rendszerek; elektromos navigációs eszközök; elektromos navigációs műszerek;
elektronikus navigációs és pozicionáló [helymeghatározó] készülékek és műszerek; elektronikus navigációs
készülékek; gps navigációs eszközök; műholdas navigációs készülékek; műholdas navigációs rendszerek
kerékpárokhoz; multimédiás navigációs rendszerek járművekhez; navigációs eszközök; navigációs eszközök
műszerfalra rögzítésére szolgáló tartók; navigációs készülék járművekhez [fedélzeti számítógépek]; navigációs
készülékek gépjárművekhez.
42

Adatátviteli rendszerek fejlesztése; adatbeviteli rendszerek tervezése és fejlesztése; adatbiztonsági

tanácsadás; adatfeldolgozásra szolgáló rendszerek fejlesztése; adatfeldolgozással kapcsolatos kutatás;
adatfeldolgozással kapcsolatos számítógépes programok készítése; adatfeldolgozó készülékek tervezése;
adatfeldolgozó készülékek tervezése és fejlesztése; adatfeldolgozó készülékek fejlesztése; adatfeldolgozó
rendszerek tervezése és fejlesztése; adatfeldolgozó szoftverek karbantartása; adatmásolási és átalakítási
szolgáltatások, adatkódolási szolgáltatások; adatmegjelenítő rendszerek tervezése és fejlesztése; adatmigrációs
szolgáltatások; adatok bevitelére, kiadására, feldolgozására, kijelzésére és tárolására szolgáló rendszerek
tervezése és fejlesztése; adattároló rendszerek fejlesztése; adattároló rendszerek tervezése és fejlesztése;
adattároló rendszerek tervezése; elemzési szolgáltatások számítógépekkel kapcsolatban; információtechnológiai
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[it] biztonság, védelem és helyreállítás; információtechnológiai [it] konzultáció, tanácsadás és információs

szolgáltatások; információtechnológiai projektvezetés; internetbiztonsági szaktanácsadás; it-szolgáltatások
menedzsmentje [itsm]; számítógépes adatelemzési szolgáltatások; számítógépes elemzés; számítógépes hálózati
szolgáltatások; számítógépes hálózatok konfigurálása; számítógépes hardverek és felszerelések, eszközök
bérbeadása; számítógépes hardverek fejlesztése; számítógépes hardverfejlesztés; számítógépes rendszerek
távfelügyelete [monitoring]; számítógépes rendszerek tervezése és fejlesztése; számítógépes rendszerelemzés;
számítógépes szoftverek, rendszerek és hálózatok tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tájékoztatás;
szerverek adminisztrálása; számítógépes tervező és programozó szolgáltatások; vezeték nélküli adatátviteli
készülékek tervezése és fejlesztése; vezeték nélküli adatátviteli eszközök, készülékek és berendezések tervezése
és fejlesztése; weboldal frissítési szolgáltatások; weboldalak tervezése, létrehozása és programozása; webtárhely
és szoftver szolgáltatások, szoftver bérlés; adatátviteli vizsgálati eszközökkel kapcsolatos tervezési
szolgáltatások; berendezések és műszerek működésének ellenőrzése; berendezések és műszerek funkcióinak
ellenőrzése; berendezések tesztelése; műszaki felügyelet és ellenőrzés; műszaki mérési szolgáltatások; műszaki
mérő- és tesztelő szolgáltatások; navigációs jelek tesztelése, elemzése és megfigyelése; számítástechnikai
eszközök tesztelése; számítógépes programok tesztelése; számítógépes szoftverek hibakövetése; számítógépes
rendszerekkel kapcsolatos minőségellenőrzés; számítógépes szoftverekhez kapcsolódó minőségellenőrzés;
számítógépes tesztelés; számítógéppel segített tesztelési szolgáltatások; távközlési úton továbbított adatok
hitelesítésével [ellenőrzésével] kapcsolatos szolgáltatások; távközlési úton továbbított adatok tanúsításával
kapcsolatos szolgáltatások; távközlési úton továbbított üzenetek tanúsításával kapcsolatos szolgáltatások;
távközlési úton továbbított üzenetek hitelesítésével [ellenőrzésével] kapcsolatos szolgáltatások; adatbázis
tervezési szolgáltatások; adatbázisok tervezése és fejlesztése; adatfeldolgozó eszközökkel kapcsolatos tervezési
szolgáltatások; adatfeldolgozó rendszerek tervezése; elektronikus adatbiztonsági rendszerek tervezése és
fejlesztése; honlap- és weboldal tervezés; honlapfejlesztési szolgáltatások; honlapkészítési szolgáltatások;
honlapok és weboldalak tervezése; honlapok fejlesztése, tervezése és frissítése; honlapok tervezése;
honlaptervezési tanácsadás; internetes weboldalak készítése; internetes weboldalak tervezése és fejlesztése;
mérési rendszerek tervezése; számítógépes adatbázisok tervezése; számítógépes rendszerek tervezése;
számítógépes tervezéssel kapcsolatos kutatás; számítógépes tervező szolgáltatások; tanácsadás számítógépes
hardver tervezésével kapcsolatban; tervezési szolgáltatások adatfeldolgozó rendszerekhez; web oldalak készítése
és karbantartása mások számára; weblapok készítése és karbantartása mások számára; weblapok kidolgozásával
és karbantartásával kapcsolatos szolgáltatások; weblapok tervezése és kivitelezése; weboldal fejlesztő
szolgáltatások; weboldal hálózatok tervezése és kivitelezése; weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás;
weboldal tervezés; weboldal tervezés, készítés; weboldal tervező és készítő szolgáltatások; weboldal (weblap)
készítési és karbantartási szolgáltatás; weboldalak készítése és szolgáltatása mások számára; weboldalak készítése
és tervezése; weboldalak készítése számítógépes hálózatokhoz; weboldalak készítése, tervezése és karbantartása;
weboldalak készítésére szolgáló tervezés és grafikai tervezés; weboldalak tervezése és készítése; weboldalak
tervezése és karbantartása; weboldaltervezési és karbantartási szolgáltatások; navigációs rendszerek tervezése és
fejlesztése.
( 210 ) M 20 01484
( 220 ) 2020.05.28.
( 731 ) ITineris Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Jeszenszky Zoltán, Budapest
( 541 ) WayQuest
( 511 ) 9

Elektronikus adatbázisok; számítógépes dokumentáció elektronikus formában; adaptív szoftverek; 3d-s

számítógépes grafikai szoftverek; adat- és fájlkezelő és adatbázis szoftverek; adatkeresést engedő számítógépes
szoftver; adatkeresést lehetővé tevő számítógépes szoftverek; alkalmazás- és adatbázis-integrálásra szolgáló
számítógépes szoftverek; alkalmazásfejlesztési szoftverek; alkalmazásszerver szoftverek; alkalmazásszoftverek
számítási felhő alapú szolgáltatásokhoz; alkalmazásszoftverek vezeték nélküli eszközökhöz; applikációs szoftver;
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döntéshozatalt segítő szoftverek; együttműködési menedzsment szoftver platformok; együttműködési szoftver

platformok [szoftverek]; erőforrásigények becslésére tervezett számítógépes szoftverek; fejlesztéskörnyezeti
szoftverek; felmérő szoftverek; fogadó szoftverek; gépek közötti [m2m] alkalmazások; időszabályozásra szolgáló
számítógépes szoftverek; információ-visszakereső szoftverek; intranet szoftverek; ipari szoftverek;
járműszimulációs szoftverek; jelentéskészítő szoftverek; képek, grafikák, audioanyagok, videoanyagok és
szövegek feldolgozására szolgáló szoftverek; költségbecslésre tervezett számítógépes szoftverek; letölthető
alkalmazások mobil eszközökkel történő használatra; letölthető számítógépes szoftverek távmonitoringhoz és
elemzéshez; letölthető szoftveralkalmazások; mobil alkalmazások; mobiltelefonos szoftveralkalmazások;
munkafolyamat alkalmazások; munkaerő-menedzsment szoftverek; műszerfali szoftver; okostelefonokhoz való
letölthető szoftveralkalmazások; számítógépes alkalmazások mobiltelefonokhoz; számítógépes
alkalmazásszoftverek a &quot;dolgok internetének&quot; (iot) megvalósításához; számítógépes szoftver
csomagok; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes szoftverek számítógépes
szoftverfejlesztéshez; szimulációs szoftverek; szoftverek mobileszközök kezeléséhez; térképészeti szoftverek;
tesztelő szoftverek; villamosmérnöki szoftverek; üzleti technológiai szoftverek; autonóm vezetésirányító
rendszerek járművekhez; fedélzeti elektronikus rendszerek szárazföldi járművekben parkolási támogatás
biztosításához; fedélzeti elektronikus rendszerek szárazföldi járművekben vezetési támogatás biztosításához;
földrajzi információs rendszer [gis] szoftverek; folyamatvezérlő szoftverek; mesterségesintelligencia-szoftverek
járművekhez; mobilalkalmazásokhoz való számítógépes szoftverek, amelyek lehetővé teszik a járművek és a
mobil eszközök közötti interakciót és csatlakozást; mozgásvezérlő szoftverek; navigációs és utazási
információkat szolgáltató interaktív számítógépes szoftverek; navigációs szoftverek; önjáró gépjármű-vezetési
rendszerek interaktív kijelzővel; parkolástámogató fedélzeti elektronikus rendszerek szárazföldi járművekhez;
rögzített számítógépes szoftverek a biztonságos gépjárművezetéshez; rögzített számítógépes szoftverek
biztonságos gépjárművezetéshez; számítógépes alkalmazások járművek automatikus irányításához; számítógépes
alkalmazások járművek automatikus parkolásához; számítógépes alkalmazások járműnavigációs
berendezésekhez; számítógépes programok járművek önálló irányításához; számítógépes programok járművek
automata navigálásához; számítógépes programok járművek működtetéséhez; számítógépes rendszerek
automatizált járművezérlésre; számítógépes programok önvezető járművekhez; számítógépes szoftverek globális
helymeghatározó rendszerekhez [gps]; számítógépes szoftverek helymeghatározási adatok összesítéséhez;
számítógépes szoftverek helymeghatározási adatok gyűjtéséhez; számítógépes szoftverek helymeghatározási
adatok feldolgozásához; számítógépes szoftverek helymeghatározási adatok továbbításához; számítógépes
szoftverek helymeghatározási adatok terjesztéséhez; számítógépes szoftverek járművek irányításához;
számítógépes szoftverek távmérés leolvasásához; számítógépes szoftverek távmérés monitorizálásához,
megfigyeléséhez; számítógépes szoftverek vezetők viselkedésének nyomon követéséhez; szoftverek a fizikai
világban végzett műveletek felügyeletére, elemzésére, szabályozására és futtatására; szoftverek gps navigációs
rendszerekhez; szoftverek műholdas navigációs rendszerekhez; diagnosztikai és hibakeresési szoftverek;
elektronikus eszközök szoftverfunkcióinak kezelésére használatos köztes szoftverek; firmware-ek és
eszközmeghajtók; grafikus felhasználói interfész szoftverek; hálózati hozzáférést biztosító szervereket működtető
szoftver; hálózati operációs rendszer programok; hardvermegbízhatósági szoftverek; hardvertesztelő szoftverek;
karbantartás-előrejelző szoftver; karbantartó szoftver; rendszer- és rendszertámogató szoftverek, és firmware-ek;
számítógép interfész berendezések, készülékek; számítógépes rendszert karbantartó és működtető számítógépes
szoftver; távdiagnosztikai szoftverek; adatbázisszerver-szoftverek; felhő alapú szerverszoftverek;
felhőhálózat-monitorozó szoftverek; számítógépes szoftverek számítási felhőkhöz; webalkalmazás- és
szerverszoftverek; webalkalmazás-szoftverek; szerverhez tartozó szoftverek; szerveroldali szoftverek; szoftverek
webszerverekhez; adatgyűjtő készülékek; adatgyűjtő berendezések; adattároló eszközök; adattároló eszközök és
hordozóeszközök; elektronikus naplók; kommunikációs berendezések; adatátviteli hálózatok; adatátvitelre
szolgáló készülékek; adatkommunikációs berendezések; adatkommunikációs hardverek; felhő alapú szerverek;
hálózat elérésére szolgáló szerver hardver; mobil adatközlő készülékek; vezeték nélküli vevőkészülékek;
adattárolók [szoftverek] számítógépes használatra; adatmegtekintő, -kijelző terminálok; autó navigációs
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számítógépek; fedélzeti komputerek; fedélzeti számítógépek; számítógépes adatbázis szerverek; számítógépes

hardverek adatok távoli eléréséhez és továbbításához; számítógépes hardverek helymeghatározási adatok
továbbításához; számítógépes hardverek helymeghatározási adatok összeállításához; számítógépes hardverek
helymeghatározási adatok gyűjtéséhez; számítógépes hardverek helymeghatározási adatok feldolgozásához;
számítógépes hardverek helymeghatározási adatok terjesztéséhez; távoli mérőleolvasásra szolgáló számítógépes
készülékek; elektronikus navigációs és pozicionáló [helymeghatározó] készülékek és műszerek; elektronikus
követőberendezések és -készülékek; elektronikus globális helymeghatározó rendszerek; fedélzeti elektronikus
rendszerek parkolási segítségnyújtáshoz; gépjármű-navigációs rendszerek interaktív kijelzővel; globális
helymeghatározó eszközök; gps adókészülékek; gps készülékek; gps navigációs eszközök; helyzetmeghatározó
készülékek; hordozható navigációs készülékek; járműkövető készülékek, berendezések; műholdas navigációs
készülékek; multimédiás navigációs rendszerek járművekhez; navigációs berendezések és műszerek; navigációs
berendezések járművekhez [fedélzeti számítógépek]; navigációs eszközök; navigációs készülék járművekhez
[fedélzeti számítógépek]; navigációs készülékek gépjárművekhez; vezérlőműszerek autók audio-video
navigációjához; vezetéstámogató fedélzeti elektronikus rendszerek szárazföldi járművekhez; adatgyűjtő
készülékek, eszközök; adatrögzítő berendezések.
42

Adatátviteli rendszerek fejlesztése; adatbeviteli rendszerek tervezése és fejlesztése; adatfeldolgozásra

szolgáló rendszerek fejlesztése; adatfeldolgozással kapcsolatos számítógépes programok készítése;
adatfeldolgozással kapcsolatos kutatás; adatfeldolgozó készülékek tervezése; adatfeldolgozó készülékek tervezése
és fejlesztése; adatfeldolgozó készülékek fejlesztése; adatfeldolgozó rendszerek tervezése és fejlesztése;
adatmegjelenítő rendszerek tervezése és fejlesztése; adatmigrációs szolgáltatások; adatok bevitelére, kiadására,
feldolgozására, kijelzésére és tárolására szolgáló rendszerek tervezése és fejlesztése; adattároló rendszerek
fejlesztése; adattároló rendszerek tervezése és fejlesztése; adattároló rendszerek tervezése; elemzési
szolgáltatások számítógépekkel kapcsolatban; információtechnológiai [it] biztonság, védelem és helyreállítás;
információtechnológiai [it] konzultáció, tanácsadás és információs szolgáltatások; ipari folyamatok számítógépes
automatizálásával kapcsolatos kutatás; információtechnológiai projektvezetés; it-szolgáltatások menedzsmentje
[itsm]; kutatás az adatfeldolgozó technológia területén; műszaki folyamatok számítógépes automatizálásával
kapcsolatos kutatás; számítógép hardverek és szoftverek hibaelhárítása; számítógép perifériákkal kapcsolatos
tanácsadási és információs szolgáltatások; számítógépekkel kapcsolatos mérnöki szolgáltatások; számítógépes
elemzés; számítógépes diagnosztikai szolgáltatások; számítógépes hardverek fejlesztése; számítógépes rendszerek
és hálózatok integrálása, egyesítése; szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés; távoli kiszolgáló felügyelete;
vezeték nélküli adatátviteli készülékek tervezése és fejlesztése; adatbázis kezelésére szolgáló szoftverek tervezése
és fejlesztése; adatbázis kezelésére szolgáló szoftverek programozása; adatbázis-szoftverek telepítése;
adatbázis-szoftverek telepítése és karbantartása; adatbázis-szoftverek telepítése, karbantartása és frissítése;
adatbázis tervezési szolgáltatások; adatbázisok fejlesztése; adatbázisok karbantartása; adatfeldolgozó programok
tervezése; adatfeldolgozó programok telepítése és aktualizálása; adatfeldolgozó programok összeállítása;
adatfeldolgozó szoftverek tervezése és fejlesztése; firmware rendszerek tervezése és fejlesztése; firmware
telepítése; folyamatellenőrzésre szolgáló számítógépes szoftverek tervezése és fejlesztése; honlap- és weboldal
tervezés; navigációs rendszerek tervezése és fejlesztése; számítógépes adatbázis-kezelő szoftverek fejlesztése;
számítógépes adatbázis-kezelő programok tervezése és fejlesztése; számítógépes adatbázis-kezelő szoftverek
tervezése; számítógépes adatbázis-kezelő szoftverek tervezése és fejlesztése; számítógépes adatbázisok tervezése;
számítógépes programozással kapcsolatos mérnöki szolgáltatások; számítógépes szoftverfejlesztés; számítógépes
szoftverfrissítés; számítógépes szoftverírás; szoftver adatbázisok frissítése; szoftver- és adatbázisrendszerek
fejlesztése, frissítése és karbantartása; útvonaltervező szoftverek tervezése és fejlesztése; számítógépes hardverek
és szoftverek tervezése; számítógépes hardverek és szoftverek fejlesztése; adatbázis szerver bérbeadása, bérlése;
adatbiztonsági szolgáltatások; adatfeldolgozó berendezések kölcsönzése, bérbeadása; adatfeldolgozó eszközök
bérbeadása; adatfeldolgozó eszközök és számítógépek bérbeadása; adatfeldolgozó készülékek és számítógépek
kölcsönzésével kapcsolatos szolgáltatások; adatfeldolgozó rendszerek lízingelése; adathordozók bérbeadása,
kölcsönzése; adatközpont-létesítmények bérbeadása; hálózati kiszolgálók [webszerverek] bérlete; hardver és
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szoftver bérbeadása; számítástechnikai eszközök biztosítása; számítógép hardver eszközeinek bérbeadása;

számítógépes hardverek és számítógépes perifériák bérbeadása, kölcsönzése; számítógépes hardverek és
szoftverek bérbeadása, kölcsönzése; számítógépes hardverek és felszerelések, eszközök bérbeadása; szerverek
[webszerverek] bérbeadása; információs rendszerekkel kapcsolatos információk összegyűjtése;
adatbázis-rendszerek helyreállítása mások számára; adatbázisok helyreállítása; számítógépes adathelyreállítás;
adatok és számítógépes programok adatainak konvertálása [nem fizikai átalakítás]; adatok és számítógépes
programok konvertálása [kivéve a fizikai átalakítást]; adatok és számítógépes programok konvertálása, nem
fizikai átalakítás; diagnosztikai berendezések és eszközök tervezése; diagnosztikai berendezések tervezése és
fejlesztése.
( 210 ) M 20 01486
( 220 ) 2020.05.28.
( 731 ) GOLD LUMEN Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Illatszer készítmények; illatosított púderek [kozmetikai használatra]; illatosított szappanok; testdezodorok

[illatszerek]; szilárd parfümök; olajok parfümökhöz és illatszerekhez; kölnivíz; kozmetikai szerek; napolajok
[kozmetikumok]; bőrfrissítők; tisztítószerek háztartási használatra; tisztító krémek; levegőillatosító készítmények;
esszenciális olajok; masszázsolajak; nem gyógyhatású piperecikkek; sarokreszelő habkövek; körömágy
kondicionálók; kozmetikai szerek állatok számára; aromák [esszencia olajok]; tisztítószerek háztartási célokra;
szemüveglencse-tisztító oldatok; polírpapír; illatosított zacskók, tasakok; parfüm; fehérítő [színtelenítő] szerek
kozmetikai használatra; mosodai fehérítők; toalett szappanok; kozmetikai szappanok; tisztítószerek háztartási célú
felhasználásra; szappanpor; körömlakkok; körömerősítők; műkörmök; körömápoló készítmények; hajszeszek,
balzsamok, hajra való folyadékok; hajápoló készítmények; hajfestékek, hajszínezők; hajspray; samponok;
hajöblítők [samponok, kondicionálók]; kozmetikai szerek; nem gyógyhatású tisztító krémek.
9

MP3 lejátszók; kapcsolók, elektromos; fejhallgatók; szíjak, pántok mobiltelefonokhoz; akkumulátor- és

elemtöltők; akkumulátortöltők mobiltelefonokhoz; akkumulátortöltők laptop számítógépekhez; akkumulátortöltők
elektromos cigarettákhoz; tokok okostelefonokhoz; táblagép tokok; mobiltelefonok; táblagépek; táblagép
monitorok; számítógép képernyők, monitorok; számítógép billentyűzetek; számítógép memória eszközök;
mikroszámítógépek; személyi számítógépek; laptop számítógépek; tenyérszámítógépek; szemüvegkeretek;
digitális fényképkeretek; nagyítók, lupék [optika]; színházi látcsövek; távcsövek, látcsövek [kétcsövű]; pormentes
üvegek; védőszemüvegek sportoláshoz; síszemüvegek; optikai üveg; tűzoltókészülék; adatfeldolgozó készülékek,
berendezések; adatfeldolgozó berendezések; számológépek; bankjegykiadó automaták [atm]; pénzérmével
működtetett szerkezetek; dvd tokok; digitális videolemez [dvd] felvevők; dvd-meghajtók; dvd-lejátszók;
cd-lejátszók; cd tokok; cd-rom-írók; cd-rom-meghajtók; írható (üres) cd-lemezek; videomagnók, képmagnók;
lemezjátszók; gépek faxküldéshez; hangátvitelre szolgáló készülékek; hangok és képek továbbítására szolgáló
elektromos kábelek; határolók, limiterek [elektromosság]; elektromosságmérő berendezések; vezetékek,
elektromos; életmentő tutajok; kontaktlencse tárolók, tartók; kontaktlencsék; láncok cvikkerhez, csíptetős
szemüveghez; hordozható médialejátszók; multimédiás vetítők; szemüvegtokok; háromdimenziós szkennerek;
fényképezőgépek, kamerák; elektronikus naplók; tokok és táskák fényképészeti készülékekhez; tv-készülékek;
rádiókészülékek; hordozható rádiók; napszemüvegek; napszemüveg lencsék; napszemüvegtartó zsinórok; keretek
szemüvegekhez és napszemüvegekhez; súlymérő berendezések; távolságmérő, távmérő berendezések;
gazométerek [mérőműszerek]; lézerek mérési célokra; légszennyezettség-mérő készülékek; homokórák;
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jelzőcsengők; led-es képernyők; tanító robotok; dekóderek televíziókészülékekhez; magnók [kazetták

lejátszásához]; üres videoszalagok; lejátszók optikai lemezekhez; relék, elektromos; erősítők; mikrochip kártyák;
sim-kártyák; memóriakártyák; kártyaolvasó készülékek, berendezések; fejvédő eszközök; védőszemüvegek;
elektronikus számológépek; multiplexerek; töltőállomások elektromos járművekhez; bébiőrök; füstjelző
berendezések; búvárruhák; iránytűk, tájolók, kompaszok [mérőműszerek]; pörgettyűs iránytűk; tengeri navigációs
berendezések; meteorológiai műszerek; bőrnedvesség-elemzők, nem gyógyászati célokra; napfénymérők;
légsűrűségmérők, aerométerek; biomikroszkópok; dns-chipek; mikroszkóp-objektívek; vevőkészülékek globális
helymeghatározó rendszerekhez [gps]; fülhallgatók; nyomtatók számítógépekhez; fényképnyomtatók;
fényképészeti lencsék; filmkamerák; filmfelvevő berendezések.
14

Órák; szíjak órákhoz; karkötők, szíjak órákhoz; órarugók; óraláncok; óraüvegek; stopperórák; nemesfémek;

nemesfém ötvözetek; ékkövek; féldrágakövek; drágakő-bemutató dobozok; időmérő eszközök; óradobozok,
óratokok; zsebórák; mechanikus órák; sportórák; ékszerdobozok; dobozok nemesfémből; óraszíjak csatjai;
nyakkendőtűk; mandzsettagombok; nyakláncok [ékszerek]; gyűrűk [ékszerek]; fityegők, díszek kulcskarikákhoz;
kulcstartók nemesfémből; medálok; nagy érmék, medalionok; karperecek és karkötők; karkötők [ékszerek];
fülbevalók; ékszerláncok; dísztűk; kámeák [ékszerek]; gyöngyök [ékszerek]; gyöngyutánzatok; függők.
18

Kikészített bőrök; bőrszalagok, bőrzsinórok; műbőr; ömlesztve árusított bőr; utazókészletek [bőráruk];

bőrutánzatból készült táskák; bőrből készült bőröndök; bőrtáskák és bőrtokok; bőr pénztárcák; bőrtáskák;
bőröndök; újrahasznosítható bevásárlótáskák; ruhatáskák utazáshoz; satchel táskák; válltáskák, tarisznyák;
retikülök, kézitáskák; hátizsákok, hátitáskák; strandtáskák; ernyők, esernyők; dobozok, tartók bőrből vagy
műbőrből; poggyász; irattáskák, aktatáskák; kulcstartó tokok; napernyők; korbácsok, ostorok; hámok;
lószerszámok; pórázok, szíjak állatok számára; műszőrme; félig kikészített szőrme; állatbőrök és irhák; üresen
árusított sminktáskák; erszények, táskák smink, kulcsok és más személyes tárgyak tárolására; kártyatartók
[bőráruk]; bankkártyatartók; textil bevásárlótáskák; oldalhordozó táskák csecsemők hordozására; öltöny-, ing- és
ruhaszállító táskák.
25

Pulóverek, kötött pulóverek; csuklyák, kapucnik [ruházat]; dzsekik; övek [ruházat]; kötények [ruházat];

rövid együttesek [ruházat]; ruhazsebek; pizsama; tornaruhák; sportzoknik; sportcipők; kalapáruk; pelerin, köpeny;
sapkák; svájcisapkák, barettek; kötött kesztyűk; síkesztyűk; motoros kesztyűk; szőrme muffok; prémsálak
[szőrmék]; kabátok, dzsekik; hosszúnadrágok; talárok; szoknyák; ingek; lezser, hétköznapi ingek; pólóingek;
hosszú ujjú pulóverek; vízhatlan nadrágok; vízhatlan dzsekik; fürdőruhák, úszódresszek; úszósapkák;
fürdőköpenyek, fürdőköntösök; nyakkendők; selyemövek, vállszalagok; vállkendők; vállkendők, nagykendők;
zoknik; alsóruházat, fehérneműk; kezeslábas overallok; harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók; kétujjas
kesztyűk; pizsamák; női lábbeli; cipőorrok; talpak lábbelikhez; férfi lábbeli; papucsok; balettcipők; bokacsizmák;
kötött mellények; öltönyök; parkák; hálóköntösök, pongyolák; menyasszonyi ruhák; sárcipők, gumicsizmák;
sildek, napellenzők [fejfedők]; nyaksál; szandálok.
42

Ruhatervezés; anyagtesztelés.

( 210 ) M 20 01559
( 220 ) 2020.06.04.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) ORIGODERM
( 511 ) 3
5

Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.
Humán gyógyszerészeti készítmények; gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok,

kötszeranyagok.
( 210 ) M 20 01560
( 220 ) 2020.06.04.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) SKINSOLUTE
( 511 ) 3

Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.
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Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők;

gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.
( 210 ) M 20 01600
( 220 ) 2020.06.09.
( 731 ) HírTV Műsorszolgáltató és Hirdetésszervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ligeti György, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Adatbázisokkal kapcsolatos reklámozási szolgáltatások; apróhirdetések; apróhirdetési szolgáltatások;

áruértékesítéssel kapcsolatos reklámszolgáltatások; áruk és szolgáltatások promóciója nemzetközi
sportesemények szponzorálásával; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával;
audiovizuális bemutatók készítése reklámcélokra; audiovizuális eszközökkel nyújtott üzleti promóciós
szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások promóciója harmadik felek nevében; blogger-elérési szolgáltatások;
cégek bemutatása az interneten és egyéb médiákban; célzott marketing; címlisták készítése közvetlen postai úton
reklámozó szolgáltatásoknak [nem eladáshoz]; cukorbetegség kezelésére szolgáló gyógyszerkészítményekkel
kapcsolatos reklámozási szolgáltatások; digitális hálózatok útján nyújtott marketing szolgáltatások; digitális
marketing; digitális reklámszolgáltatások; direkt marketing szolgáltatások; divatáruk értékesítésének promóciója
magazinok reklámcélú cikkeivel; e-sporteseményekhez kapcsolódó marketingszolgáltatások; e-sporteseményekre
vonatkozó népszerűsítő szolgáltatások; e-sporteseményekhez kapcsolódó hirdetési szolgáltatások; egészségügyi
állapotok társadalmi tudatosításával kapcsolatos reklámszolgáltatások; egyéni reklámok elkészítése mások
számára; ékszerekkel kapcsolatos reklámszolgáltatások; eladási, értékesítési promóciók; eladó gépjárművek
meghirdetése interneten keresztül; elektronikus kereskedelem népszerűsítéséhez kapcsolódó
reklámszolgáltatások; elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztüli, online reklámozási szolgáltatások;
előadások, prezentációk szervezése reklámozási célokra; értékesítési promóció audiovizuális média használatával;
értékesítési promóciók vásárlási vagy értékesítési pontokon, mások megbízásából; értékesítési promóciós
szolgáltatások; eseménymarketing; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy
reklámcélokra; filmsorozatokkal kapcsolatos promóciós szolgáltatások; franchise-zal kapcsolatos üzleti hirdetési
szolgáltatások; gépjármű értékesítéshez kapcsolódó reklámszolgáltatások; gépjárműiparral kapcsolatos hirdetési
szolgáltatások; grafikus reklámozási szolgáltatások; gépjárművekhez kapcsolódó hirdetési szolgáltatások;
gyógyszerészeti készítményekkel és in-vivo leképezési termékekkel kapcsolatos reklámozás; gyógyszerészeti
termékekkel kapcsolatos reklámszolgáltatások; hangfelvételek gyártása marketing célokra; hangfelvételek
gyártása reklámozási célokra; hangfelvételek készítése reklámcélokra; harmadik fél alkotásainak népszerűsítése
online portfólió biztosításával weboldalon keresztül; harmadik fél áruinak és szolgáltatásainak reklámozása olyan
szponzorok felkutatása révén, akiknek az áruit és szolgáltatásait kapcsolatba hozzák sportversenyekkel; harmadik
fél áruinak és szolgáltatásainak reklámozása olyan szponzorok felkutatása révén, akik az árukat és
szolgáltatásokat kapcsolatba hozzák sporttevékenységekkel; harmadik fél formatervezési mintáinak
népszerűsítése online portfólió biztosításával weboldalon keresztül; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak
promóciója weboldalakon elhelyezett reklámokkal; harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak
interneten való reklámozása; hirdetés elektronikus médián, főként interneten keresztül; hirdetés és reklámozás;
hirdetés folyóiratokban, prospektusokban és újságokban; hirdetés magazinokban; hirdetések elhelyezése;
hirdetések készítése és elhelyezése; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési és reklámozási szolgáltatások
televíziós, rádiós, postai úton; hirdetési- és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás;
hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület, idő és média szolgáltatása és bérbeadása; hirdetési hely, idő
és média rendelkezésre bocsátása; hirdetési rovatok készítése; hirdetési szolgáltatások; hirdetési szolgáltatások a
környezeti ügyekkel kapcsolatos közfigyelem felhívása céljából; hirdetési szolgáltatások a közfigyelem
felhívására a közjóléttel kapcsolatos területen; hirdetési szolgáltatások a közvélemény figyelmének társadalmi
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kérdésekre való felhívására; hirdetési szolgáltatások részvényekhez és más értékpapírokhoz kapcsolódó ügynöki

tevékenységek népszerűsítésére; hirdetési szolgáltatások a közfigyelem felhívásához kapcsolódóan a helyi
vásárlás előnyeire vonatkozóan; hirdetésszervezés; hirdetésszervezés mozikban; interneten keresztül biztosított
hirdetési szolgáltatások; internetes reklámozási szolgáltatások; internetes weboldalakként használt reklámanyagok
összeállítása; kereskedelmi kamara kereskedelem ösztönzésével kapcsolatos szolgáltatásai; kereskedelmi
marketing [nem értékesítés]; kereskedelmi promóciós szolgáltatások; kiadói szolgáltatások (reklám
megjelentetés); koncertek promóciója [reklámozása]; könyvekhez kapcsolódó hirdetési szolgáltatások;
közberuházásokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások; közlemények, hirdetmények kiadása reklámozási céllal;
kozmetikumokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások; közönségszolgálati [PR] szolgáltatások; különleges
rendezvények promóciója; marketing kampányok; mások termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása; mások
termékeinek és szolgáltatásainak bemutatása televíziós bemutatók segítségével; média- és reklámtervek,
-koncepciók készítése és megvalósítása; mozifilmek reklámozása; mozifilm reklámozás; mozireklámok;
mozireklámok gyártása; nyomtatott anyagok elektronikus megjelentetése reklámcélra; online kereshető
reklámútmutatók szolgáltatása; online reklámozás; rádió- és tévéreklámok gyártása és forgalmazása; rádiós és
televíziós reklámozás; publikációs célú szerkesztői szolgáltatások; rádiós és televíziós reklámozással foglalkozó
ügynökség által nyújtott hirdetési szolgáltatások; rádiós és televíziós reklámügynökség hirdetési szolgáltatásai;
rádiós reklámok készítése; rádiós reklámozás; rádiós reklámspotok gyártása; reklám és marketing; reklám- és
marketingszolgáltatások; reklám- és marketingszolgáltatások kommunikációs csatornákon keresztül biztosítva;
reklám- és marketingszolgáltatások blogokon keresztül biztosítva; reklám- és promóciós szerződések készítése
harmadik felek számára; reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; reklám szórólapok elkészítése;
reklámanyag készítése; reklámanyag összeállítása; reklámanyag sokszorosítása; reklámanyagok készítése;
reklámanyagok megjelentetése; reklámfilmek készítése; reklámhirdetések megjelentetése; reklámkampányok
előkészítése; reklámkampányok kidolgozása vállalkozások számára; reklámkiadványok elkészítése; reklámlogók
tervezése; reklámok elkészítése; reklámok előkészítése; reklámok készítése; reklámok megjelenítése mások
részére; reklámozás a turizmus és utazás terén; reklámozás bannerekkel; reklámozás, beleértve harmadik
személyek termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítését nemzetközi sporteseményekhez kapcsolódó
szponzori megállapodások és licencszerződések keretében; reklámozás előkészítése; reklámozási és
marketing-szolgáltatások közösségi médián keresztül biztosítva; reklámozási, főként terméknépszerűsítő
szolgáltatások; reklámozási információk biztosítása; reklámozási szolgáltatások; reklámszolgáltatások
építészeknek; reklámszolgáltatások harmadik személyek számára; reklámszövegek írása; reklámszöveg
megjelentetési szolgáltatások; reklámszövegek kiadása és frissítése; reklámszövegek megjelentetése;
reklámszövegek publikálása; reklámszövegírás; reklámtervezés és -elhelyezés; reklámügynökségek, hirdetési
ügynökségek; reklámügynökségi szolgáltatások; sajtóreklámozási szolgáltatások; szabadtéri reklámozási
szolgáltatások; számítógépes adatbázisban szereplő rekláminformáció frissítése; szolgáltatás reklámok
elhelyezésére; telemarketing szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós és rádiós reklámok gyártása;
televíziós, reklámcélú, terméket vagy szolgáltatást bemutató műsorok készítése; televíziós reklámok elkészítése;
televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; új termékek forgalmazásával kapcsolatos
reklámszolgáltatások; újságokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások; utazási ágazattal kapcsolatos hirdetési
szolgáltatások; utazások promóciója [reklámozása]; videofelvételek készítése reklámozási célokra;
videofelvételek készítése marketing célokra; videofelvételek készítése reklámcélokra; videofelvételek készítése
reklámcélokra; zenei koncertek promóciója; vizuális reklámanyagok gyártása; előfizetések ügyintézése televíziós
csatornákra; előfizetések elektronikus folyóiratokra; előfizetés tv-csatornára; reklámozással kapcsolatos
közvetítői szolgáltatások; szerződések közvetítése; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások;
újságelőfizetések; újságelőfizetések adminisztrációjával kapcsolatos szolgáltatások; újságelőfizetések intézése;
franchise-ok létrehozásával kapcsolatos üzleti segítségnyújtás; reklámcélú versenyek ügyintézése; reklámcélú
vetélkedők intézése; reklámozással kapcsolatos közvetítői tevékenység; reklámszerződések tárgyalása;
repülőterek üzleti menedzsmentje.
38

Adat, hang és képek átadása műhold révén; adatátvitel; adatátvitel kommunikációs műholdakon keresztül;
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adatátviteli és adatfogadási szolgáltatások telekommunikációs eszközökön keresztül; adatátviteli szolgáltatások

távközlési hálózatokon keresztül; adatátviteli szolgáltatások; adatok távátvitele a távközlés segítségével; audio- és
videoadatátvitellel kapcsolatos szolgáltatások; audio- és videotartalom műholdon keresztül történő továbbítása;
audio kommunikációs szolgáltatások; biztonságos adat-, hang- vagy képátvitel; digitális adatátviteli
szolgáltatások; digitális átviteli szolgáltatások; e-sportesemények streamelése; hang- és adatátviteli
szolgáltatások; hálózati konferencia szolgáltatások; hang és kép továbbítása műholdas vagy interaktív
multimédiás hálózatokon; hang- vagy képi felvételek hálózatokon keresztüli átvitele; hang, videó és információ
továbbítása; hangok átvitele műholdon; hangjelek távátvitele a távközlés segítségével; hangok elektronikus
átvitelének szolgáltatásai; hangok, képek, jelek és adatok hálózati átvitele; hangok, képek, jelek és adatok
műholdas átvitele; hírek és aktuális eseményekkel kapcsolatos információk továbbítása; hírek továbbítása
hírügynökségekhez; hírküldés, híradás [közvetítés]; hírügynökségek; hírügynökségek telekommunikációs
szolgáltatásai; hírügynökségi [kommunikációs] szolgáltatások; hírügynökségi szolgáltatások elektronikus
továbbítás céljára; hírügynökségi szolgáltatások [hírek továbbítása]; információk átvitele rádió útján; információk
átvitele telematikai kódokkal; információk elektronikus továbbítása; információk továbbítása az audiovizualitás
területén; információtovábbítás belföldi és nemzetközi hálózatokon keresztül; információtovábbítás optikai
távközlési hálózatokon; információtovábbítás üzleti célokra; képek műholdas közvetítése; kódolt kommunikáció
továbbítása; kódolt üzenetek és képek átvitele; kommunikáció elektromágneses hullámok segítségével;
kommunikáció elektronikus eszközökkel; kommunikáció rádión keresztül; kommunikációs szolgáltatások rádió,
telefon, távíró segítségével; látvány-, képtovábbítás interaktív multimédiás hálózatokon keresztül; lézersugaras
adatátvitel; műholdas adat-, hang- és képátvitel; műholdas átvitel; műholdas hang-és képátvitel; műholdas
hangátvitel; műholdas kapacitás biztosítása [távközlés]; műholdas televíziós adók működtetése; műholdas
videokonferencia szolgáltatások; optikai szálas hálózatok segítségével biztosított távközlési szolgáltatások;
rádióadás és vétel; rádiófrekvenciás kommunikációs szolgáltatások; rádiós adatátvitel; rádiós adatközlés; rádiós
információs, tájékoztató szolgáltatások; rádiós képtávirat [fax] szolgáltatások; rádiós kommunikáció; száloptikás
távközlési szolgáltatások; számítógéppel támogatott hangátvitel; távközlési szolgáltatások betűszedéshez;
távközlési rendszerek működtetése; telematikai adat- és fájlátvitel; televízió műsorok továbbítása, közvetítése
műholdon keresztül; televízióképernyőn megjelenő szöveg továbbítása, átvitele; televíziós kommunikáció
megbeszélésekhez; vezetékes távközlési szolgáltatások; videoátviteli szolgáltatások; videófeltöltési
szolgáltatások; videofilmek továbbítása; videók digitális hálózatokon keresztül történő interaktív továbbítása;
videokommunikációs szolgáltatások; videokonferencia; videokonferencia szolgáltatások; videokonferencia
szolgáltatások biztosítása; virtuális csevegőszoba létesítése szöveges üzenetváltáshoz; hangjelek közvetítésére
szolgáló készülékek kölcsönzése; képátviteli berendezések kölcsönzése; műholdas műsoridő bérlete; műholdas
műsorszóró készülékek, szettek kölcsönzése; műholdas műsorvevő antennák bérlete; rádió adókészülékek
kölcsönzése, bérbeadása; rádióberendezések kölcsönzése; rádiókommunikációs felszerelések kölcsönzése; rádiós
és televíziós műsorszóró berendezések kölcsönzése; rádiós műsorközlő eszközök bérlete; rádiós műsorközlő
felszerelések biztosítása külső helyszínekre; rádiós személyhívó készülékek bérlete; távközlési berendezések
kölcsönzése; televíziós műsorközlő felszerelések biztosítása külső helyszínekre; televíziós műsorszóró
berendezések kölcsönzése; videojel-közvetítő készülékek kölcsönzése.
41

Elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványok multimédiás megjelentetése; elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; elektronikus könyvek és
folyóiratok internetes publikációja; elektronikus könyvek és folyóiratok online megjelentetése; elektronikus
magazinok kiadása; elektronikus napilapok online közzététele; elektronikus publikációk biztosítása; elektronikus
szövegek megjelentetése; fényképek közzététele; folyóiratok és könyvek elektronikus online közzététele;
folyóiratok és könyvek megjelentetése elektronikus formában; folyóiratok kiadása; folyóiratok, könyvek és
kézikönyvek megjelentetése a gyógyászat területén; folyóiratok multimédiás megjelentetése; folyóiratok
publikálása; forgatókönyv-/szövegkönyvíró szolgáltatások; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra;
forgatókönyvírói szolgáltatások; gyógyászati technológiával kapcsolatos tudományos cikkek megjelentetése és
kiadása; hangoskönyvek kiadása; írott szövegek szerkesztése; kéziratok korrektúrázása; kiadás/megjelentetés
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(könyv); kiadói szolgáltatások; könyv- és folyóirat kiadás; könyvek és folyóiratok kiadása; könyvkiadás;

magazinok kiadása; nem letölthető online elektronikus kiadványok rendelkezésre bocsátása a zene terén; nem
reklámcélú szövegek publikálása; nyomtatott anyagok megjelentetése elektronikus formában az interneten;
politikai beszédek írása; riporteri szolgáltatások; szövegek kiadása CD-ROM-ok formájában; szövegek kiadása
elektronikus média formájában; szövegírás; tévés és rádiós bemondói szolgáltatások; tördelési szolgáltatások,
nem hirdetési célokra; újság kiadása ügyfelek számára az interneten; újságírói szolgáltatások; újságkiadás;
újságok kiadása; újságok megjelentetése; drámák előadása; élő előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások;
elektronikus műsorismertető szolgáltatások; élő szórakoztató televízióműsorok készítése; élő televízióműsorok
készítése oktatáshoz; élő televízióműsorok készítése; előadó-művészeti színházi létesítmények biztosítása;
előadóművészeti szórakoztató tevékenységek lebonyolítása; előre felvett szórakoztató anyagok bemutatása; film
stúdió szolgáltatások; filmbemutató szolgáltatások; filmek bemutatása; filmek feliratozása; filmekkel kapcsolatos
díjátadók lebonyolítása [szervezés]; filmes szórakoztatás; filmes tanulmányok készítése; filmfesztiválok
lebonyolítása; filmforgalmazás; filmstúdiók; filmszínházak; filmszínházak üzemeltetése; filmszínházi előadások,
filmbemutatók; filmszínházi szolgáltatások biztosítása; filmszínházi szolgáltatások; filmszínházi szórakoztató
szolgáltatások; fotóriportok készítése; gálák, díszünnepélyek rendezése; interaktív szórakoztatás; játékfilm stúdió
szolgáltatások; kabaré; kabarék és diszkók; kábeltelevíziós műsorismertetés [műsor ütemezés]; kábeltelevízión
keresztül biztosított szórakoztatás; könnyed szórakoztató szolgáltatások; könnyed szórakoztató műsorok
színrevitele; kulturális célú bemutatók rendezése; mozi és színházi szolgáltatások; mozi [filmvetítési] lehetőségek
biztosítása; mozi szolgáltatások; mozi- vagy színháztermi szolgáltatások; mozifilmekkel kapcsolatos
információnyújtás; mozik üzemeltetése; moziműsor-információs szolgáltatások; műholdas televíziós show-k;
műholdas televíziós sorozatok; nem letölthető filmek biztosítása; nem letölthető filmek és televízió-műsorok
rendelkezésre bocsátása fizetős televízió útján; nem letölthető filmek és televízió-műsorok rendelkezésre
bocsátása pay-per view [fizetős] műsorszolgáltatás útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális
videotár szolgáltatások útján; népszerű szórakoztató szolgáltatások; online szórakoztatás; online nem letölthető
képek biztosítása; online nem letölthető audiotartalmak biztosítása; online szórakoztatás nyújtása; rádió- és
televízióprogram készítése; rádióprogramok vagy televíziós programok előállítása; rádiós és televíziós
show-műsorok és programok készítése; rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások; rádiós és televíziós
szórakoztatási szolgáltatások; rádiós szolgáltatások tananyag átismétléséhez; rádiós szórakoztatás; sporthíradás;
sportokhoz kapcsolódó hírek szolgáltatása; sportolók rendezvényeken történő fellépésének megszervezése
(szponzori, promotor szolgáltatás); szabadúszó újságírás; színházi szórakoztatás; szórakozási lehetőségek
biztosítása; szórakoztatás; szórakoztatás iptv-n keresztül; szórakoztatás televíziós hírműsorok formájában;
szórakoztatás tévéműsorok formájában; szórakoztatási célú audiovizuális bemutató szolgáltatások; szórakoztatási
célú bemutatók rendezése; szórakoztatási célú fesztiválok rendezése; szórakoztatási célú interjúkészítés kortárs
személyiségekkel; szórakoztatási célú rendezvényszervezés; szórakoztatási célú show-k rendezése; szórakoztatási
és szabadidős létesítmények biztosítása; szórakoztatási információs szolgáltatások; szórakoztatási, oktatási és
képzési szolgáltatások; szórakoztatási, sport és kulturális tevékenységek; szórakoztatási szolgáltatások;
szórakoztató műsorok készítése közvetítés céljából; szórakoztató műsorok készítése mozik számára; szórakoztató
rendezvények szervezése és lebonyolítása; szórakoztató rendezvények lebonyolítása; szórakoztató show-k
készítése táncosok részvételével; szórakoztató show-k készítése táncosokkal és énekesekkel; szórakoztató show-k
rendezése; szórakoztató szolgáltatások nyújtása audio szalagon; szórakoztató szolgáltatások nyújtása
mozifilmeken keresztül; szórakoztató szolgáltatások intézése [szervezése]; szórakoztató szolgáltatások nyújtása
publikációkon keresztül; szórakoztató szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások audio- és videofelvételek
felhasználókhoz való rendelése céljából; szórakoztató szolgáltatások gyerekek számára; szórakoztató
szolgáltatások nyújtása televízión keresztül; szórakoztató szolgáltatások nyújtása videofilmeken keresztül;
szórakoztató szolgáltatások szervezése; televízióműsorokkal kapcsolatos információnyújtás; televíziós díjátadók
vendégül látása [szervezése]; televíziós és rádiós szórakoztatás; televíziós hírműsorok szolgáltatása; televíziós
műsorismertetési szolgáltatások; televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online szórakoztatási tájékoztató
szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; televíziós vetélkedők készítése; televíziós zenei koncertek; tengerjáró
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hajók szórakoztató szolgáltatásai; vetélkedőműsorok intézése [szervezése]; vetélkedők, versenyek szervezése;

videofilmek bemutatása; vizuális és zenés szórakoztatás szervezése; zenés szórakoztatás; e-sportrendezvényekhez
kapcsolódó jegyfoglalás és foglalási szolgáltatások; jegyelővétel/foglalás koncertekre és színházba; jegyfoglalás
kulturális rendezvényekre; jegyfoglalási szolgáltatások koncertekre; szórakoztató rendezvényekhez kapcsolódó
jegyfoglalási és előjegyzési szolgáltatások.
( 210 ) M 20 01611
( 220 ) 2020.06.09.
( 731 ) HírTV Műsorszolgáltató és Hirdetésszervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ligeti György, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Apróhirdetések; apróhirdetési szolgáltatások; célzott marketing; gépjárműiparral kapcsolatos hirdetési

szolgáltatások; gépjárművekhez kapcsolódó hirdetési szolgáltatások; grafikus reklámozási szolgáltatások;
hangfelvételek gyártása reklámozási célokra; hangfelvételek gyártása marketing célokra; hangfelvételek készítése
reklámcélokra; hirdetés elektronikus médián, főként interneten keresztül; hirdetés és reklámozás; hirdetés
folyóiratokban, prospektusokban és újságokban; hirdetés magazinokban; hirdetések elhelyezése; hirdetések
készítése és elhelyezése; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési és reklámozási szolgáltatások televíziós,
rádiós, postai úton; hirdetési- és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás; hirdetési- és
reklámszolgáltatások; hirdetési felület, idő és média szolgáltatása és bérbeadása; hirdetési hely, idő és média
rendelkezésre bocsátása; hirdetési rovatok készítése; hirdetési szolgáltatások; hirdetési szolgáltatások az
egészségügyi problémák tudatosításának elősegítésére; hirdetési szolgáltatások a környezeti ügyekkel kapcsolatos
közfigyelem felhívása céljából; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos információ gyűjtése; hirdetéssel,
reklámozással kapcsolatos adatok terjesztése; hirdetésszervezés; mások termékeinek és szolgáltatásainak
reklámozása; mások termékeinek és szolgáltatásainak bemutatása televíziós bemutatók segítségével; mozifilm
reklámozás; mozifilmek reklámozása; mozireklámok; mozireklámok gyártása; népszerű- és szaksajtóban történő
hirdetés, reklámozás; nyomdaipari termékek megjelenítése reklámcélból; nyomtatott anyagok elektronikus
megjelentetése reklámcélra; online kereshető reklámútmutatók szolgáltatása; online reklámozás; online reklámés marketingszolgáltatások; rádió- és tévéreklámok gyártása és forgalmazása; rádiós és televíziós reklámozás;
rádiós és televíziós reklámozással foglalkozó ügynökség által nyújtott hirdetési szolgáltatások; rádiós és televíziós
reklámügynökség hirdetési szolgáltatásai; rádiós reklámok készítése; rádiós reklámozás; rádiós reklámspotok
gyártása; reklám és marketing; reklám és marketing szolgáltatások; reklám- és marketingszolgáltatások
kommunikációs csatornákon keresztül biztosítva; reklám- és marketingszolgáltatások blogokon keresztül
biztosítva; reklám- és promóciós szerződések készítése harmadik felek számára; reklám, marketing és promóciós
anyagok terjesztése; reklámanyag összeállítása; reklámozás bannerekkel; reklámok megjelenítése mások részére;
reklámok készítése és elhelyezése mások számára; reklámok készítése; reklámozás előkészítése; reklámozás,
beleértve harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítését nemzetközi sporteseményekhez
kapcsolódó szponzori megállapodások és licencszerződések keretében; reklámozás és értékesítési promóciós
szolgáltatások; reklámozás hatásának elemzése; reklámozás, hirdetés, beleértve a számítógépes hálózatokon
történő online reklámozást; reklámozási, főként terméknépszerűsítő szolgáltatások; reklámozási szolgáltatások;
reklámszövegírás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegírás promóciós célokból; teleshop műsorok
gyártása; televíziós és rádiós reklámok gyártása; televíziós, reklámcélú, terméket vagy szolgáltatást bemutató
műsorok készítése; televíziós reklámok elkészítése; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése;
weboldalakként használt reklámanyagok összeállítása; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak
népszerűsítése kuponok terjesztése révén; hirdetések és reklámanyagok [szórólapok, prospektusok,
reklámcédulák és minták] terjesztése; reklám, prospektusok terjesztése; reklámanyag-terjesztés;
reklámanyag-terjesztési szolgáltatások; reklámanyagok, nevezetesen szórólapok, prospektusok, brosúrák,
áruminták terjesztése, főként katalóguson keresztüli távértékesítés céljából [akár külföldi, akár belföldi];
reklámanyagok online terjesztése; ruházattal kapcsolatos reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;
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hirdetési felület online kölcsönzése; hirdetési hely bérbeadása; hirdetési helyek biztosítása és bérbeadása;

mindenféle reklámozási és marketing bemutató anyagok bérbeadása; reklámanyagok kölcsönzése; kereskedelmi
üzletek közvetítése; előfizetés tv-csatornára; reklámcélú vetélkedők intézése; reklámozással kapcsolatos
közvetítői tevékenység; reklámszerződések tárgyalása.
38

Adásidő biztosítása kommunikációs szolgáltatásokhoz; adat, hang és képek átadása műhold révén;

adatátvitel; adatátvitel kommunikációs műholdakon keresztül; adatátviteli szolgáltatás; digitális adatátviteli
szolgáltatások; digitális átviteli szolgáltatások; digitális audio és/vagy video közvetítés távközlés útján; digitális
hálózati távközlési szolgáltatások; e-sportesemények streamelése; fotófeltöltési szolgáltatások; hang- és
adatátviteli szolgáltatások; hang és kép továbbítása műholdas vagy interaktív multimédiás hálózatokon; hang,
képek, dokumentumok, üzenetek és adatok elektronikus továbbítása és továbbközvetítése; hang- vagy képi
felvételek hálózatokon keresztüli átvitele; hang, videó és információ továbbítása; hangátvitel elektronikus úton;
hangátvitel műholdon keresztül; hangjelek távátvitele a távközlés segítségével; hangok, képek, jelek és adatok
kábeles átvitele; hangok, képek, jelek és adatok műholdas átvitele; hangtovábbítás interaktív multimédiás
hálózatokon keresztül; hírek és aktuális eseményekkel kapcsolatos információk továbbítása; hírek továbbítása
hírügynökségekhez; hírküldés, híradás [közvetítés]; hírügynökségek; hírügynökségek telekommunikációs
szolgáltatásai; hírügynökségi [kommunikációs] szolgáltatások; hírügynökségi szolgáltatások elektronikus
továbbítás céljára; hírügynökségi szolgáltatások [hírek továbbítása]; képek műholdas közvetítése; képek
továbbítása műholdakkal; keskenysávú rádiókommunikációs szolgáltatások; kódolt kommunikáció továbbítása;
kommunikáció elektronikus hálózaton keresztül; kommunikáció rádión keresztül; kommunikációs szolgáltatások
elektronikus eszközök segítségével; kommunikációs szolgáltatások információ átvitelére elektronikus
eszközökkel; műholdas adat-, hang- és képátvitel; műholdas átvitel; műholdas hang-és képátvitel; műholdas
hangátvitel; műholdas információközlés; műholdas kapacitás biztosítása [távközlés]; műholdas kommunikációs
szolgáltatások; műholdas távközlési szolgáltatások; műsorszórási szolgáltatások; optikai szálas hálózatok
segítségével biztosított távközlési szolgáltatások; rádiós adatátvitel; rádiós adatközlés; rádiós kommunikáció
biztosítása; telematikai adat- és fájlátvitel; televízió műsorok fogadása az előfizetőknek való továbbküldés
céljából; televízió műsorok továbbítása, közvetítése műholdon keresztül; televízióképernyőn megjelenő szöveg
továbbítása, átvitele; televíziós kommunikáció megbeszélésekhez; adatátvitel és adatközvetítés; audio
műsorszórás; digitális hangsugárzás; filmek műholdas sugárzása; filmek televíziós sugárzása; hírek elektronikus
átvitele; interaktív teletext szolgáltatások; interaktív televízió és rádió sugárzás; interneten és más kommunikációs
hálózatokon keresztül történő audio-, video- és multimédiás műsorszórás; interneten keresztül biztosított audiovagy video-műsorszórási szolgáltatások; interneten keresztül történő videoadatátvitel; kábelrádiós átvitel;
kábeltelevíziós műsorszórás; kábeltelevíziós műsorszórási információk; kábeltelevíziós műsorszórás és
-közvetítés; kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése; kábeltévés közvetítés; mozifilmek sugárzása az interneten
keresztül; műholdas és kábel közvetítés; műholdas közvetítés; műholdas műsorszórás; műholdas televíziós
műsorszórás; műsoradás kábelen; műsorszórás globális számítógépes hálózat útján; műsorszórás kábelen
keresztül; podcasting szolgáltatások; podcastok átvitele; rádió- és televízióműsorok műholdas közvetítése; rádióés televíziós műsorok kábel- vagy vezeték nélküli hálózatokon keresztül történő közvetítése; rádióadás;
rádióműsorok közvetítése; rádióműsorok továbbítása; rádióprogramok közvetítése; rádiós és televíziós
műsorszolgáltatás, kábelhálózaton keresztül is; rádiós és televíziós műsorszórás; rádiós és televíziós műsorok
közvetítése; rádiós és televíziós programok közvetítése; rádiós műsorszórás; rádiós műsorszórással kapcsolatos
tájékoztatás; rádiós, televíziós és kábeles műsorszórási szolgáltatások; rádiós programszórás és -közvetítés;
sportrendezvényekhez kapcsolódó műholdas műsorszóró szolgáltatások; teleshop-műsorok közvetítése; televízió
hozzáférés biztosítása dekódoló készülékeken keresztül; televízióműsorok az interneten keresztül történő
közvetítése; televízióműsorok terjesztése mikrohullámú összeköttetés által; televízióműsorok terjesztése
kábelösszeköttetés által; televízióműsorok video-on-demand és pay-per-view televíziós szolgáltatások igénybe
vételén keresztül történő közvetítése; televíziós információközlés; televíziós kábelhálózatok működtetése;
televíziós műsorok terjesztése műhold által; televíziós műsorok vezeték nélküli továbbítása és közvetítése;
televíziós műsorszórás, közvetítés; televíziós műsorszórási szolgáltatások mobiltelefonokhoz; televíziós
M1608

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 13. szám, 2020.07.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
programok közvetítése; televízióstreaming interneten keresztül; televizuális kommunikációs szolgáltatások; tv

programszórás és -közvetítés; vezeték nélküli műsorterjesztés; videoközvetítés; webcastok közvetítése;
információk és képek továbbítása számítógéppel; üdvözlőkártyák továbbítása online; videotex szolgáltatások;
videoüzenet szolgáltatások; televíziós műsorközlő felszerelések biztosítása külső helyszínekre; televíziós
műsorszóró berendezések kölcsönzése; videojel-közvetítő készülékek kölcsönzése.
41

Beszédírás, nem reklámcélra; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line

publikálása; elektronikus napilapok online közzététele; elektronikus publikációk biztosítása; elektronikus
szövegek megjelentetése; fényképek közzététele; fogyasztói magazinok kiadása; folyóiratok és könyvek
elektronikus online közzététele; folyóiratok és könyvek megjelentetése elektronikus formában; folyóiratok
kiadása; folyóiratok, könyvek és kézikönyvek megjelentetése a gyógyászat területén; folyóiratok multimédiás
megjelentetése; folyóiratok publikálása; forgatókönyv-/szövegkönyvíró szolgáltatások; forgatókönyvírás;
forgatókönyvírás, nem reklámcélra; forgatókönyvírói szolgáltatások; könyv- és folyóirat kiadás; könyvek és
folyóiratok kiadása; könyvek és magazinok megjelentetése; könyvek, magazinok, almanachok és napilapok
megjelentetése; könyvek multimédiás megjelentetése; könyvek publikálása és kiadása; könyvkiadás; magazinok,
folyóiratok és újságok multimédiás megjelentetése; magazinok kiadása; magazinok kiadásához kapcsolódó
szaktanácsadási szolgáltatások; magazinok multimédiás megjelentetése; multimédia publikációk; multimédiás
anyagok online kiadása; napilapok multimédiás megjelentetése; nem reklámcélú írott szövegek szerkesztése; nem
reklámcélú szövegek publikálása; szövegek írása és kiadása, a reklámszövegek kivételével; szövegek kiadása
CD-ROM-ok formájában; szövegek kiadása elektronikus média formájában; tévéműsorokhoz kapcsolódó
könyvek kiadása; tévés és rádiós bemondói szolgáltatások; újság kiadása ügyfelek számára az interneten;
újságírói szolgáltatások; újságkiadás; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése; újságok
kiadása; újságok megjelentetése; web-es újságok megjelentetése; élő szórakoztató televízióműsorok készítése;
elektronikus műsorismertető szolgáltatások; élő előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; élő televízióműsorok
készítése oktatáshoz; élő televízióműsorok készítése; előadóművész által nyújtott szórakoztató szolgáltatások;
film stúdió szolgáltatások; filmbemutató szolgáltatások; filmek bemutatása; filmek feliratozása; filmekkel
kapcsolatos díjátadók lebonyolítása [szervezés]; filmes szórakoztatás; filmes tanulmányok készítése;
filmfesztiválok lebonyolítása; filmforgalmazás; filmstúdiók; filmszínházak; filmszínházak üzemeltetése;
filmszínházi előadások, filmbemutatók; filmszínházi szolgáltatások biztosítása; filmszínházi szolgáltatások;
filmszínházi szórakoztató szolgáltatások; fotóriportok készítése; interaktív szórakoztatás; kabarék és diszkók;
kabaré; kábeltelevízión keresztül biztosított szórakoztatás; kábeltelevíziós műsorismertetés [műsor ütemezés];
könnyed szórakoztató szolgáltatások; közvetítésre szánt hírműsorok elkészítése; meghallgatások televíziós
játékműsorokra; meghallgatások televíziós tehetségkutató versenyekre; mozi [filmvetítési] lehetőségek
biztosítása; mozi szolgáltatások; mozi- vagy színháztermi szolgáltatások; mozifilmekkel kapcsolatos
információnyújtás; mozik üzemeltetése; moziműsor-információs szolgáltatások; mozishow-k tervezése; műholdas
televíziós show-k; műholdas televíziós sorozatok; nem letölthető filmek biztosítása; nem letölthető filmek
biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; népszerű szórakoztató szolgáltatások; online interaktív
szórakoztatás; online nem letölthető audiotartalmak biztosítása; online nem letölthető képek biztosítása; online
szórakoztatás; online szórakoztatás nyújtása; rádió- és televízióműsorok készítése; rádió- és televízióprogram
készítése; rádióprogramok vagy televíziós programok előállítása; rádiós és televíziós show-műsorok és
programok készítése; rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások; rádiós és televíziós szórakoztatási
szolgáltatások; rádiós szolgáltatások tananyag átismétléséhez; showműsorok tervezése; szórakoztatás;
szórakoztatás állandó televízióműsorok formájában a varieté területén; szórakoztatás divatbemutatók formájában;
szórakoztatás biztosítása filmklipek formájában, weboldalon keresztül; szórakoztatás folyamatosan zajló
vetélkedők formájában; szórakoztatás IPTV-n keresztül; szórakoztatás podcaston keresztül; szórakoztató
bemutatók szervezése; szórakoztató célú rendezvények szervezése; szórakoztató szolgáltatások nyújtása
televízión keresztül; szórakoztató szolgáltatások biztosítása felvett zene formájában; szórakoztató szolgáltatások
interaktív televízióműsorok formájában; szórakoztató szolgáltatások nyújtása videofilmeken keresztül;
szórakoztató szolgáltatások szervezése; szórakoztató telefonos vetélkedők szervezése; televízióműsorokkal
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kapcsolatos információnyújtás; televíziós díjátadók vendégül látása [szervezése]; televíziós és rádiós

szórakoztatás; televíziós hírműsorok szolgáltatása; televíziós műsorismertetési szolgáltatások; televíziós, széles
sávú, vezeték nélküli és online szórakoztatási tájékoztató szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; televíziós
vetélkedők készítése; televíziós zenei koncertek; vetélkedőműsorok intézése [szervezése]; zártláncú televíziós
szórakoztató szolgáltatások; audiovizuális felvételek készítése; DVD- és CD-ROM filmgyártás; élő szórakoztató
műsorok rendezése; előre felvett mozifilmek elkészítése; előre felvett videofilmek elkészítése; eredeti felvételek
készítése; felvételkészítő szolgáltatások; fényképészet; fényképészeti filmvágás; fényképszerkesztés; filmek és
videofilmek gyártása; filmek készítése a labdarúgás aspektusairól; filmes és zenei produkciókkal kapcsolatos
tanácsadás; filmformátumok kidolgozása; filmgyártás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmgyártás oktatási
célokra; filmgyártáshoz szükséges felszerelések, létesítmények biztosítása; filmgyártási szolgáltatások;
filmkészítés stúdiókban; filmszerkesztés, vágás; fotóösszeállítások készítése; hang- és képfelvételek készítése
hang- és képhordozókon; hang- és/vagy videofelvételek készítése; hang- és videoanyagok készítése,
fényképészet; hang- és videofelvételek készítése; hang- és videoszerkesztési szolgáltatások; hang-, film-, video-,
és televíziós stúdió szolgáltatások; hanganyagok készítése; hangfelvétel készítés; hangfelvételek szerkesztése;
hangfelvételi szolgáltatások; játékfilmgyártás; kábeltelevíziós műsorok gyártása; mozifilmek gyártása;
mozifilm-gyártási szolgáltatások; mozifilmek készítése; mozifilmek vágása; mozifilmek vetítése orvosi célokra;
mozifilmek vetítése technikai célokra; multimédiás szórakoztatás biztosítása weboldalon keresztül; rádióműsorok
készítése; rádióműsorok készítése és bemutatása; rádióműsorok közvetítése; rádióműsorok szerkesztése;
rádióműsorok terjesztése; rádiós és televíziós műsorok készítése; rádiós szórakoztató műsorok készítése;
stúdiószolgáltatások; szinkronizálás; szórakoztatás tévésorozatok gyártása formájában; szórakoztatási célú
filmgyártás; szórakoztató anyagok készítése filmek formájában; szórakoztató anyagok készítése videók
formájában; szórakoztató televíziós műsorok készítése; szórakoztató videoszalagok készítése; tehetségkutató
műsorok készítése; televízió- és rádióműsorok tervezése [ütemezése]; televízióműsorok bemutatása;
televízióműsorok formátumainak kidolgozása; televíziós és mozifilmek készítése; televíziós (műsor) gyártás;
televíziós műsorok szindikálása; televíziós, rádiós műsorok és filmek készítése; televíziós show-műsor
készítés/rendezés; televíziós speciális effektek készítése; televíziós stúdió szolgáltatásai; televíziós szórakoztató
műsorok készítése; tévé műsorok készítése; tévéfilmek gyártása; tévéműsorok (el) készítése; tv műsorok
készítése; tv-műsorok szerkesztése [vágása]; video- és DVD-filmgyártás; videó szerkesztés; videofelvételek
készítése; videofelvételek szerkesztése; videofilmgyártás; videók gyártása; videók, videofelvételek készítése;
videorögzítés; televízióstúdió díszleteinek bérbeadása; élő komédia show-k; élő show-k készítése; élő
show-műsorok bemutatása; élő szórakoztató események bemutatása; élő szórakoztató rendezvények
lebonyolítása; élő táncelőadások bemutatása; élő zenei előadások; élő zenei koncertek; élő zeneműsorok; zenés
koncertek; mozijegy foglalási jegyirodai szolgáltatások; színházi foglalási szolgáltatások.
( 210 ) M 20 01618
( 220 ) 2020.06.10.
( 731 ) Optimonk International Zrt., Debrecen (HU)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) OPTIMONK
( 511 ) 9

Számítógépes szoftverek marketing célokra; számítógépes szoftverek webáruház és weboldal tulajdonosok

számára; konverzióoptimalizáló szoftverek marketing célokra, webáruház és weboldal tulajdonosok számára;
számítógépes szoftverek marketing célú megjelenítések megvalósítására időzítéses alapon, görgetés alapon,
kattintás alapon, inaktivitás észleléséhez kapcsolódóan, felhasználói viselkedésen alapulóan és az adott weboldalt
elhagyni készülő felhasználók részére; számítógépes szoftverek személyre szabott látogatói élmény
megvalósítására üzenetekkel és megjelenítésekkel; számítógépes szoftverek popupok, nanobarok,
sidemessage-ek, weboldalba beágyazható tartalmak, szerencsekerekek, gamification megoldások és on-site
widget-ek megjelenítésére.
( 210 ) M 20 01699
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( 220 ) 2020.06.17.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szentesi Orsolya, Budapest
( 546 )
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; vitaminkészítmények,

ásványi élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők.
A rovat 190 darab közlést tartalmaz.
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