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( 541 ) Biointimo
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Higiéniai törlőkendők; női higiéniai tisztító törlőkendők; fürdőkészítmények; hüvelyöblítő készítmények;

nem gyógyhatású intim zuhanyok.
5

Menstruációs termékek, tisztasági betétek, tamponok, felszívó árucikkek a személyi higiénéhez,

inkontinencia pelenkák és betétek, inkontinencia nadrágok, pelenkák csecsemőknek és inkontinenciában
szenvedőknek, menstruációs fájdalom kezelésére szolgáló készítmények; gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító
tapaszok; hüvelyöblítők; természetes gyógykészítmények.
10

Menstruációs csészék; hüvely irrigátorok, hüvely tágítók, inkontinencia ágybetétek, inkontinencia

csökkentésére használt berendezések; szexuális tevékenységet elősegítő készülékek eszközök és árucikkek.
( 210 ) M 19 00380
( 220 ) 2019.02.07.
( 731 ) money.hu Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Tolnay Mihály, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35
36

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; alkuszi/ügynöki tevékenység;

balesetbiztosítás; bankügyletek; betegségbiztosítás; biztosítási statisztikai szolgáltatások; biztosítási tanácsadás;
biztosítási ügynöki tevékenység; biztosítások; finanszírozási szolgáltatások; hitelirodák; információk nyújtása
biztosítási ügyekben; jelzálog-hitelezés; kölcsön (finanszírozás); pénzügyi elemzések; pénzügyi információk
nyújtása; pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyi tanácsadás; életbiztosítás; részletfizetés hitelnyújtás;
takarékpénztárak; telebank szolgáltatások; tőkekihelyezés, tőkeberuházás; tulajdon-fenntartásos részletvétel
hitelezése; zálogkölcsönzés; pénzügyi közvetítés; biztosítás közvetítés; hitelközvetítés; jelzáloghitel közvetítés.
42

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

elemzési és ipari kutatási szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés;
összehasonlító kalkulátor szoftver üzemeltetés.
( 210 ) M 19 01150
( 220 ) 2019.04.08.
( 731 ) Biggeorge Property Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Westside Residence
( 511 ) 35
36

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.
Pénzügyi ügyletek.

( 210 ) M 19 01575
( 220 ) 2019.05.15.
( 731 ) L3Harris Technologies, Inc. a Delaware corporation, Melbourne, Florida (US)
( 300 ) 88/354,415 2019.03.25. US
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) L3HARRIS
( 511 ) 9

Számítógép hardver; fedélzeti hang és repülési adatrögzítők; repülési-paraméter adatrögzítők és
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adattovábbítók; félvezetők; rádiófrekvenciás kapcsolók; radardetektorok; berepülőpilóták és tesztelők

repülés-szimulációra használt számítógépes hardverekhez és szoftverekhez; vezetékes és vezeték nélküli
telefonok és telefon- készülékek, úgymint, telefonos adók, telekommunikációs hálózati csomópontok,
csatlakozók, vevők és egyéb telefonos kommunikációs eszközök, berendezések, termékek és komponensek,
nevezetesen, telefonos hálózati interfész hardver, telefonos biztonsági vezérlő hardver, telefonos multimédiás
vezérlő hardver, számítógépes és kommunikációs hálózatokban és rendszerekben használt telefonos kapcsolási,
útválasztási és előfizetői interfész hardverek; a műholdas kommunikáció területén alkalmazott, a műhold
irányításhoz és vezérléshez használt számító- gépes szoftver; számítógépes szoftver információ bányászathoz, a
stratégiai és taktikai hírszerzés területén; harctéri távirányítású berendezések, úgymint műholdak, repülőgépek,
rakéták, felszíni-bázisú mozgó rendszerek, távirányítású fix telepítésű berendezések, valamint a kommunikációs
és integrált vezetési és irányítási felderítő rendszer adatgyűjtéséhez illetve továbbításához használatos
számítógépes telemetria szoftverek; számítógépes szoftverek adatgyűjtéshez és továbbításhoz az orvosi
technológia területén, nevezetesen röntgengépek, mágneses érzékelő gépek, akusztikus érzékelő gépek, kémiai
nyomkövető gépek; számítógépes szoftver valós idejű berendezések, úgymint, röntgenberendezések, mágneses
érzékelő gépek, akusztikai érzékelő gépek, vegyi nyomkövető gépek; repülőgép navigációs vezérlők,
repülésbiztonsági berendezések, úgymint hangrögzítők, repülőgépek telemetria rendszerei, repülőgépek
karbantartó rendszerei, telemetrikus szkennerek, behatolásjelző rendszerek, harci pontozórendszerek és képek,
légi- forgalmi irányító rendszerek, monitorok, állókép videó, radarrendszerek, valamint járműállapot ellenőrző
rendszerek vezérléséhez és működtetéséhez; computer szoftverek helyzetképalkotó és bemutató rendszerekhez a
kommunikációs és adatátviteli kapcsolat ellenőrző rendszerek területén; a telekommunikációban használatos
csatornaerősítők és frekvenciaszűrők; számítógépes hardver az elektronikus kulcs-információk feldolgozásához,
nevezetesen az elektronikus titkosítással és más biztonsági technológiákkal kapcsolatos információk feldolgozása;
rádió- frekvenciás limiterek [határolók, korlátozók]; harmonikus generátorok; műholdas transzponderek;
transzponder vezérlők; biztonságos kommunikációs rendszerek, amelyek digitális processzorokból,
modulátorokból, antennákból, adókból, vevőkből, titkosító hardverekből és szoftverekből állnak a biztonsági
algoritmusfeldolgozó eszközök számára, melyek a légi, műholdas, földi, és tengeri bázisú információgyűjtéshez,
továbbításhoz és elemzéshez használhatók; nagy adatátviteli sebességű mikrohullámú kommunikációs adatátviteli
kapcsolat és számítógépes hardverek alkotta kommunikációs rendszerek; kommunikációs rendszerek, amelyek
telefonos és nagysebességű mikrohullámú rádió komponensekből, digitális processzorokból, számítógépes
hardverből, valamint algoritmusokat tartalmazó szoftverből állnak a biztonságos kommunikáció feldolgozására, a
kommunikáció és az információk vagy az adatok biztonságos továbbítására és/vagy fogadására; alrendszeri
képességekkel rendelkező fedélzeti műholdas berendezések, nevezetesen elektronikus modulok és áramköri
kártyák a digitális szilárdtest-rögzítéshez, a videó jelfeldolgozáshoz, kommunikációs jelfeldolgozáshoz és
fordításhoz; mikrohullámú eszközök, berendezések, termékek és komponensek, nevezetesen frekvencia-sugárzók,
frekvencia-konverterek, frekvencia-szintetizátorok, frekvenciamodulátorok, frekvenciaszűrők,
frekvencia-erősítők, passzív alkatrészek, mechanikus kapcsolók, vezeték nélküli frekvencia-felügyeleti rendszer
és a kapcsolódó elektronikus áramköri kártyák alkatrészei és összetevői, melyek biztosítják a frekvencia
meghatározást, frekvencia karakterisztikát, frekvencia státuszt és frekvenciaszabályozást; mikrohullámú eszközök
jelfogadásának és továbbításának rögzítésére szolgáló rádiónavigációs berendezések, nevezetesen
mikroprocesszorok, elektronikus képernyők, digitális adathordozó eszközök, rádióadók és rádióvevők, a
következő műveletek biztosítására; navigáció, jármű irányítás és -vezérlés, jármű jelzések és figyelmeztetések,
adatok és telemetria adatok gyűjtése; megfigyelő berendezések és eszközök, nevezetesen ISR (hírszerző,
megfigyelő és felderítő) alrendszerek, melyek számítógépes hardvert és szoftvert használnak annak érdekében,
hogy biztosítsák mintavétel készítését az elektromágneses spektrumról egy előírt frekvenciasávban, majd
elemzéshez kinyerjék a rendelkezésre álló információs tartalmat és felhasználják azokat katonai és polgári légi
járművekben; elektronikus érzékelők, melyek valós időben biztosítják az elektronikus adatok és információk
gyűjtését, vagyis a külső elektromágneses spektrum érzékelését, majd az így kapott adatok átalakításával az
energiát digitálisan ábrázolhatóvá teszik; elektronikus adatok és információk feldolgozása, vagyis az energia
M1796

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 15. szám, 2020.08.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
digitális ábrázolásának szűrése és az információ lefordítása vizuális vagy audio ábrázolássá; elektronikus adatok

és információk elemzése, nevezetesen a földrajzi adatok összehasonlítása, a változások észlelése és megjelenítése
a vizuális megerősítés érdekében; elektronikus adatok és információk tárolása, vagyis az adatok és információk
átmásolása digitális adattárolóra; elektronikus számítógépes hardverek és szoftverek, melyek lehetővé teszik a
gyógyászati felvételek gyűjtését, nyomon követését, elemzését, tárolását és bemutatását; számítógépes hálózati
eszközök és berendezések, nevezetesen olyan hardverek, amelyek lehetővé teszik az analóg vagy digitális jelek
összekapcsolását a meglévő PSTN (nyilvános kapcsolt telefonhálózat) vagy a globális információs hálózattal, és
lehetőséget biztosítanak ugyanazon jelek mobil kommunikációs rendszerbe juttatására; telefonos számítógépes
hardver, amely lehetővé teszi egy vezeték nélküli un. utolsó mérföld létrehozását, nevezetesen vezeték nélküli
rádiós kapcsolatokat a központi forrás és a célállomás között, ahol a telefon- és adat- rendszer fixen rögzített
helyszíni vagy mobil műveleti képességgel rendelkezik; olyan számítógépes hardverekből álló kommunikációs
terminálok, amelyek multimédiás kommunikációs jelek létrehozását és összekapcsolását biztosítják, beleértve az
analóg, hang-, adat- és videojeleket, valamint lehetővé teszik a jelek összekapcsolását más kommunikációs
terminálokkal, vagy más hálózati csomópontokkal; rádió- és televízióadást továbbító rendszerek, amelyek adókat,
monitorokat, jelkeverőket, audio- és videojel enkódereket és dekódereket valamint szerkesztő berendezéseket
tartalmaznak, azaz jelfeldolgozók; műholdas kommunikációhoz használatos adó- és vevőkészülékek;
számítógéppel működtetett hálózati rendszerek, melyek számítógépes hardvert és szoftvert tartalmaznak a
hálózatba kötött számítógépek közötti adatátvitelhez, valamint a számítógépek kezelésére és az említett hálózaton
történő adattovábbításra; számítógépekből és szoftverekből álló számítógépes információs rendszerek az adatok
feldolgozására, szövegszerkesztésre és az adatok megjelenítésére; digitális térképeket, száloptikai és vezetékes
adat-buszokat, memóriaeszközöket, az időjárási, taktikai, stratégiai és biztonsági adatok feldolgozását és
lekérdezését biztosító megjelenítő műszereket, pilótafülke vezérlőket és adatkijelzőket tartalmazó avionikai
rendszerek; fázisos antennasor; adatfeldolgozókat és kijelzőket tartalmazó globális helymeghatározó berendezés;
számítógépes hardvereket és szoftvereket tartalmazó légiforgalmi irányító és kommunikációs rendszerek, a
légiforgalmi információk megjelenítéséhez, szállításához, továbbításához, vezérléséhez, kapcsolásához,
útválasztásához és fogadásához; számítógépek és számítógépes szoftverek a képek átkonvertálására, valamint
adatok elemzésére, megjelenítésére és nyomtatására a két- és háromdimenziós kép-kinyerés, manipuláció,
megjelenítés és a földrajzi nyilvántartás területén; számítógépes hardvert és számítógépes szoftvert, valamint
titkosított adatbázisokat tartalmazó biztonságos számítógépes rendszerek, melyek mindegyike a számítógépes
hálózat biztonsági és hozzáférés vezérléséhez, valamint az abban foglalt információknak, vagyis a légi forgalom
nyomon követése és a titkosított üzenetek pilótákhoz történő továbbítására használatos; televíziós jelfeldolgozó
processzorok, nevezetesen, elektronikus kijelzőpanelek a jelek megjelenítéséhez, jelkiértékelő terminálok melyek
elsősorban egyedi jel-analizáló hardverből, integrált kijelzőkből és szoftveres analizátorokból állnak, melyek ipari
szabványú számítógépeken és monitorokon futnak az analóg és digitális jelek minőségének kiértékelése
érdekében, médiaelemző szerverek a digitális médiatartalom minőségének ellenőrzése céljából, jel-interfész
modulok, kézi jel-analizátorok, optikai jelanalizátorok, a sugárzott jelek megfigyelésére szolgáló teszt áramkörök
és videó figyelő eszközök, nevezetesen szoftver alapú videó figyelő eszközök, vagyis a médiatartalom
hangerejének folyamatos ellenőrzését és naplózását biztosító számítógépes szoftver; időzítő referencia
generátorok, nevezetesen idő referencia jel- generátorok a műsorszóró rendszer időzítő- és tesztjei generálásához;
hardver és számítógépes szoftver televíziós produkciókhoz, utómunkákhoz és közvetítésekhez, nevezetesen
demodulátorok, digitális tartalomszolgáltató rendszerek, úgymint dinamikus elektronikus kijelzők és
számítógépes hálózati szerverek, valamint a dinamikus elektronikus kijelzők, elosztóerősítők, audio/video
szerkesztők kezeléséhez és vezérléséhez használt számítógépes szoftver, nevezetesen, számítógépes
munkaállomások melyek hang- és videóanyag szerkesztésére alkalmas számítógépes szoftverekkel vannak
ellátva; számítógépes hardver és számítógépes szoftver amelyek csomagban értékesítve karakterek és grafikák,
számítógépes szoftver vizuális effektek előállításához, számítógépes hardverek és számítógépes szoftverek
melyek csomagban értékesítve márkajelzések létrehozásához és élő adásba történő beillesztéséhez, vészhelyzeti
riasztó modulok, nevezetesen, számítógépes elektronikus modulok és kapcsolódó számítógépes szoftverek a
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nyilvános vészhelyzeti üzenetek közvetítésének megvalósításához, száloptikai jelátvitel, elektronikus

vezérlőpultok audio- és videojelek vezérléséhez, audio- és videojel kompresszorok valamint audio- és videojel
dekompresszorok, multiplexerek és de- multiplexerek, multiviewer-ek, számítógépes hálózat-monitoring és
vezérlőszoftver alkalmazások, elektronikus hálózati vezérlőpanelek, audio-, videó- és adat vevők illetve
dekóderek, elektronikus útválasztó kapcsolók audio- és videojelekhez, videószerverek, videós számítógépes
hálózatok, NTP időzítő modulok melyek elsősorban számítógépes hardverből és számítógépes szoftverből állnak
az NTP időzítés végrehajtásához, órajel időzítők, jelátviteli modulok, audio/video szinkronizáló és
időzítés-kezelők melyek elsősorban nagy pontosságú órajel-generátor áramkörökből állnak a hang, és a videó
szinkronizálásához, sugárzott jel hitelesítők, számítógépes szoftver időkód-jelzők létrehozására és
megjelenítésére, fel/le irányú jelfrekvencia-átalakítók, jelformátum kereszt-konverterek melyek mind a médiamind a szórakoztatóiparban használhatóak; műsorközvetítő műveleti szoftver reklámozási, értékesítési,
forgalommal kapcsolatos és számlázási, automatizálási, digitális eszközkezelési, programozási és jogkezelési
feladatok ellátására, nevezetesen számítógépes szoftverek vásárlási, értékesítési, ütemezési, kutatási,
készletgazdálkodási, gyártás követési és számviteli folyamatainak kezelésére, felügyeletére és automatizálására
reklámozáshoz, illetve általános tartalmak a média és szórakoztató ipar számára; számítógépes szoftver a televízió
és rádiójelek kapcsolására szolgáló rendszerek vezérlésére és felügyeletére; számítógépes szoftver a digitális
média anyagok létrehozásának, mozgatásának, elhelyezésének, archiválásának, visszakeresésének és
használatának kezelésére, felügyeletére és automatizálására; számítógépes szoftverek, nevezetesen az üzleti
folyamatok kezelésére és üzenetküldő szoftverek az emberi és automatizált munkafolyamatok, illetve
multirendszer-kommunikáció kezelésére és ellenőrzésére a média- és szórakoztatóiparban; hálózati menedzsment
központok, melyek elsősorban mobil és hordozható rádiókból állnak, valamint elektromos
bázisállomás-vezérlőket, elektromos kommunikációs vezérlőket és elektromos hálózati vezérlőket tartalmaznak;
mobil és nem mobil kétirányú kommunikációs rádiók; hordozható kétirányú kommunikációs rádiók;
számítógépekből, számítógépes kapcsolókból és a hozzájuk tartozó számítógépes szoftverekből álló rádiós
hálózati átjárók hang- és adatkommunikációhoz; internet-protokoll alapú hálózatok, amelyek számítógépes
hardvereket és számítógépes szoftvereket tartalmaznak interoperábilis kommunikációhoz; távközlési
berendezések, nevezetesen, hordozható kommunikációs rádiókból álló, közszolgálati és ipari alkalmazásokra
szolgáló rádió-kommunikációs rendszerek, elektromos bázisállomás-vezérlők, elektromos kommunikációs
vezérlők és áramköri kapcsolók; vezérlőberendezés a kétirányú mobil és kétirányú vezetékes rádiókhoz,
nevezetesen, bázisállomás-berendezések a vezetékes és mobilhálózatokhoz illetve kommunikációhoz, cella
állomások melyek elsősorban elektronikus hardverből, számítógépes szoftverből, antennából és bázisállomásból,
továbbá vezérlőállomások, melyek elsősorban rádiókból, rádiós hardverekből és kapcsolódó számítógépes
szoftverekből állnak, asztali vezérlő állomások, melyek elsősorban rádiókból, rádiókészülékekből és kapcsolódó
számítógépes szoftverekből, diszpécser és konzol hardverekből állnak, nevezetesen diszpécser-konzol és szoftver
a vészhelyzeti és nem vészhelyzeti kommunikáció végrehajtásához, valamint a biztonsági személyzet és
eszközeik irányításához és ellenőrzéséhez, számítógép hardver és szoftver a kommunikációs rádiók és
bázisállomások kezelésére, valamint hálózat-felügyeleti számítógép hardver és szoftver, a kommunikációs rádiók
és bázisállomások ellenőrzésére; rádiós adatátviteli rendszerek, melyek elsősorban mobil kommunikációs
rádiókból állnak és ezen felül tartalmaznak még nem-mobil kommunikációs rádiókat, hordozható kommunikációs
rádiókat, bázis- állomás vezérlőket, kommunikációs vezérlőket és hálózati vezérlőket is; kommunikációs rádiós
hálózati átjárók, melyek elsősorban számítógépekből, számítógépes kapcsolókból és a kapcsolódó számítógépes
szoftverből állnak, a hálózatok közötti átjárhatóság biztosítására; a műholdas kommunikációhoz használt, űrbe
telepíthető reflektorok; távoli érzékelőktől származó, tengerszint feletti magassági adatpontfelhők adattá
alakítására alkalmas számítógépek és számítógépes szoftverek az adatok elemzése, megjelenítése és nyomtatása,
illetve háromdimenziós jellemzők kinyerése, manipulálása, megjelenítése, és földrajzi nyilvántartása területén;
számítógépek és számítógépes szoftver térinformatikai képek, a képekből származó termékek és más hírszerzői
termékek menedzselésére, katalogizálására és visszakeresésére az adatkatalógusok szinkronizálása révén,
különböző tárolási helyeken; számítógépek és számítógépes szoftverek a hírszerzés mozgóképes anyagainak
M1798

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 15. szám, 2020.08.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
kezelésére, feldolgozására, kiaknázására és terjesztésére; számítógépek és számítógépes szoftver a repülési

útvonaltervezés prezentációinak kezelésére, feldolgozására, kihasználására és terjesztésére a közforgalmi pilóták
és légiforgalmi irányítók számára; hálózati kommunikációs rádiók; fedélzeti kommunikációs terminálok, melyek
elsősorban antennákból, tartóoszlopokból, pozicionálókból, modemekből, up converter, down converter
erősítőkből és felhasználói interfészekből állnak; földi kommunikációs terminálok, melyek elsősorban
antennákból, tartóoszlopokból, pozicionálókból, modemekből, up converter, down converter, erősítőkből és
felhasználói interfészekből állnak; számítógépes információs rendszerek, amelyek főleg számítógépekből és
számítógépes szoftverekből állnak az adatok feldolgozására, szövegszerkesztésre, és az adatok megjelenítésére a
népszámlálási információs rendszerek, az egészségügyi információs rendszerek, az intelligens
villamosenergia-elosztó rendszerek, az időjárás jelentő és időjárás-előrejelző rendszerek, valamint a
környezetvédelmi jelentő és előrejelző rendszerek területén; repüléstechnikai berendezések, nevezetesen videojel
kompresszorok és dekompresszorok, tápegységek, speciálisan az elektronikus készülékek felszereléséhez és
összekapcsolásához kialakított rögzítő állványok, légi jelfeldolgozók a hálózatok együttműködéséhez és a
célzáshoz, biztonságos hálózati kapcsolók, számítógépes szoftverek hálózati protokollok által az elektronikus
üzenetek és adatok cseréjének megkönnyítésére, rádiófrekvenciás (RF) adatkapcsolatok fegyverekhez, UHF/VHF
vezeték nélküli adatkapcsolatok, fázisvezérelt antennarács, nevezetesen beamformer elektronika, mely főként
teljesítményerősítőkből áll, továbbá tartalmaz még alacsony zajszintű erősítőket, fázisváltókat, késleltető
egységeket, adó- és vételi kapcsolókat, elosztósorokat, sorösszekötőket, frekvencia up- converter, frekvencia
down-converter, sorvezérlőket és tápegységeket valamint vezérlőberendezéseket, úgymint antennavezérlő
egységek, helyzet- és irányjelző egységek, adó/vevő vezérlőegységek, antenna pozícióvezérlők és frekvencia
sávválasztó kapcsolók; légiforgalmi irányító kommunikációs rendszerek, melyek számítógépes hardverből és
számítógépes szoftverből állnak az időjárási adatok megjelenítésére, továbbítására, vezérlésére, kapcsolására,
útválasztására és fogadására; kétirányú rádiók a hang, adat, kép és videó-kommunikációhoz katonai és egyéb
kormányzati szervek számára; kétirányú kommunikációs rádiók, úgymint a több frekvenciasávon működő hangés adatkommunikációs rádiók, melyek lehetővé teszik a biztonsági személyzet és a készenléti egységek, mint
például a bűnüldöző szervek, a mentők, a tűzoltók és a katonai személyzet kölcsönös kommunikációját egymás
között még akkor is, ha a saját, már meglévő kommunikációs infrastruktúrájuk egyébként inkompatibilis lenne
egymással; trönkölt rádiós kommunikációs rendszerek a közszolgálati és ipari alkalmazásokhoz, úgymint cellás
bázisállomások és mobil rádió bázisállomások a kétirányú mobil és vezetékes rádiókhoz; hangszórók mobil
kétirányú kommunikációs rádiókhoz; hangszórók nem mobil kétirányú kommunikációs rádiókhoz; akkumulátor
töltők kétirányú kommunikációs rádiókhoz; Internetprotokoll alapú kommunikációs hálózatok, melyek
elsősorban számítógépes hardverből és számítógépes szoftverből állnak az interoperábilis kommunikáció
megvalósítására; kriptográfiai modulok, nevezetesen elektronikus modulok beágyazott firmware-el, adat
titkosítási célokra; integrált áramkörök, nevezetesen titkosító eszközök; rádiófrekvenciás vezeték nélküli
kommunikációs adapterek, azaz hálózati interfész kártyák; rádiófrekvenciás vezeték nélküli hálózati interfész
kártyák működtetésére szolgáló szoftver; kommunikációs szoftver a rádió- frekvenciás vezeték nélküli hálózati
interfész kártyák helyi kommunikációs hálózathoz való csatlakoztatására; rádiós hálózati átjárók, melyek
elsősorban számítógépekből, számítógépes kapcsolókból és számítógépes szoftverekből állnak a hang- és
adatkommunikáció területén; számítógépes szoftverek a légiforgalmi irányítás területén, nevezetesen a
légiforgalmi irányító rendszerek teljesítményének ellenőrzésére szolgáló számítógépes szoftverek felügyeletére,
karbantartására, kezelésére, hibakeresésére és konfigurálására, helymeghatározására, szoftverfrissítések és új
verziók feltöltésére, hozzáférés-kontrolira, felhasználó definíció meghatározására áramkör kijelölésre,
hardverszerkesztésre, helyreállításra és diagnosztikai jelentésekre.
16

Jegyzettömbök, öntapadós jegyzettömbök, tollak, golyóstollak, kiemelő tollak, noteszek, spirálkötésű

noteszek, papír noteszek, bőr jegyzettömb borítók, jegyzettömb, papír kapcsok, könyvjelzők.
18

Sporttáskák; iskolatáskák; futártáskák; sporttáskák; cipzáras zsebbel ellátott, húzózsinóros hátizsákok; bőr

kulcstartó.
20

Műanyag kulcstartók.
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Kávéscsészék; üres műanyag vizespalackok; üres alumínium vizespalackok.

25

Férfi és női ruházat, úgymint ingek, galléros ingek, pólók, kabátok, széldzsekik és vízálló kabátok.

35

Logisztikai menedzsment tanácsadás és konzultáció a távközlés területén; üzleti konzultáció és

segítségnyújtás mások részére, a távközlési rendszerek és hálózatok üzemeltetéséhez; Üzleti konzultáció és
segítségnyújtás mások részére a távközlési hálózatok kezelése terén, nevezetesen a távközlési hálózatok és
kommunikációs összeköttetések üzemeltetésével és kezelésével kapcsolatban.
36

Kereskedelmi ingatlanügynök szolgáltatások.

37

Műszaki konzultáció a helyhez kötött földi-bázisú létesítmények építésének [építészet] területén; műszaki

tanácsadás és segítségnyújtás a tengeralattjárók és hajók építésének, javításának és karbantartásának területén;
műszaki konzultáció a mobil és helyhez kötött földfelszíni létesítmények, műholdak és kapcsolódó információs
rendszerek, nevezetesen az információbiztonság, a kommunikáció, a mikrohullámú termékek, a telemetria
valamint a műszereszközök telepítésével, javításával és karbantartásával kapcsolatban; technikai konzultáció és
segítségnyújtás a számítógépes hardverek és rendszerek telepítésével kapcsolatos területeken; az
információ-technológiai és kommunikációs infrastruktúra korszerűsítésével kapcsolatos szolgáltatások,
nevezetesen informatikai és kommunikációs rendszerek számítógépes hardvereinek frissítése; Távközlési
rendszerek karbantartói szolgáltatásai, nevezetesen rádió, televízió és digitális kommunikációs berendezések
karbantartása mások számára.
38

Műszaki konzultáció a műholdas kommunikáció és a kommunikációhoz kapcsolódó info-kommunikációs

rendszerek, nevezetesen a műholdas átvitel útján történő kommunikáció, a mikrohullámú termékek, a telemetria
és műszerezés területén; konzultáció és technikai segítségnyújtás a biztonságos kommunikáció és a telemetria
területén.
42

Műszaki tanácsadás és segítségnyújtás az avionika területén; információs technológiákkal kapcsolatos

konzultáció a hajók és tengeralattjárók, a mobil illetve helyhez kötött földi-bázisú létesítmények, a műholdak és a
kapcsolódó információs rendszerek, nevezetesen az információbiztonság, a kommunikáció, a mikrohullámú
termékek, a telemetria és a műszerhasználat területén; számítógépes rendszerek tervezése szoftver-integrációhoz,
karbantartáshoz és felhasználói információs szolgáltatásokhoz, a működtetést biztosító rendszerek
szoftveres-integrációjához, karbantartási és tervezési folyamatokat támogató szolgáltatásokhoz és létesítésükhöz,
valamint felügyeleti támogatási szolgáltatások a műholdas ellenőrző hálózatok, a valós idejű védelmi
kommunikációs rendszerek és a valós idejű védelmi hírszerző rendszerek számára; számítógépes rendszerek
tervezése a műhold fellövések, a telepített kommunikációs rendszerek és a telepített hírszerző rendszerek mérnöki
támogatására; konzultáció és technikai segítségnyújtás a számítógépes hardver és szoftver termékek
testreszabásával kapcsolatban; kommunikációs adatátviteli menedzsment szolgáltatás mások vezeték nélküli
hálózatainak kiépítésére és menedzselésére; műszaki segítségnyújtás és támogatás, azaz hibakeresés a
számítógépes hardver- és szoftverproblémák diagnosztizálásának és tesztelésének formájában; olyan interaktív
weboldal biztosítása, mely lehetővé teszi a felhasználók számára a stratégiai és taktikai jelfelderítési információs
jelentésekhez való hozzáférést, azok elérését, ellenőrzését és létrehozását; információ-technológiai és
kommunikációs infrastruktúra-migrációs szolgáltatások; információ-technológia és kommunikációs infrastruktúra
telepítési szolgáltatások; műszaki támogatás nyújtása, vagyis az adatközpontok, a szerverek és
adatbázis-alkalmazások migrációja; adat migrációs szolgáltatások; biztonságos informatikai (it) alapú
szolgáltatások menedzselése mások számára, nevezetesen, informatikai szoftver alkalmazások menedzselése,
vállalati szolgáltatások menedzselése, úgymint szoftver alkalmazások menedzselése, információbiztosítás
menedzsment, nevezetesen a hálózathoz, az adatokhoz és az információhoz való hozzáférés korlátozása, illetve a
jogosulatlan adatok és programok szkennelésének és fájlokból történő eltávolításának kezelése, továbbá a
hálózatok és kiberbiztonsági folyamatok kezelése, nevezetesen a számítógépes biztonsággal kapcsolatos
számítógépes szoftverek karbantartása és a számítógépes kockázatok megelőzése; számítógépes hardver és
szoftver tanácsadás; műszaki tanácsadás a távközlési technológia területén; műszaki tanácsadás az informatika
területén (it); számítógépes szoftverek, informatikai (it) integrációs szolgáltatások frissítése és karbantartása;
technikai támogatás, nevezetesen a hálózati rendszerek felügyelete; távoli számítógépes hálózat műszaki
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felügyelete és a kapcsolódó szoftver-karbantartási szolgáltatások; számítógépes szolgáltatások, nevezetesen

mások informatikai (it) rendszereinek távfelügyelete; informatikai rendszerek (it) tervezése, kivitelezése és
üzemeltetése; számítógépes hardver- és szoftvertervezés; számítógépes hálózat tervezése mások számára;
információ biztosítási szolgáltatások az információs rendszerek és mások kritikus üzleti adatainak titkosságának,
integritásának és használhatóságának megőrzésére, nevezetesen biztonságos kommunikációs rendszerek és
információs hálózatok tervezése, telepítése és működtetése mások információs rendszereinek és kritikus üzleti
adataik titkosságának, integritásának és használhatóságának megőrzése érdekében; távközlési rendszerek
tervezési szolgáltatásai, nevezetesen rádió-, televízió- és digitális kommunikációs berendezések tervezése mások
számára, számítógépes rendszerek és hálózatok tervezése és integrálása mások számára, nevezetesen
telefonrendszerek, kommunikációs rendszerek, valamint kijelző rendszerek tervezése és integrálása; elektronikus
adatok és információk tárolása, vagyis az adatok és információk átmásolása digitális adattárolóra; elektronikus
adatok és információk terjesztése, nevezetesen, elektronikus csomagokon alapuló információ létrehozása, amely
bármely kiválasztott adathordozón [adattovábbítón] elküldhető más távoli helyekre; adatbázis-kezelés, fájl
továbbítás, számítógépek és adatbázisok összekapcsolása egy hálózatba és adatátviteli menedzsment;
számítógépeket és szoftvert tartalmazó repülőgép-menedzsment rendszer adatbázis-kezeléshez, valamint a légi
járművek és repülőgépek üzemeltetési információinak cseréjéhez
45

Konzultáció és technikai segítségnyújtás az információ-biztonsági és hírszerzésbiztonsági szolgáltatások

területén, a biztonságos és nem biztonságos hang-, adat- és videókommunikációhoz, felhasználói
engedélyezéshez, azonosításhoz és üzenet titkosításához.
( 210 ) M 19 01983
( 220 ) 2019.06.24.
( 731 ) Nacsa Tuzson, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Kereskedelmi ügyletek.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; ajándékcsomagolás; virágküldő szolgálat.

44

Kertészeti és erdészeti szolgáltatások; virágkötészet.

( 210 ) M 19 02361
( 220 ) 2019.07.30.
( 731 ) CRETUM Management, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) The Authority
( 511 ) 35

Kereskedelmi adminisztráció; kereskedelmi és vásárlói információs szolgáltatások; reklámozási, marketing

és promóciós szolgáltatások; irodai munkák; kereskedelmi ügyletek, mind kizárólag 1020 Budapest, Fő utca 66.
szám alatt található ingatlan vonatkozásában.
36

Biztosítás és pénzügyi ügyletek közvetítése ingatlanügyekkel kapcsolatosan; ingatlannal kapcsolatos

szolgáltatások; ingatlanügyletek, ingatlanberuházás, ingatlaneladás, ingatlankezelés, ingatlanügynökségek, irodák
(ingatlanok) bérlete, lakásbérlet, lakásügynökségek; ingatlan- és vagyonkezelési szolgáltatások; irodahelyiségek
bérbeadása, mind kizárólag a 1020 Budapest, Fő utca 66. szám alatt található ingatlan vonatkozásában.
42

Tervezési szolgáltatások; tudományos és technológiai szolgáltatások, mind kizárólag a 1020 Budapest, Fő

utca 66. szám alatt található ingatlan vonatkozásában.
43

Ideiglenes szállásbiztosítás; helyszínek biztosítása rendezvényekhez, ideiglenes irodai férőhelyek és termek

biztosítása; étel- és italellátás; szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek; vendéglátás, mind
kizárólag a 1020 Budapest, Fő utca 66. szám alatt található ingatlan vonatkozásában.
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( 210 ) M 19 03057
( 220 ) 2019.10.07.
( 731 ) AFLOFARM Farmacja Polska Sp. z o.o., Pabianice (PL)
( 740 ) Kelemen Kinga Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ULTRABLANC
( 511 ) 3
5

Illatszer készítmények; esszencia olajok; kozmetikai szerek; hajápoló folyadékok; kozmetikai kenőcsök.
Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati célokra; diétás anyagok gyógyászati

célokra; étrend-kiegészítők; speciális táplálékkiegészítők gyógyászati célokra; bébiételek; gyógynövények;
növényi kivonatok gyógyászati célokra; vitaminkészítmények; gyógyszerészeti készítmények gyógyászati célokra
tabletták, kapszulák, pasztillák, cukorkák, folyadékok, porok, habok, aeroszolok formájában.
( 210 ) M 19 03565
( 220 ) 2019.11.26.
( 731 ) Tóth Gábor Tamás, Táplánszentkereszt (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33
41

Pálinka földrajzi jelzés termékleírásának megfelelő pálinka.
Nevelés; szakmai képzés; terápiás kezelésekhez kapcsolódó oktatási szolgáltatások; oktatási és képzési

szolgáltatások; oktatási tanfolyamokat biztosító oktatási szolgáltatások; szemináriumok szervezése és
lebonyolítása; szemináriumok és konferenciák rendezése; szemináriumok és kongresszusok tartása, vezetése;
szemináriumok és workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása.
( 210 ) M 19 03795
( 220 ) 2019.12.14.
( 731 ) Futás Levente Szabolcs, Viss (HU)
( 546 )

( 511 ) 3

Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló

anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek.
18

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

29

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

( 210 ) M 19 03865
( 220 ) 2019.12.19.
( 731 ) Lavyl Royal Ltd., Nicosia (CY)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Lavyl 32 Tooth Milk
( 511 ) 3

Szájhigiénés készítmények fogápolásra, fogászati célokra; kozmetikai szerek fogápolásra, fogászati célokra;

gyógynövénykivonatok kozmetikai célokra, fogápolásra, fogászati célokra; tisztító tejek fogápolásra, fogászati
célokra; fogporok; fogpaszta; fogkrémek; fogpolírozók; fogmosó gél; fogmosó készítmények; lenyelhető
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fogkrém; rágható fogkrémek; fogfehérítő csíkok; fogfehérítő zselék; fogfehérítő paszták; szilárd

fogkrém-tabletták; fogmosásra szolgáló készítmények; fogtisztító szerek rágógumi formájában; száj- és fogápoló
kozmetikai készítmények.
5

Gyógyszerek; gyógyszeres krémek fogápolásra, fogászati célokra; étrend-kiegészítők fogápolásra, fogászati

célokra; fogcementek; fogsorragasztók; fogtömő anyag; fogászati ötvözetek; fogászati kerámiaanyagok; fogászati
héjak fogászati helyreállításhoz; fogászati kötőanyagok; fogászati lakkok; anyagok fogjavításhoz; fogkő, plakk
feltárására szolgáló fogászati készítmények; fogászati készítmények és árucikkek, gyógyhatású fogkrémek.
( 210 ) M 20 00046
( 220 ) 2020.01.08.
( 731 ) Wrecker Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Makó Sándor, Kecskemét
( 546 )
( 511 ) 37

Építőipari szolgáltatások.

( 210 ) M 20 00050
( 220 ) 2020.01.09.
( 731 ) Kojimaya Inc., Niigata (JP)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 43

Japán éttermekben nyújtott szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; alkoholos italok felszolgálása;

önkiszolgáló éttermi szolgáltatások; étel és ital catering; vendéglátás.
( 210 ) M 20 00130
( 220 ) 2020.01.16.
( 731 ) Media Factory Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.

38

Távközlés.

41

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

( 210 ) M 20 00141
( 220 ) 2020.01.17.
( 731 ) Kokas Sándor, Gödöllő (HU)
( 546 )

( 511 ) 5
32

Vitaminkészítmények.
Izotóniás italok; üdítőitalok.

( 210 ) M 20 00324
( 220 ) 2020.02.04.
( 731 ) USA Medical Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) Kormos Ágnes, Budapest
( 546 )
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Amerikai Egyesült Államokból származó 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 00354
( 220 ) 2020.02.05.
( 731 ) Telenor Magyarország Zrt., Törökbálint (HU)
( 740 ) dr. Bényi Orsolya, Törökbálint
( 541 ) Hiper
( 511 ) 38

Távközlési szolgáltatások; elektronikus levelezés, e-mail; hangposta szolgáltatások; kábeltelevíziós

műsorszórás; kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal;
közösségi hálózatok fórumai [chat szobák]; mobiltelefonos kommunikáció; műholdas átvitel; nagysebességű
adatátvitel; okostelefonok bérbeadása; rádióadás, rádiós kommunikáció; távközlési berendezések kölcsönzése;
távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások [beszélgetésterelés és összeköttetés]; telefon- és mobiltelefon
szolgáltatások; telefonok kölcsönzése; telefontechnikai szolgáltatások; telekommunikációs csatlakozások
biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; televíziós műsorszórás, közvetítés; üzenetek küldése; vezeték
nélküli műsorterjesztés; videó on-demand közvetítések.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; digitális zene szolgáltatása az

interneten [nem letölthető]; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line
publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; filmek feliratozása; fényképészet;
filmforgatás; filmgyártás, kivéve a reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; hangfelvételek
kölcsönzése; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető
televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; on-line elérhető elektronikus publikációk,
nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; rádiós szórakoztatás; rádió- és televízióműsorok
készítése; szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy
szórakoztatás]; zenei produkciók; táboroztatás; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás.
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; felhőalapú számítástechnika; hálózati kiszolgálók
[webszerverek] bérlete; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; ipari formatervezés; kézírás
elemzése (grafológia); internetes keresőmotorok biztosítása; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; mobiltelefonok
kikódolása; számítógépes platformok fejlesztése; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring];
számítógépes rendszerelemzés; számítógépes rendszerek tervezése; számítógép-programozás; szoftver mint
szolgáltatás [SaaS]; távközlési technikákkal kapcsolatos kutatás; telekommunikációs technológiai tanácsadás;
távközlési technikákkal kapcsolatos kutatás; weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás; webtárhely
biztosítása internetes oldalakhoz.
( 210 ) M 20 00404
( 220 ) 2020.02.10.
( 731 ) Bushinkan Hungary Sport Jiu Jitsu Oktató és Tehetséggondozó Egyesület, Túrony (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; árubemutatás, áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése; árusító standok
bérbeadása; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely
kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása információ és tanácsadás
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fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy

reklámcélú vásárok szervezése; kirakatrendezés; konzultáció személyzeti kérdésekben; közönségszolgálat;
közvéleménykutatás manöken/modell-szolgálatok reklám vagy kereskedelmi célból; marketing; on-line hirdetői
tevékenység számítógépes hálózaton; Pay Per Click (PPC) hirdetés; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész
állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,
áruminták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek
előállítása; reklámidő bérlete távközlési médiumban; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek
szerkesztése; statisztikák összeállítása; szabadtéri hirdetés; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; számlázás;
személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szövegfeldolgozás; szponzorok felkutatása; televíziós
reklámozás; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti hatékonyság szakértői szolgáltatások; üzleti információk;
üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési
tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó szolgálatok; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel
szabadúszó szolgáltatók részére; vásárlási megrendelések ügyintézése.
41

Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; coaching [tréning]; egészségvédő klubok

szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesztréning]; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; élő
előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fitnesztanfolyamok vezetése;
fotóriportok készítése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; időmérés sporteseményeken; iskolai szolgáltatások
[képzés]; kalligráfiái [szépírási] szolgáltatások; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák
szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy nevelési
célú kiállítások szervezése; mentorálás; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; on-line
elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; óvodák [nevelés];
pályaválasztási tanácsadás; rádió- és televízióprogramok készítése; riporteri szolgáltatások; sport edzőtábori
szolgáltatások; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése;
sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények rendelkezésre bocsátása; szakmai újraképzés; személyes
edzői szolgáltatások [fitnesz]; szemináriumok rendezése és vezetése; szórakoztatás; szövegek kiadása, (nem
reklámcélú); szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban; testnevelés; tornatanítás; versenyek
szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videofilmezés.
( 210 ) M 20 00495
( 220 ) 2020.02.17.
( 731 ) Vida Péter Pál, Szekszárd (HU)
( 740 ) dr. Mészáros Tünde, dr. Mészáros Tünde Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) lösz
( 511 ) 33

Borok.

( 210 ) M 20 00610
( 220 ) 2020.02.26.
( 731 ) Kocsor Zsolt, Sződliget (HU)
( 541 ) ALVAJÁRÓK
( 511 ) 33
41

Alkoholtartalmú italok, a sörök kivételével; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.
Zeneszerzés, zene komponálása, zene rögzítése, zenés szórakoztatás, zenei előadás, zenei produkciók, zenés

előadások, zenés szolgáltatások, dal írás, digitális zene szolgáltatása az interneten, élő előadások bemutatása,
hangfelvételek kölcsönzése, hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása, hangmérnöki szolgáltatások
rendezvényekhez, lemezlovas szolgáltatások, nem reklámcélú szövegek publikálása, online, nem letölthető
videók biztosítása, partik tervezése, rádió és televízió műsorok készítése, rádiós szolgáltatás, show-műsorok
készítése, show-műsorok szervezése, stúdió szolgáltatások, televíziós szórakoztatás, szórakoztatási
szolgáltatások.
( 210 ) M 20 00628
M1805

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 15. szám, 2020.08.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 220 ) 2020.02.28.
( 731 ) dr. Ambrus Sándor, Budapest (HU)
( 740 ) PATINORG Kft., Budapest
( 541 ) POWRTAG
( 511 ) 9

Elektronikus jeladók; antennák; elektrodinamikus készülékek jelek távirányítására; távirányító készülékek;

elektromos zárak; akusztikus riasztók; akusztikus csatolók, berregők; fény- vagy mechanikai jelzőkészülékek;
világító vagy mechanikus jelzőberendezések; detektorok; felügyeleti elektromos műszerek; betörés és lopás elleni
jelzőkészülékek; betörés és lopás megelőzésére szolgáló elektromos berendezések; lopás elleni áruvédelmi
eszközök; lopás elleni áruvédelmi címkék; lopás elleni áruvédelmi tokok és tartók; elektromos betörésgátló
felszerelések; betörésgátló riasztókészülékek; elektromos címkék árukhoz; hatástalanító készülékek elektromos
árucímkékhez; riasztó eszközök; ellenőrző-berendezések és készülékek; vezetőréteggel bevont üvegek; prizmák;
vezetékek; elektromágneses tekercsek, elektromos tekercsek, mágnesek; mágneshuzalok; mágneskártyák,
mágneslemezek, memóriakártyák, intelligens mikrokártyák; mágneses személyazonosító kártyák; személyhívók,
beléptető rendszerek; mágneses kódolók, vonalkód leolvasók; informatikai olvasóegységek; optikai letapogató
egységek; mágneses adathordozók; adatfeldolgozó készülékek és számítógépek; letölthető és rögzített
számítógépprogramok; elektromos ajtónyitó szerkezetek; bekapcsolók; zárókapcsolók; elektromos
akkumulátorok; akkumulátortöltők; automatikus időkapcsolók; informatikai csatolók; interfészek; elektromos
kerítések.
( 210 ) M 20 00777
( 220 ) 2020.03.10.
( 731 ) Witzing Norbert, Dunaharaszti (HU)
( 740 ) Dr. Szóka Zsuzsanna, Dunaharaszti
( 546 )
( 511 ) 5

Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz

adaptált diétás élemiszerek és anyagok, bébiételek; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.
29

Húskivonatok; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tej, sajt, vaj, joghurt.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

( 210 ) M 20 00778
( 220 ) 2020.03.10.
( 731 ) Witzing Norbert, Dunaharaszti (HU)
( 740 ) Dr. Szóka Zsuzsanna, Dunaharaszti
( 546 )

( 511 ) 5

Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz

adaptált diétás élemiszerek és anyagok, bébiételek; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.
29

Húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok

(dzsemek), kompótok.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

( 210 ) M 20 00794
( 220 ) 2020.03.12.
( 731 ) E-Consult 2000 Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 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; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében;
szoftver-karbantartás; szoftver mint szolgáltatás; számítógép szoftver tanácsadás.
( 210 ) M 20 00904
( 220 ) 2020.03.27.
( 731 ) Fülöpné Dr. Pápay Zsófia Edit, Budapest (HU)
( 541 ) Immunox
( 511 ) 5

Étrend-kiegészítő; táplálékkiegészítő.

( 210 ) M 20 00908
( 220 ) 2020.03.30.
( 731 ) Love Productions Limited, London (GB)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) Ide süss! Az ország nagy cukrászversenye
( 511 ) 9

Mozifilmek és fényképek; hang- és videofelvételek; rögzített televíziós és rádióműsorok; mozgóképek;

animációs rajzfilmek; adatrögzítés, beleértve a hang-, video-, álló-, és mozgóképeket, illetve szöveget, interaktív
formátumban is; programok és web-alapú audiovizuális tartalmak közvetítéses, vagy egyéb módú továbbításhoz
televízióra, rádióra, mobiltelefonokra, személyi digitális asszisztensekre és személyi számítógépekre, beleértve a
3D formátumot is; a hang- és video tartalom, az állóképek és mozgóképek, az adatok és méta adatok rögzítésére,
közvetítésére, továbbítására, vételére, feldolgozására, előállítására, reprodukálására, terjesztésére,
újraterjesztésére, követésére, megjelölésére, kódolására és dekódolására szolgáló berendezések; mágneses
adathordozók, felvevő lemezek, memóriahordozók, kompaktlemezek, optikai lemezek, interaktív
kompaktlemezek, CD-ROM-ok és DVD-k, mini-diszkek, CD-lemezek, szalagok, kazetták, adattárolók, kártyák és
egyéb adathordozók, hangfelvételek, videofelvételek, adatok, méta adatok, képek, grafikák, szövegek vagy
programok, amelyek ilyen tartalmat hordoznak vagy ilyen tartalom hordozására szolgálnak; szoftver;
számítógépes program; számítógépes szoftver, beleértve az audio, video, álló- és mozgóképek illetve adatok
letöltéséhez, tárolásához, feldolgozásához, reprodukálásához, rendszerezéséhez, terjesztéséhez és
újra-értékesítéséhez használt szoftvert is; alkalmazás szoftver, beleértve a mobiltelefonok, a viselhető digitális
elektronikus eszközök és más hordozható digitális eszközök alkalmazás szoftvereit is; virtuális valóság szoftver,
hardver és készülék; oktatási és tanító szoftverek, elektronikus oktatási és tanító készülékek, eszközök; IP-alapú
számítógépes szoftverplatformok a hangok, képek és adatok előállításához, formázásához, kezeléséhez és
terjesztéséhez; mobiltelefonos Játékok; digitális játékok; DVD játékok; számítógépes játékszoftverek és
felszerelések; számítógépes szoftverek a személyre szabott és interaktív televíziózáshoz; letölthető elektronikus
kiadványok; (letölthető) csengőhangok és grafikák mobiltelefonokhoz; letölthető grafikák számítógépekhez; az
internetről (letölthető) digitális zenei, audio és video felvételek; elektronikus hirdetőtáblák; egéralátétek;
rádiójeladók és vevők; készülékek és műszerek a rádió és televízió adások vételére, beleértve a kábel-, a
műholdas- és digitális adások vételét; szemüvegek (szemüveglencsék), napszemüvegek; az összes fent említett
termék alkatrészei és szerelvényei.
16

Nyomtatott kiadványok; papír; karton; nyomtatványok; folyóiratok; könyvek; katalógusok; nyomtatott

programfüzetek; fényképek; irodaszer; anyagok művészek számára; ecsetek; tanítási és oktatási anyagok;
nyomdai nyomólemezek; plakátok; kártyák; képeslapok; üdvözlő kártyák; gyűjthető kártyák; meghívók; naplók;
naptárak; fényképalbumok; nyomatok; ajándék táskák, ajándék dobozok, ajándék címkék és ajándék csomagolás;
jegyzettömbök; írószerek és zsírkréták; matricák; kaparós matricák; bélyegek; határidőnaplók; címjegyzékek;
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jegyzetfüzetek; toll és ceruzatartók; asztali könyöklők; hímző, varró és kötés minták; postabélyegek; kartonból és

papírból készült alátétek.
21

Háztartási vagy konyhai eszközök és tárolók; fésűk és szivacsok; ecsetek; üvegáru, porcelán és

evőeszközök; dísztárgyak, szobrocskák és figurák; terítékek; tányérok és dísztányérok; fali dísztáblák;
ivóedények; bögrék, korsók; kancsók; kupák; talpas poharak; palackok, szigetelt palackok és kulacsok; piknik
kosarak és dobozok; tégelyek; tojástartók; tojásfőző időzítők; uzsonnás dobozok; poháralátétek; felszolgáló
tálcák; gyertyatartók; szalvétagyűrűk és tartók; szappan dobozok; fogkefék; kézi működtetésű tisztító eszközök;
tisztítókendők; törlőruhák; tisztító/polírozó kendők és bőrök; szarvasbőrök; polírozó kesztyűk; kanalak;
jégkaparók szélvédőkhöz; szélvédő törlő illetve páramentesítő párnák és kendők; autómosó szivacsok; autómosó
kesztyűk és autószárító törölközők (szarvasbőrből).
38

Távközlés; kommunikációs szolgáltatások; televízió, rádió, film, zene, audio és video tartalom sugárzása és

továbbítása kábel, DTT, DSL, műhold, valamint internet és mobil hálózatokon keresztül; televízió, rádió, film,
audio és video tartalom sugárzása és továbbítása mobiltelefonokra, személyi digitális asszisztensekre és személyi
számítógépekre; "video-on-demand" és "near on demand" távközlés; audio, video és/vagy audiovizuális
programok továbbítása (bármilyen módon); interneten keresztüli audio és video tartalom streaming (folyamatos
adatátvitel); "video on demand" streams (folyamatos adatátviteli technológia általi) közvetítése a nézők részére;
személyre szabott és interaktív telekommunikációs, műsorszóró és átviteli szolgáltatások; az interneten vagy más
számítógépes és kommunikációs hálózatokon keresztüli műsorszóró szolgáltatások az elektronikus média,
multimédiás tartalom, videók, filmek, képek, szövegek, fotók, játékok, a felhasználók által létrehozott tartalmak,
audio tartalmak és információk feltöltésén, letöltésén, rögzítésén, elküldésén, bemutatásán, szerkesztésén,
lejátszásán, streaming-közvetítésén, megtekintésén, előnézetén, megjelenítésén, címkézésén, blogolásán,
megosztásán, kezelésén, terjesztésén, közzétételén, reprodukálásán keresztül; videomegosztó portál biztosítása;
televíziós műsorszóró szolgáltatások, interaktív szolgáltatások útmutatás céljára, melyek a műsorfelvétel
intelligens, automatizált kiválasztását is magában foglalják; televíziós képernyőalapú információ, a
műsorszórással és visszakereséssel kapcsolatos szolgáltatások; kommunikációs szolgáltatások biztosítása rádióés televízió műsorok eléréséhez, visszakereséséhez; összeköttetés biztosítása egy weboldal és a TV nézők között,
egy interaktív televíziós portálon keresztül; webcasting és podcasting szolgáltatások; elektronikus levelező
szolgáltatások; hírekkel kapcsolatos információk és hírügynökségi szolgáltatások; rádiós- és televíziós
műsorszóró létesítmények bérbeadása; online elektronikus faliújságok és hirdetőtáblák biztosítása az üzenetek
számítógép-felhasználók közötti továbbítására; webes naplókhoz (biogokhoz) való hozzáférés biztosítása;
interaktív szavazás-szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása; hozzáférés biztosítása, illetve a hozzáférés
idejének bérbeadása egy számítógépes adatbázishoz; összeköttetések biztosítása több olyan eszköz között,
amelyek képesek szinkronizált műsorszóró szolgáltatások fogadására; a fentiekkel kapcsolatos tanácsadási,
konzultációs és információs szolgáltatások, ideértve az olyan online szolgáltatásokat is, melyeket számítógépes
hálózatról, vagy interneten, illetve extraneten keresztül biztosítanak.
41

Szórakoztatás, oktatás, rekreáció, képzés, tanítás és gyakorlat biztosítása; televízió és rádióműsorok, audio,

video, álló- és mozgóképek, illetve adatok előállítása, bemutatása és terjesztése, beleértve on-line módon egy
adatbázisból az interneten, műholdas vagy mobil hálózatokon vagy bármely más elektronikus, vagy digitális
médián keresztül; filmek előállítása, bemutatása és terjesztése televízió és mozi részére, zene, hírek, aktuális
események, sport- és oktatási információ; személyre szabott, interaktív szórakoztató szolgáltatások; interaktív
televíziós és rádiós szelekciós szolgáltatások a nézők számára; kiadói szolgáltatások (beleértve az elektronikus
kiadói szolgáltatásokat is); nem letölthető elektronikus kiadványok biztosítása; előadások, versenyek,
játékok.vetélkedők, a közönség részvételével stúdióban zajló szórakoztató rendezvények, roadshow-k, koncertek,
kiállítások és a vonatkozó rendezvények szervezése, előállítása és bemutatása; nyelvoktatás; A fentiekkel
kapcsolatos tanácsadási, konzultációs és információs szolgáltatások, ideértve az olyan online szolgáltatásokat is,
melyeket számítógépes hálózatról, vagy interneten, illetve extraneten keresztül biztosítanak.
( 210 ) M 20 00909
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( 220 ) 2020.03.30.
( 731 ) Love Productions Limited, London (GB)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) Ide süss!
( 511 ) 9

Mozifilmek és fényképek; hang- és videofelvételek; rögzített televíziós és rádióműsorok; mozgóképek;

animációs rajzfilmek; adatrögzítés, beleértve a hang-, video-, álló-, és mozgóképeket, illetve szöveget, interaktív
formátumban is; programok és web-alapú audiovizuális tartalmak közvetítéses, vagy egyéb módú továbbításhoz
televízióra, rádióra, mobiltelefonokra, személyi digitális asszisztensekre és személyi számítógépekre, beleértve a
3D formátumot is; a hang- és video tartalom, az állóképek és mozgóképek, az adatok és méta adatok rögzítésére,
közvetítésére, továbbítására, vételére, feldolgozására, előállítására, reprodukálására, terjesztésére,
újraterjesztésére, követésére, megjelölésére, kódolására és dekódolására szolgáló berendezések; mágneses
adathordozók, felvevő lemezek, memóriahordozók, kompaktlemezek, optikai lemezek, interaktív
kompaktlemezek, CD-ROM-ok és DVD-k, mini-diszkek, CD-lemezek, szalagok, kazetták, adattárolók, kártyák és
egyéb adathordozók, hangfelvételek, videofelvételek, adatok, méta adatok, képek, grafikák, szövegek vagy
programok, amelyek ilyen tartalmat hordoznak vagy ilyen tartalom hordozására szolgálnak; szoftver;
számítógépes program; számítógépes szoftver, beleértve az audio, video, álló- és mozgóképek illetve adatok
letöltéséhez, tárolásához, feldolgozásához, reprodukálásához, rendszerezéséhez, terjesztéséhez és
újra-értékesítéséhez használt szoftvert is; alkalmazás szoftver, beleértve a mobiltelefonok, a viselhető digitális
elektronikus eszközök és más hordozható digitális eszközök alkalmazás szoftvereit is; virtuális valóság szoftver,
hardver és készülék; oktatási és tanító szoftverek, elektronikus oktatási és tanító készülékek, eszközök; IP-alapú
számítógépes szoftverplatformok a hangok, képek és adatok előállításához, formázásához, kezeléséhez és
terjesztéséhez; mobiltelefonos játékok; digitális játékok; DVD játékok; számítógépes játékszoftverek és
felszerelések; számítógépes szoftverek a személyre szabott és interaktív televíziózáshoz; letölthető elektronikus
kiadványok; (letölthető) csengőhangok és grafikák mobiltelefonokhoz; letölthető grafikák számítógépekhez; az
internetről (letölthető) digitális zenei, audio és video felvételek; elektronikus hirdetőtáblák; egéralátétek;
rádiójeladók és vevők; készülékek és műszerek a rádió és televízió adások vételére, beleértve a kábel-, a
műholdas- és digitális adások vételét; szemüvegek (szemüveglencsék), napszemüvegek; az összes fent említett
termék alkatrészei és szerelvényei.
16

Nyomtatott kiadványok; papír; karton; nyomtatványok; folyóiratok; könyvek; katalógusok; nyomtatott

programfüzetek; fényképek; irodaszer; anyagok művészek számára; ecsetek; tanítási és oktatási anyagok;
nyomdai nyomólemezek; plakátok; kártyák; képeslapok; üdvözlő kártyák; gyűjthető kártyák; meghívók; naplók;
naptárak; fényképalbumok; nyomatok; ajándék táskák, ajándék dobozok, ajándék címkék és ajándék csomagolás;
jegyzettömbök; írószerek és zsírkréták; matricák; kaparós matricák; bélyegek; határidőnaplók; címjegyzékek;
jegyzetfüzetek; toll és ceruzatartók; asztali könyöklők; hímző, varró és kötés minták; postabélyegek; kartonból és
papírból készült alátétek.
21

Háztartási vagy konyhai eszközök és tárolók; fésűk és szivacsok; ecsetek; üvegáru, porcelán és

evőeszközök; dísztárgyak, szobrocskák és figurák; terítékek; tányérok és dísztányérok; fali dísztáblák;
ivóedények; bögrék, korsók; kancsók; kupák; talpas poharak; palackok, szigetelt palackok és kulacsok; piknik
kosarak és dobozok; tégelyek; tojástartók; tojásfőző időzítők; uzsonnás dobozok; poháralátétek; felszolgáló
tálcák; gyertyatartók; szalvétagyűrűk és tartók; szappan dobozok; fogkefék; kézi működtetésű tisztító eszközök;
tisztítókendők; törlőruhák; tisztító/polírozó kendők és bőrök; szarvasbőrök; polírozó kesztyűk; kanalak;
jégkaparók szélvédőkhöz; szélvédő törlő illetve páramentesítő párnák és kendők; autómosó szivacsok; autómosó
kesztyűk és autószárító törölközők (szarvasbőrből).
38

Távközlés; kommunikációs szolgáltatások; televízió, rádió, film, zene, audio és video tartalom sugárzása és

továbbítása kábel, DTT, DSL, műhold, valamint internet és mobil hálózatokon keresztül; televízió, rádió, film,
audio és video tartalom sugárzása és továbbítása mobiltelefonokra, személyi digitális asszisztensekre és személyi
számítógépekre; "video-on-demand" és "near on demand" távközlés; audio, video és/vagy audiovizuális
programok továbbítása (bármilyen módon); interneten keresztüli audio és video tartalom streaming (folyamatos
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adatátvitel); "video on demand" streams (folyamatos adatátviteli technológia általi) közvetítése a nézők részére;

személyre szabott és interaktív telekommunikációs, műsorszóró és átviteli szolgáltatások; az interneten vagy más
számítógépes és kommunikációs hálózatokon keresztüli műsorszóró szolgáltatások az elektronikus média,
multimédiás tartalom, videók, filmek, képek, szövegek, fotók, játékok, a felhasználók által létrehozott tartalmak,
audio tartalmak és információk feltöltésén, letöltésén, rögzítésén, elküldésén, bemutatásán, szerkesztésén,
lejátszásán, streaming-közvetítésén, megtekintésén, előnézetén, megjelenítésén, címkézésén, blogolásán,
megosztásán, kezelésén, terjesztésén, közzétételén, reprodukálásán keresztül; videomegosztó portál biztosítása;
televíziós műsorszóró szolgáltatások, interaktív szolgáltatások útmutatás céljára, melyek a műsorfelvétel
intelligens, automatizált kiválasztását is magában foglalják; televíziós képernyőalapú információ, a
műsorszórással és visszakereséssel kapcsolatos szolgáltatások; kommunikációs szolgáltatások biztosítása rádióés televízió műsorok eléréséhez, visszakereséséhez; összeköttetés biztosítása egy weboldal és a TV nézők között,
egy interaktív televíziós portálon keresztül; \webcasting és podcasting szolgáltatások; elektronikus levelező
szolgáltatások; hírekkel kapcsolatos információk és hírügynökségi szolgáltatások; rádiós- és televíziós
műsorszóró létesítmények bérbeadása; online elektronikus faliújságok és hirdetőtáblák biztosítása az üzenetek
számítógép-felhasználók közötti továbbitására; webes naplókhoz (biogokhoz) való hozzáférés biztosítása;
interaktív szavazás-szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása; hozzáférés biztosítása, illetve a hozzáférés
idejének bérbeadása egy számítógépes adatbázishoz; összeköttetések biztosítása több olyan eszköz között,
amelyek képesek szinkronizált műsorszóró szolgáltatások fogadására; a fentiekkel kapcsolatos tanácsadási,
konzultációs és információs szolgáltatások, ideértve az olyan online szolgáltatásokat is, melyeket számítógépes
hálózatról, vagy interneten, illetve extraneten keresztül biztosítanak.
41

Szórakoztatás, oktatás, rekreáció, képzés, tanítás és gyakorlat biztosítása; televízió és rádióműsorok, audio,

video, álló- és mozgóképek, illetve adatok előállítása, bemutatása és terjesztése, beleértve on-line módon egy
adatbázisból az interneten, műholdas vagy mobil hálózatokon vagy bármely más elektronikus, vagy digitális
médián keresztül; filmek előállítása, bemutatása és terjesztése televízió és mozi részére, zene, hírek, aktuális
események, sport- és oktatási információ; személyre szabott, interaktív szórakoztató szolgáltatások; interaktív
televíziós és rádiós szelekciós szolgáltatások a nézők számára; kiadói szolgáltatások (beleértve az elektronikus
kiadói szolgáltatásokat is); nem letölthető elektronikus kiadványok biztosítása; előadások, versenyek,
játékok.vetélkedők, a közönség részvételével stúdióban zajló szórakoztató rendezvények, roadshow-k, koncertek,
kiállítások és a vonatkozó rendezvények szervezése, előállítása és bemutatása; nyelvoktatás; A fentiekkel
kapcsolatos tanácsadási, konzultációs és információs szolgáltatások, ideértve az olyan online szolgáltatásokat is,
melyeket számítógépes hálózatról, vagy interneten, illetve extraneten keresztül biztosítanak.
( 210 ) M 20 00911
( 220 ) 2020.03.30.
( 731 ) Dr. Molnár Ferenc, Gárdony (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) EMVITIS
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

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 00938
( 220 ) 2020.04.03.
( 731 ) Princess International Establishment, Schaan (LI)
( 740 ) dr. Riedler Richárd Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
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Kenyér, péksütemények, és cukrászsütemények, valamint pizzák, kávék, teák, amelyek kizárólag franchise

szerződés alapján üzemeltetett üzletekben kerülnek forgalmazásra.
43

Vendéglátás (élelmezés).

( 210 ) M 20 00939
( 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 00940
( 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 00941
( 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 00942
( 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 00943
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( 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 00964
( 220 ) 2020.04.06.
( 731 ) Bombasei Decor Cukrászati Dekorációs Árukat Gyártó és Forgalmazó Kft, Szikszó (HU)
( 740 ) Z. Tóth Ügyvédi Iroda, Miskolc
( 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.
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.
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].
( 210 ) M 20 01063
( 220 ) 2020.04.20.
( 731 ) SAVENCIA SA, VIROFLAY (FR)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Tej, sajt és tejtermékek.

( 210 ) M 20 01065
( 220 ) 2020.04.21.
( 731 ) Magyar Turizmus Média Kft., Pécs (HU)
( 740 ) Dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )
M1812
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Reklámozás a turizmus és utazás terén; utazások promóciója [reklámozása]; marketing-szolgáltatások az

utazás területén; utazási ágazattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások.
39

Utazásszervezés; sétahajó szolgáltatások; városnézés [turizmus]; utazásszervezés; szervezés (utazás -);

helyfoglalás (utazás); utazási információ; utazási információszolgáltatás; utazási szolgáltatások; utazási
szaktanácsadás; utazások szervezése; utazások tervezése; helyfoglalás utazáshoz; utazási irodai szolgáltatások,
utazásszervezés; utazási irodai szolgáltatások utazásszervezéshez; utazásszervezőiszolgáltatások utazások
foglalásához; utazásszervezés, túraszervezés; utazásfoglalási ügynökségek; utazásfoglalási szolgáltatások;
utazástervezési szolgáltatások; utazásszervezés, kirándulásszervezés; utazásszervezés [ügynökség];
utazásszervezési ügynökök; utazási irodai szolgáltatások utazás megszervezésére; utazásszervezési és utazási
helyfoglalási szolgáltatások; utazás- és nyaralásszervezés; autóbuszos utazás szervezése; helyfoglalási
szolgáltatások [utazás]; utazás utazási irodákon keresztül történő lefoglalása; utazási információ biztosítása;
utazási jegyrendelési szolgáltatások; utazási jegyfoglalási szolgáltatások; utazási jegyeladási szolgáltatások;
utazási foglalási szolgáltatások; utazási idegenvezetési szolgáltatások; utazási irodák szolgáltatásai autóbuszos
utazással kapcsolatban; légi utazások szervezése; buszos utazások szervezése; túrák, utazások biztosítása;
utazások, túrák szervezése; túrák, utazások biztosítása; kikötőhelyek foglalása utazáshoz; jegyeladási
szolgáltatások utazáshoz; számítógépes utazás foglalási szolgáltatások; utazás szervezése és lefoglalása; utazási
információs szolgáltatások biztosítása; utazási helyfoglalási szolgáltatások turistáknak; tengeri utazási [hajó]
szolgáltatások; légi utazási [foglalási] szolgáltatások; utazások és hajókirándulások szervezése; utazások
szervezése és lebonyolítása; utazással kapcsolatos foglalások lebonyolítása; jegybiztosítás utazáshoz [lehetővé
tételéhez]; utazással kapcsolatos címjegyzékek kiadása; utazásokhoz kapcsolódó információk biztosítása;
helyfoglalási szolgáltatások szárazföldi utazásokhoz; foglalási szolgáltatások kirándulásokhoz, utazásokhoz;
utazás foglalási és előjegyzési szolgáltatások; kiskorúak utazás során történő kísérése; utazás tervezése,
megszervezése és lefoglalása; idegenvezetői és utazási információs szolgáltatások; utazási irodai szolgáltatások
üdülések megszervezéséhez; útvonallal kapcsolatos [utazási] tanácsadó szolgáltatások; utazási irodai és
helyfoglalási szolgáltatások; utazási irodai és foglalási szolgáltatások; nyaraló utazások és túrák lefoglalása;
szolgáltatások utazással kapcsolatos információk biztosításához; utazáshoz és kiránduláshoz jegyfoglalási
szolgáltatások; megrendelési és helyfoglalási szolgáltatások utazáshoz; utazással kapcsolatos számítógépes
információs szolgáltatások; szállítással és utazással kapcsolatos információnyújtás; utazással kapcsolatos
szaktanácsadás és tájékoztatás; utazás foglalással kapcsolatos számítógépes információs szolgáltatások; utazás
koordinálása egyének és csoportok számára; utazással kapcsolatos információk online rendelkezésre bocsátása;
utazási ügynökségi szolgáltatások, nevezetesen utasok szállításának szervezése; elektronikus úton történő, légi
utazással kapcsolatos tájékoztatás; interneten keresztül történő utazással kapcsolatos információk biztosítása;
utazás elektronikus úton történő tervezése, szervezése és lefoglalása; utazási irodai szolgáltatások, nevezetesen
helyfoglalás és előjegyzés szállításhoz; elektronikus úton történő, utazással és szállítással kapcsolatos
tájékoztatás; utazás és szállítás elektronikus úton történő tervezése és lefoglalása; turistavízumok, útlevelek és
utazási okmányok beszerzése külföldre utazók számára; telefonos ügyfélszolgálatok és segélyvonalak révén
történő szaktanácsadás az utazás területén; elektronikus úton történő, utazás és szállítás tervezésével és
foglalásával kapcsolatos tájékoztatás; mobil távközlési készülékek és eszközökön keresztül történő szállítási és
utazási információk biztosítása.
( 210 ) M 20 01067
( 220 ) 2020.04.21.
( 731 ) Magyar Turizmus Média Kft., Pécs (HU)
( 740 ) Dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás a turizmus és utazás terén; utazások promóciója [reklámozása]; marketing-szolgáltatások az

utazás területén; utazási ágazattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások.
39

Utazásszervezés; sétahajó szolgáltatások; városnézés [turizmus]; utazásszervezés; szervezés (utazás -);
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helyfoglalás (utazás); utazási információ; utazási információszolgáltatás; utazási szolgáltatások; utazási

szaktanácsadás; utazások szervezése; utazások tervezése; helyfoglalás utazáshoz; utazási irodai szolgáltatások,
utazásszervezés; utazási irodai szolgáltatások utazásszervezéshez; utazásszervezőiszolgáltatások utazások
foglalásához; utazásszervezés, túraszervezés; utazásfoglalási ügynökségek; utazásfoglalási szolgáltatások;
utazástervezési szolgáltatások; utazásszervezés, kirándulásszervezés; utazásszervezés [ügynökség];
utazásszervezési ügynökök; utazási irodai szolgáltatások utazás megszervezésére; utazásszervezési és utazási
helyfoglalási szolgáltatások; utazás- és nyaralásszervezés; autóbuszos utazás szervezése; helyfoglalási
szolgáltatások [utazás]; utazás utazási irodákon keresztül történő lefoglalása; utazási információ biztosítása;
utazási jegyrendelési szolgáltatások; utazási jegyfoglalási szolgáltatások; utazási jegyeladási szolgáltatások;
utazási foglalási szolgáltatások; utazási idegenvezetési szolgáltatások; utazási irodák szolgáltatásai autóbuszos
utazással kapcsolatban; légi utazások szervezése; buszos utazások szervezése; túrák, utazások biztosítása;
utazások, túrák szervezése; túrák, utazások biztosítása; kikötőhelyek foglalása utazáshoz; jegyeladási
szolgáltatások utazáshoz; számítógépes utazás foglalási szolgáltatások; utazás szervezése és lefoglalása; utazási
információs szolgáltatások biztosítása; utazási helyfoglalási szolgáltatások turistáknak; tengeri utazási [hajó]
szolgáltatások; légi utazási [foglalási] szolgáltatások; utazások és hajókirándulások szervezése; utazások
szervezése és lebonyolítása; utazással kapcsolatos foglalások lebonyolítása; jegybiztosítás utazáshoz [lehetővé
tételéhez]; utazással kapcsolatos címjegyzékek kiadása; utazásokhoz kapcsolódó információk biztosítása;
helyfoglalási szolgáltatások szárazföldi utazásokhoz; foglalási szolgáltatások kirándulásokhoz, utazásokhoz;
utazás foglalási és előjegyzési szolgáltatások; kiskorúak utazás során történő kísérése; utazás tervezése,
megszervezése és lefoglalása; idegenvezetői és utazási információs szolgáltatások; utazási irodai szolgáltatások
üdülések megszervezéséhez; útvonallal kapcsolatos [utazási] tanácsadó szolgáltatások; utazási irodai és
helyfoglalási szolgáltatások; utazási irodai és foglalási szolgáltatások; nyaraló utazások és túrák lefoglalása;
szolgáltatások utazással kapcsolatos információk biztosításához; utazáshoz és kiránduláshoz jegyfoglalási
szolgáltatások; megrendelési és helyfoglalási szolgáltatások utazáshoz; utazással kapcsolatos számítógépes
információs szolgáltatások; szállítással és utazással kapcsolatos információnyújtás; utazással kapcsolatos
szaktanácsadás és tájékoztatás; utazás foglalással kapcsolatos számítógépes információs szolgáltatások; utazás
koordinálása egyének és csoportok számára; utazással kapcsolatos információk online rendelkezésre bocsátása;
utazási ügynökségi szolgáltatások, nevezetesen utasok szállításának szervezése; elektronikus úton történő, légi
utazással kapcsolatos tájékoztatás; interneten keresztül történő utazással kapcsolatos információk biztosítása;
utazás elektronikus úton történő tervezése, szervezése és lefoglalása; utazási irodai szolgáltatások, nevezetesen
helyfoglalás és előjegyzés szállításhoz; elektronikus úton történő, utazással és szállítással kapcsolatos
tájékoztatás; utazás és szállítás elektronikus úton történő tervezése és lefoglalása; turistavízumok, útlevelek és
utazási okmányok beszerzése külföldre utazók számára; telefonos ügyfélszolgálatok és segélyvonalak révén
történő szaktanácsadás az utazás területén; elektronikus úton történő, utazás és szállítás tervezésével és
foglalásával kapcsolatos tájékoztatás; mobil távközlési készülékek és eszközökön keresztül történő szállítási és
utazási információk biztosítása.
( 210 ) M 20 01073
( 220 ) 2020.04.21.
( 731 ) Hegyi József, Nyíregyháza (HU)
( 740 ) ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 5

Mézből, méhpempőből, propoliszból készült étrend kiegészítők; mézből, méhpempőből, propoliszból készült

termékek gyógyászati és gyógyszerészeti célokra.
30

Méz, méhpempő, propolisz.

44

Egészséges életmóddal kapcsolatos tanácsadás és egyéb, egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások.

( 210 ) M 20 01074
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( 220 ) 2020.04.21.
( 731 ) MATUSZ-VAD Kereskedelmi és Húsfeldolgozó Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 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 01078
( 220 ) 2020.04.22.
( 731 ) Szőcs Beáta, Mosonmagyaróvár (HU)
( 541 ) grafik-ON
( 511 ) 42

Grafikai illusztrációk tervezése; grafikai tervezés; grafikai tervezés és színvilág megtervezése egységes

vállalati arculathoz; grafikai tervezés internetes weboldalak összeállításához; internetes weboldalak készítésére
szolgáló tervezés és grafikai tervezés; ipari és grafikai tervezés; kereskedelmi grafikai tervezés; számítógépes
grafikai tervezési szolgáltatások; számítógéppel támogatott grafikai tervezés; weboldalak készítésére szolgáló
tervezés és grafikai tervezés; csomagolási design; grafikus tervezés, design.
( 210 ) M 20 01081
( 220 ) 2020.04.22.
( 731 ) StancPack Group Holding Kft., Tatabánya (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.
17

Feldolgozatlan és félig feldolgozott kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai;

műanyagok és gyanták extrudált formában gyártási használatra; tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok; rugalmas
csövek és tömlők, nem fémből.
19

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

és bitumen; hordozható épületek, nem fémből; emlékművek nem fémből.
40

3D nyomtatás; anyagok fűrészelése; anyagok gyalulása; anyagok összeállítása mások megrendelése szerint;

fakitermelés, fafeldolgozás; famegmunkálás; hegesztési szolgáltatások; metszés, vésés; nyomtatási, nyomdai
szolgáltatások; ofszetnyomás; papírsimítás (1); papírsimítás (2); szitanyomás.
( 210 ) M 20 01083
( 220 ) 2020.04.22.
( 731 ) StancPack Group Holding Kft., Tatabánya (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.
17

Feldolgozatlan és félig feldolgozott kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai;
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műanyagok és gyanták extrudált formában gyártási használatra; tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok; rugalmas

csövek és tömlők, nem fémből.
19

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

és bitumen; hordozható épületek, nem fémből; emlékművek nem fémből.
40

3D nyomtatás; anyagok fűrészelése; anyagok gyalulása; anyagok összeállítása mások megrendelése szerint;

fakitermelés, fafeldolgozás; famegmunkálás; hegesztési szolgáltatások; metszés, vésés; nyomtatási, nyomdai
szolgáltatások; ofszetnyomás; papírsimítás (1); papírsimítás (2); szitanyomás.
( 210 ) M 20 01084
( 220 ) 2020.04.22.
( 731 ) StancPack Group Holding Kft., Tatabánya (HU)
( 740 ) dr. Hegedüs Balázs, Budapest
( 541 ) Becsomagolt Ötletek
( 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.
17

Feldolgozatlan és félig feldolgozott kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai;

műanyagok és gyanták extrudált formában gyártási használatra; tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok; rugalmas
csövek és tömlők, nem fémből.
19

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

és bitumen; hordozható épületek, nem fémből; emlékművek nem fémből.
40

3D nyomtatás; anyagok fűrészelése; anyagok gyalulása; anyagok összeállítása mások megrendelése szerint;

fakitermelés, fafeldolgozás; famegmunkálás; hegesztési szolgáltatások; metszés, vésés; nyomtatási, nyomdai
szolgáltatások; ofszetnyomás; papírsimítás (1); papírsimítás (2); szitanyomás.
( 210 ) M 20 01085
( 220 ) 2020.04.22.
( 731 ) StancPack Group Holding Kft., Tatabánya (HU)
( 541 ) Wrapped in Creativity
( 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.
17

Feldolgozatlan és félig feldolgozott kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai;

műanyagok és gyanták extrudált formában gyártási használatra; tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok; rugalmas
csövek és tömlők, nem fémből.
19

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

és bitumen; hordozható épületek, nem fémből; emlékművek nem fémből.
40

3D nyomtatás; anyagok fűrészelése; anyagok gyalulása; anyagok összeállítása mások megrendelése szerint;

fakitermelés, fafeldolgozás; famegmunkálás; hegesztési szolgáltatások; metszés, vésés; nyomtatási, nyomdai
szolgáltatások; ofszetnyomás; papírsimítás (1); papírsimítás (2); szitanyomás.
( 210 ) M 20 01091
( 220 ) 2020.04.22.
( 731 ) M-RTL Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Seres Zsuzsanna Sára, Budapest
( 546 )
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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 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 reklám- vagy 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); számítógépes
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

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; video on-demand
közvetítések.
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Audi berendezések kölcsönzése; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene

szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; diszkok 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; 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
biztosított 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 01113
( 220 ) 2016.10.20.
( 731 ) Catherine Sidonio, Tamaris, La Seyne Sur Mer (FR)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) GABRIELLE
( 511 ) 25

Ruházati cikkek; köntösök, pongyolák; talárok, tunikák, kardigánok, leggingek, sálak, övék, balettszoknyák,

hosszúnadrágok, pólók és melegítőfelsők; fejfedők, a fezek vagy apácafőkötők kivételével; lábbelik, magas szárú
lábbelik; lábbelik, papucsok, flip-flop papucsok, strandpapucsok; pulóverek, kötött pulóverek; sapkák, kalapáruk,
női overallok; rövidnadrágok, shortok; harisnyanadrágok, szoknyák, fürdőruhák, úszódresszek; fehérnemű.
( 210 ) M 20 01125
( 220 ) 2020.04.27.
( 731 ) Goodwill Pharma Kft., Szeged (HU)
( 541 ) AZIROWILL
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
( 210 ) M 20 01127
( 220 ) 2020.04.27.
( 731 ) Jakucs Bálint, Göd (HU)
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( 740 ) Jakucs Ügyvédi Iroda, Budapest

( 546 )
( 511 ) 21

Termoszok; ivópalackok sportoláshoz; palackok; ivópalackok.

( 210 ) M 20 01128
( 220 ) 2020.04.27.
( 731 ) Dr. Molnár Ferenc, Gárdony (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

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; energetikai vizsgálat; energiagazdálkodási és
-takarékossági rendszerek fejlesztése; energiamegőrzéssel kapcsolatos szaktanácsadás; energiatakarékossági
intézkedésekkel kapcsolatos műszaki tanácsadás biztosítása; felmérés, mérések és feltárás; ipari elemzési és
kutatási szolgáltatásokkal kapcsolatos online tájékoztatás; ipari folyamatok kifejlesztése; projektelemző
tanulmányok készítése; technológiai elemzés; technológiához kapcsolódó szaktanácsadás; technológiai
szaktanácsadási szolgáltatások az energiatermelés és -használat területén; technológiai tanácsadási szolgáltatások
az alternatív energiatermelés terén; folyamatkövetés minőségbiztosítás céljából; ipari vizsgálatok lebonyolítása;
minőségellenőrzési szolgáltatások; minőségellenőrző tesztek végrehajtása; mások által nyújtott szolgáltatások
tesztelése, elemzése és értékelése tanúsítási célokra.
( 210 ) M 20 01129
( 220 ) 2020.04.27.
( 731 ) Dr. Molnár Ferenc, Gárdony (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

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; energetikai vizsgálat; energiagazdálkodási és
-takarékossági rendszerek fejlesztése; energiamegőrzéssel kapcsolatos szaktanácsadás; energiatakarékossági
intézkedésekkel kapcsolatos műszaki tanácsadás biztosítása; felmérés, mérések és feltárás; ipari elemzési és
kutatási szolgáltatásokkal kapcsolatos online tájékoztatás; ipari folyamatok kifejlesztése; projektelemző
tanulmányok készítése; technológiai elemzés; technológiához kapcsolódó szaktanácsadás; technológiai
szaktanácsadási szolgáltatások az energiatermelés és -használat területén; technológiai tanácsadási szolgáltatások
az alternatív energiatermelés terén; folyamatkövetés minőségbiztosítás céljából; ipari vizsgálatok lebonyolítása;
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minőségellenőrzési szolgáltatások; minőségellenőrző tesztek végrehajtása; mások által nyújtott szolgáltatások

tesztelése, elemzése és értékelése tanúsítási célokra.
( 210 ) M 20 01130
( 220 ) 2020.04.27.
( 731 ) Dr. Molnár Ferenc, Gárdony (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

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; energetikai vizsgálat; energiagazdálkodási és
-takarékossági rendszerek fejlesztése; energiamegőrzéssel kapcsolatos szaktanácsadás; energiatakarékossági
intézkedésekkel kapcsolatos műszaki tanácsadás biztosítása; felmérés, mérések és feltárás; ipari elemzési és
kutatási szolgáltatásokkal kapcsolatos online tájékoztatás; ipari folyamatok kifejlesztése; projektelemző
tanulmányok készítése; technológiai elemzés; technológiához kapcsolódó szaktanácsadás; technológiai
szaktanácsadási szolgáltatások az energiatermelés és -használat területén; technológiai tanácsadási szolgáltatások
az alternatív energiatermelés terén; folyamatkövetés minőségbiztosítás céljából; ipari vizsgálatok lebonyolítása;
minőségellenőrzési szolgáltatások; minőségellenőrző tesztek végrehajtása; mások által nyújtott szolgáltatások
tesztelése, elemzése és értékelése tanúsítási célokra.
( 210 ) M 20 01132
( 220 ) 2020.04.24.
( 731 ) Immunetec Proof Kft., Szolnok (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) EZÜST KESZTYŰ
( 511 ) 5

Fertőtlenítők; fertőtlenítőszerek, antiszeptikus készítmények; fertőtlenítőszerek higiéniás használatra;

fertőtlenítő krémek, folyadékok; fertőtlenítő kézkrémek; fertőtlenítő kézmosók.
( 210 ) M 20 01133
( 220 ) 2020.04.24.
( 731 ) Rag Point Kft., Győr (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati termékek.
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( 210 ) M 20 01134
( 220 ) 2020.04.27.
( 731 ) INTERNATIONAL SCHOOL OF DEBRECEN, Debrecen (HU)
( 740 ) Dr. Léka Péter, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 12
16

Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
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.
25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

( 210 ) M 20 01137
( 220 ) 2020.04.28.
( 731 ) Touchbox Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Futball oktatás; futballtáborok.

( 210 ) M 20 01138
( 220 ) 2020.04.28.
( 731 ) Green Bridge Enterprises Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 29
30

Burgonyaalapú saláták; baromfi saláták; kész saláták; salátaolaj; joghurt desszertek; falafel; levesek.
Salátaöntetek és dresszingek; salátát tartalmazó szendvicsek; szendvicsek; reggeli sütemények; reggeli

gabonafélék, zabkása, búzadara; fagylalt desszertek, jégkrémek; fogyasztásra kész desszertek
[cukrászsütemények]; müzli desszertek; pizza; pizzaszószok.
31

Friss saláták; friss salátazöldségek.

32

Smoothie-k [gyümölcs- vagy zöldségitalok]; szénsavas gyümölcslevek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek.

39

Pizza kiszállítás; szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 20 01225
( 220 ) 2020.05.05.
( 731 ) Deciem Beauty Group Inc., Toronto, Ontario (CA)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) PWDR
M1821

( 511 ) 3

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 15. szám, 2020.08.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
Kozmetikumok; kozmetikai testápoló készítmények; bőr- és testápoló készítmények, archidratálók,

testhidratálók, az arc öregedését gátló kezelések céljáró szolgáló készítmények; a test öregedését gátló
készítmények, öregedésgátló testápoló krémek, folyadékok, gélek, olajok, lemosók/tisztítók, testszappanok,
bőrradírok, hidratálók, bőr-kondicionálók, bőrlágyítók és ránctalanító bőrápoló készítmények a nyakra; nem
gyógyászati stria kezelésére szolgáló készítmények, folyadékok, krémek, gélek, olajok, tisztítók, bőrradírok,
hidratálók, bőrápolók, bőrlágyítók és ránctalanító bőrápoló készítmények a bőrstriáinak kezelésére; nem
gyógyhatású narancsbőr kezelések céljára szolgáló készítmények, folyadékok, krémek, gélek, olajok, lemosók,
hidratálók, bőrápolók a narancsbőr csökkentésére; bőrfehérítő és/vagy bőrvilágosító kezelésekre szolgáló
készítmények, folyadékok, krémek, gélek, olajok, lemosók, hidratálók, bőrápolók a bőr fehérítésére és a bőr
világosítására; hajápoló készítmények, hajsprayk, hajápoló folyadékok, hajbalzsamok és hajzselék; szappanok,
izzadásgátló szappanok, testszappanok, fürdő szappanok és kézmosó szappanok; esszenciális olajok, hajápoló
olajok; fogkrémek, arc- és testkrémek, tusfürdők, samponok, testápolók, kölnivizek; parfümök; illatszer
készítmények; dezodorok személyes használatra.
( 210 ) M 20 01227
( 220 ) 2020.05.06.
( 731 ) Somos András, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 17
37

Tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok.
Építőipari szolgáltatások.

( 210 ) M 20 01228
( 220 ) 2020.05.06.
( 731 ) Somos András, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 19
37

Nem fém anyagok építéshez és építkezéshez.
Építőipari szolgáltatások.

( 210 ) M 20 01229
( 220 ) 2020.05.06.
( 731 ) Somos András, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tej, sajt, vaj, joghurt és

egyéb tejtermékek.
32

Alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek.
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( 210 ) M 20 01230
( 220 ) 2020.05.06.
( 731 ) TM Investment Sp. z o.o., Varsó (PL)
( 740 ) Hajdu és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 1

Iparban használatos ragasztók; olajcement [gitt]; feldolgozatlan műgyanták; alakítható műgyanták

[feldolgozatlan]; nyers [feldolgozatlan] műgyanták; műgyanták feldolgozatlan állapotban; polimergyanták,
feldolgozatlan állapotban; epoxigyanták nyers állapotban; akrilgyanták nyers állapotban; feldolgozatlan és
mesterséges gyanták; feldolgozatlan mesterséges és szintetikus gyanták; fémek keményítésére szolgáló
készítmények; zsíreltávolító készítmények gyártási eljárások során való alkalmazásra.
2

Rozsda elleni tartósítószerek; korróziógátló szalagok; alumínium festékek; anti-graffiti bevonatok [festékek];

bevonatok kátránypapírhoz [festékek]; glazúrok; glazúrok [festékek, lakkok]; festékek és lemosók; lakkok és
politúrok; zománcok [lakkok]; zománcok festéshez; zománcok festékekhez; zománcok festékek formájában;
hígítók lakkokhoz és más festékekhez; hígítók lakkokhoz; hígítók színezőanyagokhoz, festékekhez; hígítók
bevonatokhoz; festékhigítók; fabevonatok [festékek]; fakorhadás megelőzésére szolgáló készítmények; nyers
természetes gyanták; alapozók, primerek; festékekhez használt kötőanyagok; festékekhez használt kötőanyagok,
kötőszerek; bevonóanyagok [festékek]; fixálóanyagok [lakkok]; fémek poralakban festéshez, díszítéshez,
nyomtatáshoz és művészeti tevékenységekhez; fémvédő készítmények.
( 210 ) M 20 01231
( 220 ) 2020.05.07.
( 731 ) Angyal Zsolt, Budapest (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; oktatás, szórakozás és sport; konferenciák, kiállítások és

versenyek szervezése; oktató-, szórakoztató, sport- és kulturális eszközökkel és létesítményekkel kapcsolatos
bérbeadási szolgáltatások; sport- és fitneszszolgáltatások; audio-, video- és multimédiás termékek gyártása,
fényképezés; állat show-k; állatkiállítások; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; kulturális események
lebonyolítása; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális show-k szervezése; kulturális
tevékenységek; kutyakiállítások, bemutatók rendezése; kutyakiállítások, kutyabemutatók; kulturális és művészeti
rendezvények szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; show-k, műsorok
rendezése; sport- és kulturális tevékenységek; szabadidős létesítmények biztosítása; szabadidős létesítmények
üzemeltetése; szórakoztató rendezvények lebonyolítása; versenypályákon nyújtott szórakoztatási szolgáltatások;
versenyekkel kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások; iskolai szolgáltatások; vizsgafelkészítő iskolai
tanfolyamok; tanfolyamszervezés; állatok engedelmességi képzése, kiképzése; állatok képzése; állatoknak szánt
testedzési szolgáltatások nyújtása; coaching [tréning]; tréningek biztosítása..
43

Állatpanziók; ellátási szolgáltatások házi kedvenceknek; kedvtelésből tartott madarak elszállásolásával

kapcsolatos szolgáltatások; kutyaotthonok szolgáltatásai; napközik házi kedvenceknek; panziók házi
kedvenceknek..
44

Állatápolási szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások állatok számára; házi kedvencek

gondozásával kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; házikedvencek, kedvtelésből tartott állatok gondozásával
kapcsolatos szolgáltatások; kutyanyírás; kutyaápolási szolgáltatások; szépségszalon-szolgáltatások kisállatok
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számára; állatgondozással kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; állatkozmetikai szalon szolgáltatásai házi

kedvencek számára; állatkozmetikai szolgáltatások; állatkozmetikusi szolgáltatások kutyák számára; állatnyírás..
( 210 ) M 20 01232
( 220 ) 2020.05.07.
( 731 ) MÁD Község Önkormányzata, Mád (HU)
( 740 ) Dr. KRAJNYÁK & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok; a sörök kivételével.

( 210 ) M 20 01233
( 220 ) 2020.05.07.
( 731 ) MÁD Község Önkormányzata, Mád (HU)
( 740 ) Dr. KRAJNYÁK & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok, a sörök kivételével.

( 210 ) M 20 01234
( 220 ) 2020.05.07.
( 731 ) Pichler Anett, Budapest (HU)
( 740 ) Illés Ádám Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Pichler
( 511 ) 30

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

szorbetek és más ehető jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények;
ecet, szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz]; kürtőskalács.
43

Vendéglátás (élelmezés).

( 210 ) M 20 01235
( 220 ) 2020.05.07.
( 731 ) Declem Beauty Group Inc., Toronto, Ontario (CA)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) PWDRS
( 511 ) 3

Kozmetikumok; kozmetikai testápoló készítmények; bőr- és testápoló készítmények, archidratálók,

testhidratálók, az arc öregedését gátló kezelések céljáró szolgáló készítmények; a test öregedését gátló
készítmények, öregedésgátló testápoló krémek, folyadékok, gélek, olajok, lemosók/tisztítók, testszappanok,
bőrradírok, hidratálók, bőr-kondicionálók, bőrlágyítók és ránctalanító bőrápoló készítmények a nyakra; nem
gyógyászati stria kezelésére szolgáló készítmények, folyadékok, krémek, gélek, olajok, tisztítók, bőrradírok,
hidratálók, bőrápolók, bőrlágyítók és ránctalanító bőrápoló készítmények a bőr striáinak kezelésére; nem
gyógyhatású narancsbőr kezelések céljára szolgáló készítmények, folyadékok, krémek, gélek, olajok, lemosók,
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hidratálók, bőrápolók a narancsbőr csökkentésére; bőrfehérítő és/vagy bőrvilágosító kezelésekre szolgáló

készítmények, folyadékok, krémek, gélek, olajok, lemosók, hidratálók, bőrápolók a bőr fehérítésére és a bőr
világosítására; hajápoló készítmények, hajsprayk, hajápoló folyadékok, hajbalzsamok és hajzselék; szappanok,
izzadásgátló szappanok, testszappanok, fürdő szappanok és kézmosó szappanok; esszenciális olajok, hajápoló
olajok; fogkrémek, arc- és testkrémek, tusfürdők, samponok, testápolók, kölnivizek; parfümök; illatszer
készítmények; dezodorok személyes használatra.
( 210 ) M 20 01237
( 220 ) 2020.05.07.
( 731 ) PQ PARTNERS LIMITED, Nicosia (CY)
( 740 ) Péter György, Budapest
( 546 )
( 511 ) 3

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
csiszolószerek.
5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
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].
( 210 ) M 20 01238
( 220 ) 2020.05.07.
( 731 ) G+T Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Fűrész Iván Patrik, Püspökhatvan
( 541 ) Dexion
( 511 ) 41

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; diszkók szolgáltatásai; zenei produkciók.

( 210 ) M 20 01239
( 220 ) 2020.05.07.
( 731 ) G+T Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Fűrész Iván Patrik, Püspökhatvan
( 546 )

( 511 ) 41

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; diszkók szolgáltatásai; zenei produkciók.

( 210 ) M 20 01256
( 220 ) 2020.05.10.
( 731 ) Rajkné Kerek Judit Katalin, Budapest (HU)
( 541 ) FUGAkoncertek
( 511 ) 41

Élő zenei koncertek; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; koncert szolgáltatások; koncert
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szolgáltatások [éneklés]; koncertek lebonyolítása [szervezése és lebonyolítása]; koncertek szervezése; koncertek

szervezése, lebonyolítása és rendezése; koncertekkel kapcsolatos szolgáltatások; koncertek szervezésével,
lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; koncertszolgáltatások;
zenei koncertek szervezése és lebonyolítása.
( 210 ) M 20 01259
( 220 ) 2020.05.10.
( 731 ) Váradi Eleonóra 50%, Csömör (HU)
Czine Eszter 50%, Csömör (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

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

( 210 ) M 20 01285
( 220 ) 2020.05.12.
( 731 ) Meszes Vivien, Dunaharaszti (HU)
( 546 )

( 511 ) 24
25

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

( 210 ) M 20 01286
( 220 ) 2020.05.13.
( 731 ) Bánfi Krisztián, Piliscsaba (HU)
( 546 )

( 511 ) 37

Villanyszerelők által nyújtott szolgáltatások.

( 210 ) M 20 01287
( 220 ) 2020.05.13.
( 731 ) Via Limes Kft., Tök (HU)
( 541 ) Arché
( 511 ) 9

Elektronikus adatbázisok; adat- és fájlkezelő és adatbázis szoftverek; adatkezelő szoftverek; adatok keresését

és kinyerését lehetővé tevő számítógépes szoftverek; adatok visszakeresését lehetővé tevő számítógépes szoftver;
adattároló programok; fájlmegosztó szoftverek; fájlszerver-szoftverek; információ-visszakereső alkalmazások;
számítógépes kereső szoftverek; számítógépes programok online adatbázisokhoz való hozzáféréshez,
böngészéshez és kereséshez; számítógépes program digitális képek és fényképek rendszerezéséhez és
megtekintéséhez; számítógépes szoftver információk és adatok kereshető adatbázisának létrehozására;
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számítógépes szoftver programok adatbáziskezeléshez; számítógépes szoftverek adattárolás automatizálásához;

számítógépes szoftverek dokumentummenedzsmenthez; szoftverek digitális osztott tároláshoz.
( 210 ) M 20 01291
( 220 ) 2020.05.13.
( 731 ) Első Magyar Könyvelő és Pályázatíró Kft., Pécs (HU)
( 740 ) Dr. KRAJNYÁK & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PÁNIKGOMB
( 511 ) 35

Adminisztratív könyvelés; adóbevallás-benyújtási szolgáltatások; adóbevallás előkészítő szolgáltatások;

adóbevallások elkészítése és konzultációs szolgáltatások; adóbevallások elkészítése; adóbevallások elkészítése
[könyvelés]; adóbevallások elkészítésével kapcsolatos könyvelési tanácsadás; adótanácsadás [könyvelés];
adótervezés [könyvelés]; adóügyi konzultáció; adóvisszatérítési tanácsadó szolgáltatások [könyvelés]; adózási
konzultáció [könyvvitel]; adózással kapcsolatos iratok elkészítése; adózással kapcsolatos konzultáció
[könyvelés]; adózással kapcsolatos könyvelési tanácsadás; egészségügyi költségmenedzsment; energiafogyasztás
nyomon követése és ellenőrzése mások számára számviteli audit céljából; értékesítési kimutatások kezelése;
fúziókkal és felvásárlással kapcsolatos könyvelési szolgáltatások; jövedelemadó visszatérítések előkészítése és
teljesítése; költségek könyvelése; költséggazdálkodási számvitel; könyvelés; könyvelés, könyvvizsgálat;
könyveléshez kapcsolódó üzleti tanácsadás; könyvelési szolgáltatások nyugdíjalapokhoz; könyveléssel
kapcsolatos konzultáció és információnyújtás; könyveléssel kapcsolatos szaktanácsadói és tájékoztató
szolgáltatások; könyvvitel elektronikus pénzátutaláshoz; könyvvitel és számvitel; könyvvitel, könyvelés,
könyvvizsgálat; könyvviteli és számviteli szolgáltatások; mérlegképes könyvelés; menedzsment elszámolással
kapcsolatos szolgáltatások; pénzügyi auditálás; pénzügyi beszámolók elkészítése és elemzése vállalkozások
számára; számítógépes könyvelés; számítógépes számvitel; számítógépesített könyvelési szolgáltatások;
számítógépesített adóalap megállapítás [számvitel]; számítógépes vizsgálat, könyvvizsgálat; számítógépes
számvitel készítése; számítógépesített üzleti nyilvántartás; számlák adminisztrálása, kiszámlázása és egyeztetése
mások megbízásából; számlák elkészítése; számlák előkészítése; számlakivonatok összeállítása; számviteli,
könyvelési szolgáltatások; számviteli információkhoz kapcsolódó jelentések szolgáltatása; számlákkal
kapcsolatos tájékoztatás [könyvelés]; üzleti auditálás; üzleti könyveléssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;
üzleti könyvvizsgálat; üzleti mérlegek elkészítése; adminisztrációs adatfeldolgozás; bérszámfejtés; előadások,
prezentációk rendezése üzleti célokra; előadások, prezentációk rendezése kereskedelmi célokra; előadások,
prezentációk szervezése kereskedelmi célokra; előfizetések elektronikus folyóiratokra; éves beszámolók készítése
üzleti vállalkozások számára; jogi jegyzékek kezelésével kapcsolatos adminisztratív szolgáltatások; kezdő
vállalati titkársági szolgáltatások biztosítása cégalapításkor; marketinggel kapcsolatos adminisztráció; statisztikai
módszerekkel kapcsolatos üzleti adminisztráció; üzleti adminisztráció; üzleti adminisztrációs segítségnyújtás;
üzleti fájlkezelés; beszerzéssel kapcsolatos tanácsadás; kereskedelmi menedzsmenttel kapcsolatos tanácsadási
szolgáltatások; kereskedelmi menedzsmenttel kapcsolatos konzultáció; kereskedelmi ügyvitellel kapcsolatos
tanácsadás; marketing menedzsment konzultációhoz kapcsolódó üzleti tanácsadás; pénzügyi átszervezéssel
kapcsolatos üzleti tanácsadás; segítségnyújtás üzletvezetéshez; segítségnyújtás üzletszervezéshez; stratégiai
marketinghez kapcsolódó üzleti tanácsadás; tanácsadás üzleti ügyekben; tanácsadás az üzletvezetés és marketing
területén; találmányok kiaknázásával kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; üzleti adminisztrációs
tanácsadás; üzleti adminisztrációval kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; üzleti konzultáció; üzleti tanácsadás;
üzleti tanácsadás, információszerzés vagy tájékoztatás; üzletvezetési [menedzsment] szaktanácsadás;
üzletvezetési konzultáció, tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletviteli tanácsadás.
45

Adózással kapcsolatos jogi tanácsadás; szabályozások előkészítése; jogi ügyekkel kapcsolatos

szaktanácsadás; jogi ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás, tanácsadás és konzultáció; joggal, jogi ügyekkel
kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; engedélyező hatósági szolgáltatások; engedélyek jogi ügyintézése.
( 210 ) M 20 01294
( 220 ) 2020.05.13.
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( 731 ) CLEARTEX Kft., Budaörs (HU)

( 740 ) INNOPLEX Iparjogvédelmi Kft., Budapest
( 541 ) HYGISTEP
( 511 ) 27

Lábtörlők; moduláris szennyfogók; műanyag tekercses szennyfogók; kuszáltszálas szennyfogók; műanyag

kuszáltszálas szennyfogók; moduláris nedves szennyfogók; műanyag tekercses nedves szennyfogók;
kuszáltszálas nedves szennyfogók; műanyag kuszáltszálas nedves szennyfogók; alusínes lábtörlők; kefés alusínes
lábtörlők; bordás gumis alusínes lábtörlők; textiles alusínes lábtörlők; logós alusínes lábtörlők; szőnyegek,
gyékények, linóleumok és más padlóburkoló termékek; tapéták (szövetből készültek kivételével).
37

Lábtörlők telepítése, karbantartása és javítása; tisztítógépek kölcsönzése; vegytisztítás; fertőtlenítés; cipőtalp

tisztító és fertőtlenítő lábtörlők és lábtörlő rendszerek telepítése, üzemeltetése, karbantartása és javítása.
( 210 ) M 20 01297
( 220 ) 2020.05.13.
( 731 ) GAPÉMA Csomagolástechnikai és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Pilisvörösvár (HU)
( 740 ) Fodor Klaudia Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Kozmetikai krémek; bőrápoló kozmetikumok; krémek bőrökhöz; kozmetikai, szépségápolási készítmények;

kozmetikai maszkok; ajakfények; samponok; illatosított fa; illatszer készítmények; sminkeltávolító, sminklemosó
készítmények; kozmetikai célú folyadékok, oldatok.
4

Illatosított gyertyák.

5

Immunerősítők; vitaminkészítmények; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással; fertőtlenítőszerek higiéniai

célokra; humán étrendkiegészítők.
( 210 ) M 20 01298
( 220 ) 2020.05.14.
( 731 ) APETITE Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Illés György, Budapest
( 541 ) APETITE
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; gyógyászati vagy állatgyógyászati

használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok, bébiételek; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.
31

Táplálékok és italok állatoknak.

( 210 ) M 20 01343
( 220 ) 2020.05.18.
( 731 ) Gábossy Ádám, Solymár (HU)
( 740 ) Kutasi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Hús, hal-, baromfi- és vadhús; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek.

( 210 ) M 20 01344
( 220 ) 2020.05.18.
( 731 ) Gábossy Ádám, Solymár (HU)
( 740 ) Kutasi Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 29

Hús, hal-, baromfi- és vadhús; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek.

( 210 ) M 20 01345
( 220 ) 2020.05.18.
( 731 ) Kishonti István, Budapest (HU)
( 740 ) ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) oktOpus
( 511 ) 41

oktatás; szakmai képzés.

( 210 ) M 20 01346
( 220 ) 2020.05.18.
( 731 ) Elevenpark Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Pilisvörösvár (HU)
( 740 ) Buzády és Udvari Ügyvédi Iroda, Budaörs
( 546 )
( 511 ) 41
43

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 20 01348
( 220 ) 2020.05.19.
( 731 ) R-Ing Ingatlanhasznosítási Korlátolt Felelősségű Társaság, Visegrád (HU)
( 740 ) Mayer és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Royal Club Hotel
( 511 ) 41
43

Szabadidős szolgáltatások; sport- és szabadidős tevékenységek.
Vendéglátás; ideiglenes szállásadás; szállodai szolgáltatások; rendezvényhelyiségek, valamint ideiglenes

iroda- és tárgyalóhelyiségek biztosítása; konferenciatermek biztosítása.
( 210 ) M 20 01352
( 220 ) 2020.05.19.
( 731 ) Hotel Golf Kft., Bükfürdő (HU)
( 541 ) Greenfield hotel
( 511 ) 43

Szállodai szolgáltatás.

( 210 ) M 20 01354
( 220 ) 2020.05.19.
( 731 ) Magyar Ár-Érték Arány Kutató Egyesület, Kisvárda (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
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Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
csiszolószerek..
5

Gyógyszerészeti, gyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek; étrend-kiegészítők emberek
számára; tapaszok, kötszeranyagok; fertőtlenítőszerek..
25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők, gyermekruházat..

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..
30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs, tészta és metélt; 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..
31

Nyers és feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő

növények és virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez..
32

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

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.
33

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez..

( 210 ) M 20 01359
( 220 ) 2020.05.20.
( 731 ) Magyarország Barátai Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kovács Loránd, Budapest
( 541 ) Friends of Hungary
( 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 01362
( 220 ) 2020.05.20.
( 731 ) Magyarország Barátai Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kovács Loránd, Budapest
( 541 ) Magyarország Barátai
( 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 01363
( 220 ) 2020.05.20.
( 731 ) Magyarország Barátai Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kovács Loránd, Budapest
( 546 )
( 511 ) 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.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

( 210 ) M 20 01377
( 220 ) 2020.05.20.
( 731 ) Kállai Etelka, Hajdúszoboszló (HU)
( 740 ) dr. Tamás Károly, Budapest
( 541 ) DanceHIIT
( 511 ) 9

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

41

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

( 210 ) M 20 01378
( 220 ) 2020.05.21.
( 731 ) Dr. Kozlovszky Miklós, Budapest (HU)
( 541 ) MASSVENTIL
( 511 ) 10

Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; fogyatékkal élők számára

kialakított terápiás eszközök és segédeszközök; készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők gondozásához;
lélegeztető készülékek mesterséges lélegeztetéshez; mesterséges lélegeztető készülékek; motoros
lélegeztetőkészülékek mesterséges lélegeztetéshez; lélegeztető készülékek orvosi használatra.
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; minőségbiztosítási szolgáltatások nyújtása;
minőségbiztosítási konzultáció, tanácsadás; számítógépes rendszerekkel kapcsolatos minőségellenőrzés;
számítógépes szoftverekhez kapcsolódó minőségellenőrzés.
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások.

( 210 ) M 20 01384
( 220 ) 2020.05.21.
( 731 ) dr. Mayer Balázs, Zalaegerszeg (HU)
( 541 ) FET
( 511 ) 36

Vámfizetéssel kapcsolatos ügyintézés; vámok begyűjtésének ügyintézése; vámok visszafizetésének

ügyintézése; vámügynöki pénzügyi szolgáltatások.
42

Informatikához kapcsolódó információk összeállítása; informatikai konzultációs szolgáltatások;

informatikával kapcsolatos információszolgáltatás; informatikával kapcsolatos információs szolgáltatások;
informatikával kapcsolatos műszaki konzultációs szolgáltatások.
( 210 ) M 20 01393
( 220 ) 2020.05.21.
( 731 ) D-Tag Analytics Zrt., Kozármisleny (HU)
( 740 ) dr. Liber Noémi, Szigetvár
( 546 )
( 511 ) 42

Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; információtechnológiai [IT] tanácsadási

szolgáltatások; platform-mint szolgáltatás (PAAS); szoftver mint szolgáltatás (SaaS).
( 210 ) M 20 01394
( 220 ) 2020.05.21.
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( 731 ) Borfivérek Korlátolt Felelősségű Társaság, Szada (HU)

( 740 ) Bohus Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 31

Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; nyers és

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és
virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta.
32

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

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.
33

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 20 01395
( 220 ) 2020.05.21.
( 731 ) Devcsics János Géza, Albertirsa (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Szakmai képzés.

( 210 ) M 20 01397
( 220 ) 2020.05.22.
( 731 ) Répási György, Nyírpazony (HU)
( 541 ) BioFIX protézis
( 511 ) 10

Fogászati protézisek.

( 210 ) M 20 01398
( 220 ) 2020.05.22.
( 731 ) Répási György, Nyírpazony (HU)
( 541 ) BioFLEX protézis
( 511 ) 10

Fogászati protézisek.

( 210 ) M 20 01399
( 220 ) 2020.05.22.
( 731 ) Répási György, Nyírpazony (HU)
( 541 ) BioHARD protézis
( 511 ) 10

Fogászati protézisek.

( 210 ) M 20 01400
( 220 ) 2020.05.22.
( 731 ) Répási György, Nyírpazony (HU)
( 541 ) BioSOFT protézis
( 511 ) 10

Fogászati protézisek.
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( 210 ) M 20 01407
( 220 ) 2020.05.22.
( 731 ) PKD Hungary Investment I Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Partos & Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Krausz Palota
( 511 ) 36

Ingatlan bérbeadási szolgáltatások; ingatlan- és vagyonkezelési szolgáltatások; ingatlanmenedzsment;

ingatlanok bérbeadása; irodai helyiségekkel kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; kereskedelmi ingatlan
kezelés; kereskedelmi ingatlanokkal kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; kiskereskedelmi helyiségekkel
kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlanközvetítési szolgáltatások;
ingatlanügyletek.
( 210 ) M 20 01411
( 220 ) 2020.05.25.
( 731 ) Kvárdent Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; fogászat; fogszabályozási szolgáltatások; kozmetikai fogászat; szedációs fogászat; fogászati
szolgáltatások; fogászati tanácsadás; fogászati klinikák szolgáltatásai; fogászattal kapcsolatos tanácsadás;
fogászattal kapcsolatos tájékoztatás; fogászati eszközökhöz kapcsolódó tanácsadás.
( 210 ) M 20 01415
( 220 ) 2020.05.25.
( 731 ) Pupek Tamás, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 541 ) Pupetto
( 511 ) 43

Vendéglátás

( 210 ) M 20 01416
( 220 ) 2020.05.25.
( 731 ) Kis Róbert, Hódmezővásárhely (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )
( 511 ) 1

Bevonatok padlóburkolatok felújításához [nem festékek vagy olajok]; felületaktív anyagok padlófelületek

bevonásához;; felületaktív anyagok padlófelületek tartósításához; felületaktív anyagok padlófelületek
helyreállításához; felületaktív anyagok padlófelületek védelmére; padlóburkolatokon használt vegyi
stabilizálószerek.
3

Csúszásgátló padlófolyadékok; csúszásgátló padlóviaszok; fényezőszerek bútorokhoz és padlóhoz; fenyőolaj

padlótisztításhoz; folyékony padlófényező szerek; padlócsiszoló készítmények; padlófényesítők, -polírozók;
padlókezelő anyagok, készítmények; padlópolírozó vegyület; padlótísztító készítmények; padlóviasz-eltávolító
készítmények; természetes padlófények; természetes padlóviaszok.
7

Automata padlósúrolók; betétek padlófényező gépekhez; csiszológépek padlókhoz; elektromos

padlókarbantartó gépek polírozáshoz; fényező korongok elektromos padlófényezőkhőz; ipari padlótisztító gépek
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[porszívók]; ipari padlótisztító gépek [polírozás]; ipari padlótisztító gépek; padlócsiszoló gépek; padlócsiszolók;

padlómosó gépek; padlópolírozó gépek; padlósúroló gépek; padlószélezők; padlótisztító gépek; robotizált
padlótisztító [polírozó] gépek; robotizált padlótisztító porszívó] gépek.
35

Padlótisztító szerek kis- és nagykereskedelme, padlótisztitó eszközök kis- és nagykereskedelme; különböző

padló ápoló és karbantartó anyagokhoz kapcsolódó marketing szolgáltatás.
37

Fahatású padlózat javítása; fahatású padlózat karbantartása; laminált padló karbantartása; padlóburkolatok

tisztítása; padlócsiszolás; padlófelületek tisztítása; padlófényezés; padlófényezési szolgáltatásokkal kapcsolatos
információszolgáltatás; padlókarbantartási szolgáltatások; padlótisztító gépek bérbeadásával kapcsolatos
információszolgáltatás; padlótisztító gépek kölcsönzése; padlózat karbantartása és javítása.
42

Különböző padló ápoló és karbantartó anyagokhoz kapcsolódó szaktanácsadás; padlótisztitó eszközökkel

kapcsolatos szaktanácsadás; gyémánt pades takarítási technológiai szaktanácsadás.
( 210 ) M 20 01418
( 220 ) 2020.05.25.
( 731 ) "MAGYAR TERMÉK" Tájékoztatási, Minőségellenőrző Nonprofit Kft., Lábatlan (HU)
( 740 ) Kiss János József, Budapest
( 546 )
( 511 ) 3

Fogkrémek; illatszer készítmények; kozmetikai, szépségápolási készítmények; kozmetikai szerek; kozmetikai

szerek állatok számára; mosodai készítmények; mosószerek/tisztítószerek, nem gyártási műveletekhez és nem
gyógyászati használatra; szappan; tisztítószerek háztartási használatra; vegyi tisztítókészítmények háztartási
célokra, vegytisztító készítmények.
16

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

egészségügyi papír, WC-papír; papír; papír asztalterítők; papír alátétek; papír-írószer áruk; papírszalvéták;
papírtörlők tisztítási célokra; papírtörölköző; papírzsebkendők, papírtörlők; poháralátétek papírból;
szemeteszsákok papírból vagy műanyagból.
19

Cement, készházak; tetőcserepek.

21

Dörzsölő eszközök [kefék]; étkészlet, a kések, villák és kanalak kivételével; étkészletek;

felmosófej-kifacsarós vödrök; felmosó vödör kicsavaróval; felmosórongyok; fűszertartó szettek; kenyérkosarak,
háztartási célokra; kenyértartók; kenyérvágó deszkák; konyhai dörzsik; papírtányérok; poharak papírból vagy
műanyagból; szivacsok háztartási használatra; tisztítópárnák, súrolószivacsok.
29

Baromfi, nem élő; burgonyapehely; citromlé étkezési használatra; csemegekukorica, feldolgozott,

csemegeuborka; disznóhús; disznózsír; dzsemek, lekvárok [nem citrusfélékből); étkezési olajok; fagyasztott
gyümölcsök; feldolgozott zöldségek; földimogyoró, elkészítve, gomba, tartósított, gyümölcsbefőttek;
gyümölcskonzervek; gyümölcsök, tartósított; halak, halból készített élelmiszertermékek; húskivonatok; húsok;
hús, tartósított; joghurt; kefir; kolbász; lekvárok [citrusfélékből]; lencse; lenmagolaj; levesek; magvak, elkészítve;
májpástétom; margarin; mazsola; napraforgóolaj, étkezési; növényi alapú tejszín; olívaolaj, étkezési;
paradicsomlé főzéshez; paradicsompüré; préselt gyümölcspép; repceolaj, étkezési; rizstej; sajtok; savanyúságok;
sonka; sózott hal; sózott hús; sültburgonya, chips; tej; tejtermékek; tejföl; tofu; tojások; tonhal [nem élő]; vadhús;
vaj; zöldségek, főtt; zöldségek, tartósított; zöldségkonzervek; zöldségsaláták; zselék; zsírok, étkezési.
30

Almaszósz; bors; búzadara; búzaliszt; cikória; cukor; csokoládé; ecet; édességek karácsonyfák díszítéséhez;

élesztő; ételízesítő [fűszer]; ételkeményítő; fagylaltok és jégkrémek; fűszerek, ízesítők; fűszernövények;
gabonakészítmények; gabonaszeletek; glutén [sikér] étkezési használatra; glükóz étkezési használatra;
gyümölcsszószok; húslé, mártás, szaft; húsos piték; ízesítők italokhoz [kivéve illóolajok]; ízesítőszerek
süteményekhez [kivéve illóolajok]; jég, természetes vagy mesterséges; kakaó; kakaó alapú italok; kamillaalapú
italok; kávé; kávé alapú italok; kekszek, rágcsálnivalók; kenyér; ketchup [szósz]; kétszersültek; konyhasó;
kovász; kukoricadara; kukoricaliszt; liszt; lisztből készült tészták; magas protein tartalmú gabonaszeletek;
majonéz; marcipán; metélttészta-alapú készételek; méz; mustár; müzli; palacsinták; pálmacukor; panírkeverékek;
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paradicsomszósz; pizza; pótkávé; rágógumi; rizs; salátaöntetek; sütőpor; szendvicsek; tea; természetes

édesítőszerek, tésztaöntetek; zab alapú ételek; zsemlemorzsa.
32

Ásványvíz [italok]; asztali vizek; energiaitalok; gyümölcslevek; izotóniás italok; készítmények italokhoz;

komlókivonatok sör előállításához; limonádék; mustok; paradicsomlevek [italok]; pasztillák szénsavas italokhoz;
porok szénsavas italokhoz; sörök; szénsavas víz; szódavíz; szőlőmust; szörpök italokhoz; üdítőitalok, vizek
[italok]; zöldséglevek [italok].
33

Borok; borpárlat; égetett szeszes italok; szeszes italok.

37

Fertőtlenítés; háztartási szolgáltatások [takarítási szolgáltatások]; vegytisztítás.

43

Átmeneti szállások kiadása; bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; foglalás panziókban; gyorséttermek,

snack bárok; ivóvízadagoló automaták bérbeadása; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; kempingezési
lehetőség biztosítása; önkiszolgáló éttermek; panziók; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz
[érkezések és távozások ügyintézése]; szállásfoglalás; szállásügynőkségek [szállodák, panziók]; szállodai
szobafoglalás, szállásfoglalás, szállodai szolgáltatások; turistaházak, üdülők; vendéglátás.
( 210 ) M 20 01423
( 220 ) 2020.05.24.
( 731 ) Horváth Péter, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

( 210 ) M 20 01424
( 220 ) 2020.05.24.
( 731 ) Tkatchenko Rossen, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Virtuális borkóstoló Interneten keresztül.

( 210 ) M 20 01425
( 220 ) 2020.05.24.
( 731 ) László János István, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 16

Újságok.

( 210 ) M 20 01429
( 220 ) 2020.05.25.
( 731 ) Fekete István, Siófok (HU)
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( 740 ) Ágoston Ügyvédi Iroda, Budapest

( 541 ) MENTA TERASZ
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés).

( 210 ) M 20 01432
( 220 ) 2020.05.25.
( 731 ) Dr. Prónay Bence, Budapest (HU)
( 541 ) Advo alliance
( 511 ) 35
36

Kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás].
Ingatlanközvetítés; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok értékbecslése;

ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanügyletek; ingatlanügynökség.
45

Jogi dokumentumok elkészítése; jogi képviseleti szolgáltatások; jogi kutatás; jogi megfelelés ellenőrzése;

jogi szolgáltatások a bevándorlás terén; jogi szolgáltatások szerződések tárgyalásával kapcsolatban harmadik fél
számára; jogi tanácsadás pályázati felhívások megválaszolásában.
( 210 ) M 20 01433
( 220 ) 2020.05.25.
( 731 ) Tong Dan, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 11

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

berendezések.
( 210 ) M 20 01434
( 220 ) 2020.05.25.
( 731 ) Gy. Gyüre György, Fényeslitke (HU)
( 546 )

( 511 ) 3
5

Gyógynövények fürdéshez; gyógynövénykivonatok kozmetikai célokra.
Gyógynövények és gyógyfüvek; gyógynövények; gyógynövények szárított vagy tartósított formában;

gyógynövényes készítmények gyógyászati használatra; gyógynövényes krémek gyógyászati célokra;
gyógynövénykivonatok; gyógynövénykivonatok gyógyászati célokra; gyógynövények kivonatai.
30

Feldolgozott gyógynövények; nem gyógyászati használatra szánt gyógynövény teák; szárított

gyógynövények; kerti gyógynövények, tartósított [ízesítőszerek]; tartósított gyógynövények; fűszernövények;
fűszernövényeket tartalmazó marinádok, pácok; szárított fűszernövények kulináris célokra.
31

Friss kerti gyógynövények; cserepes friss fűszernövények; friss bio fűszernövények; friss fűszernövények,

lágyszárú növények; friss gyümölcsök, dió, zöldségek és fűszernövények; friss konyhai fűszernövények; nyers
fűszernövények, lágyszárú növények; feldolgozatlan fűszernövények.
41

Gyógynövényekkel kapcsolatos oktatás.

( 210 ) M 20 01435
( 220 ) 2020.05.25.
( 731 ) KÉSZ Holding Zrt., Kecskemét (HU)
( 740 ) Dr. Marton Pál, Budapest
( 541 ) CME
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Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 20 01439
( 220 ) 2020.05.25.
( 731 ) Digital Home Kft, Budapest (HU)
( 740 ) Kis-Balázs Attila, Gerde
( 541 ) Fűtés a jövőből
( 511 ) 11

Hőmérséklet érzékelő kapcsolók [termosztatikus szelepek] központi fűtési radiátorokhoz; hőcserélők

központi fűtési célokra; fűtési rendszerekben az égéshez használt levegő forró füstgázok segítségével történő
előmelegítésére szolgáló hővisszanyerők; fűtéshez használható napelemek; elektromos fűtésű szőnyegek;
elektromos bojlerek, kazánok központi fűtési rendszerekhez; hősugárzók [fűtés]; hősugárzók épületek fűtésére;
kazánok, bojlerek központi fűtési rendszerekhez; kazánok központi fűtésekhez; kazánok központi fűtéshez;
központi fűtési berendezések részét képező kazánok, bojlerek; központi fűtési berendezések; napelemek fűtéshez;
napenergia kollektorok fűtéshez; napfényt összegyűjtő berendezések fűtési célokra; napkollektorok [fűtés];
napkollektorok fűtéshez; radiátorok központi fűtéshez; radiátorok, fűtőtestek központi fűtéshez; termikus
szabályozók [szelepek] központi fűtési radiátorokhoz; termosztatikus szabályozószelepek központi fűtési
radiátorokhoz; villanyradiátorok épületek fűtésére; vizet tartalmazó, központi fűtési radiátorokra helyezett szobai
párásítók; elektromos csőkísérő fűtés; elektromos fűtésű diffúziós kályhák; elektromos fűtésű takarók, nem
gyógyászati használatra; elektromos hősugárzó készülékek; elektromos hősugárzók [háztartási célokra];
gáztüzelésű hősugárzók; hordozható elektromos hősugárzók; hősugárzók; ventilátoros hősugárzók; ablakokba
épített fűtőberendezések; ablakra szerelt légkondicionáló berendezések [ipari célokra]; elektromos
ablakventilátorok; elektromos felületfűtő szalagok; elektromos fűtőberendezések kábelek formájában; elektromos
fűtőberendezések; elektromos fűtőelemek; elektromos fűtőelemek fólia formájában; elektromos fűtőszálak;
elektromos fűtőtestek; elektromos hőkezelő kemencék; elektromos kemencék; elektromos léghűtő berendezések
[háztartási célokra]; elektromos légkondicionálók; elektromos meghajtású légfúvók szellőztetési célokra;
elektromos meghajtású szellőztető fúvók; elektromos meghajtású ventilátorok szellőztetési célokra; elektromos
melegítésű törölközőtartók; elektromos melegítők; elektromos melegítőkábelek; elektromos térfűtők,
fűtőberendezések; elektromos ventilátorok [háztartási célokra]; elektromos ventilátorok hűtő-párologtató
készülékkel; elektromos ventilátorok lapátok nélkül; elszívó berendezések [szellőzőrendszerek vagy
légkondicionálók]; elszívó ernyők tűzhelyekhez; forró levegő fújó készülékek; forrólevegős fűtőberendezések;
forrólevegős fűtőberendezések [ipari célokra]; forrólevegős készülékek; forrólevegős légfüggönyök; fürdőszoba
melegítők; fűtési hőtároló készülékek [napenergiás]; fűtő mennyezeti lapok; fűtőegységek; fűtőegységek
elektromos szalagfűtéshez; fűtőgyűrűk; fűtőkészülékek; fűtőkészülékek akváriumokhoz; fűtött szőnyegek;
fűtőventilátorok; gázkazánok központi fűtési rendszerekhez; gáztüzelésű helyiségfűtő berendezések; gáztüzelésű
kályhák [légmelegítők háztartási használatra]; gáztüzelésű térfűtő berendezések; gáztüzelésű térfűtő készülékek;
gázüzemű helyiségfűtő berendezések; gázüzemű központi fűtőberendezések; halogén melegítők; házi
fűtőeszközök, berendezések; háztartási gázkandallók, gázkályhák; háztartási radiátorok, fűtőtestek; háztartási
szellőzőberendezések részét képző elektromos ventilátorok; helyiségfűtő berendezések; helyiségfűtők; hevítők,
melegítők; hőlégbefúvásos, vízszintesen elhelyezett hengeres fűtőberendezések; hőfokszabályozó készülékek
[szelepek] központi fűtési radiátorokhoz; hőlégbefúvásos, vízszintesen elhelyezett fűtőberendezések;
hőlégbefúvásos, vízszintesen elhelyezett, hordozható fűtőberendezések; hőlégbefúvásos, vízszintesen elhelyezett,
hordozható hengeres fűtőberendezések; hőmérséklet érzékelő készülékek [termosztatikus szelepek] központi
fűtési radiátorokhoz; hőmérséklet érzékelők [termosztatikus szelepek] központi fűtési radiátorokhoz; hőmérséklet
korlátozók [szelepek] központi fűtési radiátorokhoz; hőmérséklet-szabályozó szelepek [központifűtés-rendszerek
részei]; hőmérséklet-szabályozók [termosztatikus szelepek] központi fűtési radiátorokhoz; hőmérsékletre reagáló
szabályozó készülékek [termosztatikus szelepek] központi fűtési radiátorokhoz; hőmérsékletszabályozó
készülékek (szelepek) központi fűtési radiátorokhoz; hőmérsékletszabályozó készülékek központi fűtési
radiátorokhoz [szelepek]; hőmérsékletszabályozók (szelepek) központi fűtési radiátorokhoz; hordozható
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elektromos fűtőberendezések; hordozható elektromos ventilátorok; hordozható párologtató léghűtők;

hőszabályozó szelepek [központi fűtési radiátorok részei]; hőszivattyúk, hőpumpák; hőtárolós radiátorok; hűtő
berendezésekhez használt hűtőbordák; hvac rendszerek [fűtő, szellőztető és légkondícionáló]; hvac rendszerek
[fűtő, szellőztető és légkondicionáló]; ideiglenes szerkezetekhez használatos fűtőberendezések; ipari szellőztető
berendezések; kazánok, bojlerek fűtőrendszerekben való használatra; kombinált fűtő- és légkondicionáló
berendezések; konvektor melegítők; konvektorok [radiátorok, fűtőtestek]; központi fűtési rendszerekhez használt
mágneses szűrők; lakásfűtő egységek; lakásszellőztető egységek; mennyezeti ventilátorok; mennyezeti
ventilátorok beépített világítással; mobil szellőztető berendezések; motoros ventilátorok szellőztetéshez;
nagyszilárdságú szerkezetekhez használatos fűtőberendezések; napenergiát használó szellőző berendezések;
olajkályhák; olajradiátorok; padlófűtés; padlófűtési berendezések; padlófűtési rendszerek; padlófűtő
berendezések; radiális ventilátorok; radiátorok; radiátorok, elektromos; radiátorok központifűtés-rendszerekhez;
sugárzó lineáris fűtőrendszerek; szobai légkondicionálók; szobai melegítők; szobai ventilátorok; táguló rudat
tartalmazó hőmérséklet korlátozók [termosztatikus szelepek] központi fűtési radiátorokhoz; villanyradiátorok,
elektromos radiátorok; villanyradiátorok [nem motorokhoz]; vízelosztó szerelvények fűtéshez; elektromos
autoklávok főzéshez; fatüzelésű kályhák; fürdőszobai melegítők; fűtési hőtároló berendezések [napenergiás];
fűtőberendezések; fűtőberendezések folyékony tüzelőanyagokhoz; fűtőberendezések gáznemű fűtőanyagokhoz;
fűtőberendezések gáznemű üzemanyagokhoz; fűtőberendezések kemencékhez; fűtőberendezések kerti tavakhoz;
fűtőberendezések laboratóriumi tárolókhoz, tartályokhoz; fűtőberendezések nitrátoldatokhoz; fűtőberendezések
otthoni használatra; fűtőberendezések részét képező csőkígyók; fűtőberendezések [víz]; fűtőbojlerek/-kazánok;
fűtőelemek; fűtőelemek, fűtőtestek; fűtőkazánok, fűtőbojlerek; fűtőkeretek; fűtőkészülékek és -berendezések;
fűtőtekercsek, fűtőszálak; gázkályhák; gázkazánok, gázbojlerek; gázmelegítő berendezések; gázüzemű
fűtőberendezések; ipari fűtőkészülékek; ipari fűtőeszközök; ipari fűtőberendezések; ipari kazánok; kályhák;
kályhák [fűtőkészülékek]; kandallók; kandallókályhák; kandallórácsok, szikrafogók; kazánok, bojlerek; kazánok,
bojlerek fűtőberendezésekhez; elektromos kandallók.
( 210 ) M 20 01449
( 220 ) 2020.05.26.
( 731 ) dr. Kelő Johanna, Helvécia (HU)
( 541 ) Csillámpóni-képző
( 511 ) 41

Coaching [tréning]; meditációs képzés, tréning.

( 210 ) M 20 01455
( 220 ) 2020.05.26.
( 731 ) Erdészeti és Faipari Innovációs Egyesület, Nagykovácsi (HU)
( 740 ) Dr. Kerényi Géza Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Selmec Kincse
( 511 ) 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 01458
( 220 ) 2020.05.26.
( 731 ) PolgárBor Termelő és Kereskedelmi Kft., Villány (HU)
( 740 ) Földes-Zilai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) therápia
( 511 ) 33

Borok.

( 210 ) M 20 01481
( 220 ) 2017.07.14.
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( 731 ) Religious Technology Center, Los Angeles, California (US)

( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Műsoros adathordozó, nevezetesen: digitális adathordozó, digitális videolemezek, digitális sokoldalú

lemezek, kompakt lemezek, letölthető audio és videofelvételek, DVD-k, CD-k, vallási, oktatási, filozófiai
természetű témát tartalmazó nagyfelbontású digitális lemezek és optikai lemezek; műsoros adathordozó,
nevezetesen digitális adathordozó, digitális videolemezek, digitális sokoldalú lemezek, kompakt lemezek,
letölthető audio és videofelvételek, DVD-k, CD-k, vallási, oktatási, filozófiai természetű témát tartalmazó
nagyfelbontású digitális és optikai lemezek, amelyek jellemzője a védett hangrestaurálás, hangfelvétel,
hangkeverés, hangmásolás és hangátviteli technológia; hordozható erősítők; kifejezetten hordozható
audioeszközök vagy műsoros adathordozók tartására vagy szállítására szolgáló dobozok.
( 210 ) M 20 01585
( 220 ) 2020.06.06.
( 731 ) Pál Dávid, Dunaújváros (HU)
( 546 )

( 511 ) 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.

( 210 ) M 20 01588
( 220 ) 2020.06.08.
( 731 ) VR360 TREASURES Kft., 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.
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( 210 ) M 20 01594
( 220 ) 2020.06.08.
( 731 ) Nyelvvizsgaguru Kft., Érd (HU)
( 740 ) Dr. Nagy Krisztina Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

CD-ROM-ok; hangfelvétel-hordozók; kézi elektronikus szótárak; laptop tokok; letölthető elektronikus

kiadványok, publikációk; oktatási készülékek; optikai adathordozók; számítógépes programok [letölthető
szoftverek]; számítógépes programok, rögzített; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes
szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető formában; tokok okostelefonokhoz.
16

Ceruzák; katalógusok; kézikönyvek [útmutatók]; könyvecskék, brosúrák; könyvek; könyvjelzők; naptárak;

noteszok; nyomtatott publikációk; papír alátétek; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; poháralátétek
papírból; poszterek; prospektusok, szórólapok; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések];
tollak; tolltartó dobozok; újságok; üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák; zászlók papírból.
41

Coaching [tréning]; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek es folyóiratok on-line

publikálása; eszmecserék, kollokviumok szervezése es lebonyolítása; fordítás és tolmácsolás; know-how átadása
(képzés); mentorálás; oktatás biztosítása; oktatási vizsgáztatás; online elérhető elektronikus publikációk, nem
letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; szemináriumok szervezése es lebonyolítása; táboroztatás;
tolmács szolgáltatások.
( 210 ) M 20 01595
( 220 ) 2020.06.08.
( 731 ) Nyelvvizsgaguru Kft., Érd (HU)
( 740 ) Dr. Nagy Krisztina Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

CD-ROM-ok; hangfelvétel-hordozók; kézi elektronikus szótárak; laptop tokok; letölthető elektronikus

kiadványok, publikációk; oktatási készülékek; optikai adathordozók; számítógépes programok [letölthető
szoftverek]; számítógépes programok, rögzített; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes
szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető formában; tokok okostelefonokhoz.
16

Ceruzák; katalógusok; kézikönyvek [útmutatók]; könyvecskék, brosúrák; könyvek; könyvjelzők; naptárak;

noteszok; nyomtatott publikációk; papír alátétek; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; poháralátétek
papírból; poszterek; prospektusok, szórólapok; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések];
tollak; tolltartó dobozok; újságok; üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák; zászlók papírból.
41

Coaching [tréning]; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek es folyóiratok on-line

publikálása; eszmecserék, kollokviumok szervezése es lebonyolítása; fordítás és tolmácsolás; know-how átadása
(képzés); mentorálás; oktatás biztosítása; oktatási vizsgáztatás; online elérhető elektronikus publikációk, nem
letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; szemináriumok szervezése es lebonyolítása; táboroztatás;
tolmács szolgáltatások.
( 210 ) M 20 01606
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( 220 ) 2020.06.09.
( 731 ) Kátay Géza Gábor, Békéscsaba (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 30

Édesség-termékek (nem gyógyhatású -); feldolgozott gabonák, keményítő és az ezekből készült áruk,

pékáruk és élesztők; szárított és friss tészták, nudlik, gombócok; tészták és keverékek tésztákhoz;
gabonakészítmények; gabonaalapú élelmiszerkészítmények; gabonafélékből előállított készítmények; tésztából
készült élelmiszerek; aromás készítmények süteményekhez; száraztészták; mélyfagyasztott tészták; lisztből
készült tészták; teljes kiőrlésű tészta; tojásos tészták; tészta lapok formájában; tészta pizza készítéshez,
pizzatészta; tésztaszószok; töltött tészták; aprósütemény tésztája; előkészített pite tészta keverékek; előkészített
sütőkeverékek; fagyasztott sütemények; fagyasztott tészta aprósüteményekhez, kekszekhez; fagyasztott tészta
biscotti kekszhez; fagyasztott tészta brownie-hoz; fagyasztott tészták; kelttészták húst tartalmazó töltelékkel;
kelttészták gyümölcsöt tartalmazó töltelékkel; kenyérkeverékek; kenyérkoncentrátumok; kenyértészták;
készítmények süteményekhez; levelestészta; nyers tészták; piskóták, piskótatészták; pizza keverékek;
pizzatészták; sütemény keverékek; sütemény tészták; elkészített pizzaételek; elsősorban tésztát tartalmazó
fagyasztott ételek; fagyasztott, hússal töltött sütemény/tészta; fagyasztott pizzák; fagyasztva szárított ételek, fő
összetevőként tésztával; friss pizzák; friss lepények, piték; friss kolbászos tekercsek; gabonatermékekből álló
rágcsálnivaló termékek; húsos piték; hot dogok [szendvicsek]; húst tartalmazó lepények; húst tartalmazó
szendvicsek; melegszendvicsek; lasagnék; kukoricából készült snack termékek; kukoricaalapú sós rágcsálnivalók;
palacsinták; perecek; pizza; pizza alapok; rizs alapú ételek; sós sütemények; teljes kiőrlésű búzából készült snack
termékek; tésztaételek; tésztaalapú előkészített ételek; virslis szendvicsek; virslis tekercsek; zöldségekkel ízesített
sós kekszek; zöldségekkel töltött fagyasztott sütemény; zöldséget és baromfihúst tartalmazó sütemények; kenyér;
sütemények, cukrászsütemények, torták és kekszek (aprósütemények); alacsony szénhidráttartalmú édességek;
croissant-ok; csokis párnák [péksütemények]; édességek fagyasztott formában; fagyasztott joghurtos piték;
fahéjas csigák; fogyasztásra kész desszertek [csokoládéalapú]; fogyasztásra kész desszertek [sütemények]; sós
aprósütemények, kekszek; sós kekszek; bagettek; elősütött kenyér; gyümölccsel töltött kenyerek, pékáru; kekszek
[édes vagy sós]; zsemlék; pogácsák, fánkok; pirítósok [kekszek]; szendvicstekercsek [kenyér]; csokoládés
kekszek; édes kekszek emberi fogyasztásra; sütemény kosárkák; süteményekhez való tészta.
35

Franchise szolgáltatásokkal kapcsolatos kereskedelmi tanácsadás; franchise-hoz kapcsolódó üzleti

tanácsadás; segítségnyújtás franchise rendszerű vállalat működtetéséhez; üzleti támogatást nyújtó franchise
szolgáltatások; marketing támogatást nyújtó franchise szolgáltatások; franchise-zal kapcsolatos üzleti
segítségnyújtás; franchise-ra vonatkozó üzleti tanácsadási szolgáltatások; franchise-zal kapcsolatos üzleti ügyek
adminisztrációja; franchise-ok létrehozásával kapcsolatos üzleti segítségnyújtás; segítségnyújtás [üzleti]
biztosítása franchise-ok működtetéséhez; franchise-ra vonatkozó ügyviteli tanácsadási szolgáltatások; éttermi
franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás; franchise-ok üzemeltetésével kapcsolatos üzleti tanácsadási
szolgáltatások; franchise létrehozásával és működtetésével kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; a
következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: édesség-termékek (nem gyógyhatású -); a
következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: feldolgozott gabonák, keményítő és az ezekből
készült áruk, pékáruk és élesztők; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: szárított és
friss tészták, nudlik, gombócok; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: tészták és
keverékek tésztákhoz; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: gabonakészítmények; a
következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: gabonaalapú élelmiszerkészítmények; a következő
árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: gabonafélékből előállított készítmények; a következő árukkal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: tésztából készült élelmiszerek; a következő árukkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások: aromás készítmények süteményekhez; a következő árukkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások: száraztészták; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:
mélyfagyasztott tészták; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: lisztből készült tészták;
a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: teljes kiőrlésű tészta; a következő árukkal
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kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: tojásos tészták; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások: tészta lapok formájában; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: tészta
pizza készítéshez, pizzatészta; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: tésztaszószok; a
következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: töltött tészták; a következő árukkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások: aprósütemény tésztája; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások: előkészített pite tészta keverékek; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások: előkészített sütőkeverékek; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:
fagyasztott sütemények; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: fagyasztott tészta
aprósüteményekhez, kekszekhez; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: fagyasztott
tészta biscotti kekszhez; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: fagyasztott tészta
brownie-hoz; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: fagyasztott tészták; a következő
árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: kelttészták húst tartalmazó töltelékkel; a következő árukkal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: kelttészták gyümölcsöt tartalmazó töltelékkel; a következő árukkal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: kenyérkeverékek; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások: kenyérkoncentrátumok; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:
kenyértészták; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: készítmények süteményekhez; a
következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: levelestészta; a következő árukkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások: nyers tészták; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:
piskóták, piskótatészták; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: pizza keverékek; a
következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: pizzatészták; a következő árukkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások: sütemény keverékek; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások: sütemény tészták; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: elkészített
pizzaételek; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: elsősorban tésztát tartalmazó
fagyasztott ételek; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: fagyasztott, hússal töltött
sütemény/tészta; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: fagyasztott pizzák; a következő
árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként tésztával; a
következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: friss pizzák; a következő árukkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások: friss lepények, piték; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások: friss kolbászos tekercsek; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:
gabonatermékekből álló rágcsálnivaló termékek; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:
húsos piték; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: hot dogok [szendvicsek]; a
következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: húst tartalmazó lepények; a következő árukkal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: húst tartalmazó szendvicsek; a következő árukkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások: melegszendvicsek; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások: lasagnék; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: kukoricából készült
snack termékek; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: kukoricaalapú sós
rágcsálnivalók; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: palacsinták; a következő árukkal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: perecek; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások: pizza; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: pizza alapok; a következő
árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: rizs alapú ételek; a következő árukkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások: sós sütemények; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:
teljes kiőrlésű búzából készült snack termékek; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:
tésztaételek; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: tésztaalapú előkészített ételek; a
következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: virslis szendvicsek; a következő árukkal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: virslis tekercsek; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások: zöldségekkel ízesített sós kekszek; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások: zöldségekkel töltött fagyasztott sütemény; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások: zöldséget és baromfihúst tartalmazó sütemények; a következő árukkal kapcsolatos
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kiskereskedelmi szolgáltatások: kenyér; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:

sütemények, cukrászsütemények, torták és kekszek (aprósütemények); a következő árukkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások: alacsony szénhidráttartalmú édességek; a következő árukkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások: croissant-ok; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:
csokis párnák [péksütemények]; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: édességek
fagyasztott formában; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: fagyasztott joghurtos
piték; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: fahéjas csigák; a következő árukkal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: fogyasztásra kész desszertek [csokoládéalapú]; a következő árukkal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: fogyasztásra kész desszertek [sütemények]; a következő árukkal
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: gabonafélékből előállított készítmények; a következő árukkal
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: tésztából készült élelmiszerek; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: aromás készítmények süteményekhez; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: száraztészták; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások: mélyfagyasztott tészták; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:
lisztből készült tészták; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: sós aprósütemények,
kekszek; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: sós kekszek; a következő árukkal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: bagettek; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások: elősütött kenyér; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: gyümölccsel
töltött kenyerek, pékáru; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: kekszek [édes vagy
sós]; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: zsemlék; a következő árukkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások: pogácsák, fánkok; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások: pirítósok [kekszek]; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:
szendvicstekercsek [kenyér]; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: csokoládés
kekszek; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: édes kekszek emberi fogyasztásra; a
következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: sütemény kosárkák; a következő árukkal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: süteményekhez való tészta; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: édesség-termékek (nem gyógyhatású -); a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: feldolgozott gabonák, keményítő és az ezekből készült áruk, pékáruk és
élesztők; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: szárított és friss tészták, nudlik,
gombócok; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: tészták és keverékek tésztákhoz; a
következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: teljes kiőrlésű tészta; a következő árukkal
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: tojásos tészták; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások: tészta lapok formájában; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: tészta
pizza készítéshez, pizzatészta; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: tésztaszószok; a
következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: töltött tészták; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: aprósütemény tésztája; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások: előkészített pite tészta keverékek; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások: gabonakészítmények; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:
gabonaalapú élelmiszerkészítmények; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:
előkészített sütőkeverékek; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: fagyasztott
sütemények; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: fagyasztott tészta
aprósüteményekhez, kekszekhez; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: fagyasztott
tészta biscotti kekszhez; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: fagyasztott tészta
brownie-hoz; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: fagyasztott tészták; a következő
árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: kelttészták húst tartalmazó töltelékkel; a következő árukkal
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: kelttészták gyümölcsöt tartalmazó töltelékkel; a következő árukkal
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: kenyérkeverékek; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: kenyérkoncentrátumok; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi
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szolgáltatások: kenyértészták; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: készítmények

süteményekhez; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: levelestészta; a következő
árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: nyers tészták; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: piskóták, piskótatészták; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások: pizza keverékek; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: pizzatészták;
a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: sütemény keverékek; a következő árukkal
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: sütemény tészták; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: elkészített pizzaételek; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások: elsősorban tésztát tartalmazó fagyasztott ételek; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: fagyasztott, hússal töltött sütemény/tészta; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: fagyasztott pizzák; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások: fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként tésztával; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: friss pizzák; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:
friss lepények, piték; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: friss kolbászos
tekercsek; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: gabonatermékekből álló
rágcsálnivaló termékek; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: húsos piték; a
következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: hot dogok [szendvicsek]; a következő árukkal
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: húst tartalmazó lepények; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: húst tartalmazó szendvicsek; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: melegszendvicsek; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások: lasagnék; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: kukoricából készült
snack termékek; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: kukoricaalapú sós
rágcsálnivalók; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: palacsinták; a következő
árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: perecek; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: pizza; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: pizza
alapok; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: rizs alapú ételek; a következő árukkal
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: sós sütemények; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: teljes kiőrlésű búzából készült snack termékek; a következő árukkal
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: tésztaételek; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások: tésztaalapú előkészített ételek; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:
virslis szendvicsek; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: virslis tekercsek; a
következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: zöldségekkel ízesített sós kekszek; a következő
árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: zöldségekkel töltött fagyasztott sütemény; a következő
árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: zöldséget és baromfihúst tartalmazó sütemények; a
következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: kenyér; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: sütemények, cukrászsütemények, torták és kekszek (aprósütemények); a
következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: alacsony szénhidráttartalmú édességek; a
következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: croissant-ok; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: csokis párnák [péksütemények]; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: édességek fagyasztott formában; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: fagyasztott joghurtos piték; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások: fahéjas csigák; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: fogyasztásra
kész desszertek [csokoládéalapú]; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:
fogyasztásra kész desszertek [sütemények]; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:
sós aprósütemények, kekszek; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: sós kekszek; a
következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: bagettek; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: elősütött kenyér; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások: gyümölccsel töltött kenyerek, pékáru; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi
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szolgáltatások: kekszek [édes vagy sós]; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:

zsemlék; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: pogácsák, fánkok; a következő
árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: pirítósok [kekszek]; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: szendvicstekercsek [kenyér]; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: csokoládés kekszek; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások: édes kekszek emberi fogyasztásra; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások: sütemény kosárkák; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:
süteményekhez való tészta.
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Péksütemények és cukrászsütemények sütésére szolgáló elektromos kemencék bérbeadása, péksütemények

és cukrászsütemények sütésére szolgáló elektromos kemencék kölcsönzése.
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Étel- és italellátás; alkoholos italok felszolgálása; bisztró [büfé] szolgáltatások; bár szolgáltatások; delikát

éttermek, csemegeáruk [éttermek]; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusított ételek
szolgáltatása; étel- és italkészítési szolgáltatások; ételek és italok felszolgálása vendégek számára; kávéházak;
kantinok, büfék, étkezdék; gyorséttermek, snack bárok; pizzériák; önkiszolgáló éttermek; vendéglátási
szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás].
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Hyundai Heavy Industries Holdings CO., LTD., Seoul (KR)
( 740 ) Hennelné dr. Komor Ildikó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) HYUNDAI
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Reosztátok; relék, elektromos; elektromos áramkörzárók; áramátalakítók, transzformátorok; elektromos

konverterek; nagyfeszültségű áramköri megszakítók; villamosenergia-elosztó gépek; kis- és középfeszültségű
áramköri megszakítók; áramköri megszakítók; érzékelők motorokhoz; mérőeszközök, mértékek; abroncsnyomás
érzékelők; elosztótáblák; elosztódobozok; kommunikációs eszközök hajókhoz; napelemek; napenergia panelek;
napmodulok; napelem modulok áramtermeléshez; napelemes áramtermelés; robotikai elektromos
vezérlőberendezések; laboratóriumi robotok; robotok; szoftverek robotok vezérléséhez; kommunikációs eszközök
és műszerek hajókhoz; letölthető számítógépes programok hajókhoz, hajók mozgásának irányításához; radaradók;
radarvevők; radarrendszerek; hajófedélzeti radarok és alkatrészeik; műholdak jelátvitelhez; GPS készülékek;
kommunikáció átvitelre szolgáló készülékek; robotpilóta rendszerek hajókhoz; elektromos és elektronikus videós
megfigyelő berendezések; globális helymeghatározó eszközök; elemekből álló energiatároló berendezések; mobil
alkalmazások okostelefonokhoz; navigációs berendezések járművekhez; érzékelők, számítógépes hardverek
autókhoz; számítógépes programok autókhoz; elülső ütközés-előrejelző berendezés; elektronikus
vezérlőegységek; kamerák autókhoz; mozgásérzékelő szenzorok; gyorsulásérzékelők; gyorsulásmérő szenzorok
autókhoz; tartományérzékelők; autók közötti távolságot érzékelő mérőberendezések; oldaltávolság szenzor
autókhoz; biztonsági oldaltávolság szenzor autókhoz; vezérlő készülékek elektronikus autó szenzorokhoz; radar
szenzorok autó szenzorok és vezérlő készülékek jelfeldolgozó berendezéseihez; elektronikus
vészfék-berendezések autókhoz; elektronikus sebességszabályozó [tempomat] berendezések autókhoz; sávtartást
segítő elektronikus berendezések autókhoz; parkolást segítő elektronikus berendezések autókhoz; elektromos
biztonsági felügyelő berendezések; AVN (audio-video navigáció) szoftver járműfedélzeti egyszerű fizetéshez;
okostelefonos alkalmazások (szoftverek) járműfedélzeti egyszerű fizetéshez; járműfedélzeti rendszerekhez
csatlakoztatható okostelefonos alkalmazások (szoftverek); akkumulátor- és elemtöltők; elemek; fekete dobozok
[adatrögzítők] gépjárművekhez; számítógépes szoftverplatform autók integrált önvezető vezérléséhez;
autómegosztással kapcsolatos okostelefonos alkalmazások (szoftverek); autóbérléssel- és foglalással kapcsolatos
okostelefonos alkalmazások (szoftverek); okostelefonos alkalmazások (szoftverek) vezetéstörténettel,
parkolásmenedzsmenttel, vezetési adatokkal, járműállapottal és merchandising anyagokkal kapcsolatos
információs szolgáltatásokhoz; plazma-kijelző panelek; digitalizálók; számítógépek; hordozható számítógépek;
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nyomtatók; egerek; monitorok; billentyűzetek; mágneslemezek; flopilemezek; szerverek; munkaállomások;

számítógépasztalok.
( 210 ) M 20 01612
( 220 ) 2020.06.09.
( 731 ) TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

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 01615
( 220 ) 2020.06.09.
( 731 ) Pécsi Sörfőzde Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Pécs (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

Malátasör; sörcefre; sörök; sörök és sörtermékek; alacsony alkoholtartalmú sörök; ízesített sörök; kézműves

sörök; alkoholmentes sör.
( 210 ) M 20 01616
( 220 ) 2020.06.09.
( 731 ) Takács Hajnalka, Budaörs (HU)
Bérczi Krisztina Csilla, Budaörs (HU)
( 546 )

( 511 ) 43
44

Vendéglátás; információs, tanácsadási és foglalási szolgáltatások étel és ital szolgáltatásával kapcsolatban.
Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások.

( 210 ) M 20 01617
( 220 ) 2020.06.09.
( 731 ) Pécsi Sörfőzde Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Pécs (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 32

Malátasör; sörcefre; sörök; sörök és sörtermékek; alacsony alkoholtartalmú sörök; alkoholmentes sör;

ízesített sörök; kézműves sörök.
( 210 ) M 20 01619
( 220 ) 2020.06.04.
( 731 ) Magyar Országos Fodrász, Fogtechnikus, Kozmetikus, Lábápoló, Kézápoló és Műkörömépítő, Szikvízkészítő
Szakmai Ipartestület, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Tóth Henriette Enikő, Budapest
( 541 ) Földvári Imre Nemzetközi Fogtechnikus Kongresszus
( 511 ) 41

Gyakorlati képzés [szemléltetés], oktatási információs szolgáltatások; versenyek szervezése [oktatás vagy

szórakoztatás].
( 210 ) M 20 01622
( 220 ) 2020.06.10.
( 731 ) Corporacion Habanos S.A., Guanabacoa, La Habana (CU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) ROMEO Y JULIETA
( 511 ) 14

Nemesfémek és nemesfémekből készült vagy azzal bevont termékek; ékszerek; órák, ezek alkatrészei;

beleértve az ékszerutánzatokat is; mandzsettagombok; nyakkendőtűk; nyakkendő-csíptetők.
( 210 ) M 20 01624
( 220 ) 2020.06.09.
( 731 ) Hoványi-Nagy Fruzsina, Tiszasas (HU)
Dr. Hoványi Márton, Budapest (HU)
( 740 ) Vásárhelyi & Bodoki Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
41

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 20 01626
( 220 ) 2020.06.09.
( 731 ) Twickel-Zichy Mária Terézia Közhasznú Alapítvány, Szekszárd (HU)
( 740 ) Jánosik Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 36
41

Gyűjtések szervezése; jótékonysági célú gyűjtések; pénzügyi szponzorálás, támogatás.
Bálok szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; szórakoztatási szolgáltatások.

( 210 ) M 20 01631
( 220 ) 2020.06.10.
( 731 ) Valio Ltd., Helsinki (FI)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ODDLYGOOD
( 511 ) 29

Tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok;

tej és tejtermékek ideértve a joghurtot, aludttejet, tejszínt, tejfölt, tejszínhabot, tejitalokat, tejalapú italokat,
melyek főként tejet, aludttejet, tejes pudingot, milk shake-et [tejturmixot], magas fehérjetartalmú tejet, ízesített
tejet, laktobacillust tartalmazó italokat, kefirt, kumiszt tartalmaznak; tejsavó; cottage cheese [túrószerű sajtfajta],
sajt, sajttermékek; tejpor, szárított tejsavótermékek és tejsavópor; étkezési olajok és zsírok; vaj; margarin;
levesek; tej- és tejszínalapú mártások; tejtermék-helyettesítők; tejtermékeket helyettesítő termékek; tejpótlók;
zabtej [tejpótlók]; mandulatej; mandulatej-alapú italok; kókusztej; kókuszdiótej-alapú italok; mogyorótej;
földimogyorótej-alapú italok; rizstej, rizstej tejhelyettesítési célra; szójatej; szójatej-alapú italok;
joghurt-helyettesítők; ivójoghurt-helyettesítők; író-helyettesítők; tejfölpótlók; aludttej-helyettesítők; műtejszín;
növényi alapú tejszín és krémpor; vajhelyettesítők; margarin-helyettesítők; sajtpótlók; zöldségporok;
tejtermék-helyettesítő porok; tejhelyettesítő por, tejhelyettesítő por étkezési és táplálkozási célokra;
tejpor-helyettesítő por; tejszín-helyettesítő por; kókusztejpor; kompótok, gyümölcs- és zöldségdzsemek;
feldolgozott gyümölcs; gyümölcs-snackek; gyümölcs csipsz; gyümölcs alapú snackek; gyümölcsalapú
snack-ételek; gyümölcslevek főzéshez; zöldséglevek főzéshez; zöldséglé-koncentrátumok étkezési célokra;
levesporok.
30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok és jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; sütőpor; só; mustár;
ecet; szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; fűszerek; kávéitalok; kávéalapú italok; tejhelyettesítőket
tartalmazó kávéalapú italok; nem tejes jégkrémek, fagylaltok; tejhelyettesítőkből készült fagylalt; fagylaltpótlók;
pudingok; gyümölcssaláta; sajtszósz; sajtpótlóból készült szószok; snack ételek (gabona alapú -); magas
proteintartalmú gabonaszeletek; magas proteintartalmú csokoládészeletek; fagyasztott joghurtok [fagylaltok,
jégkrémek]; nem tejes fagyasztott joghurt; szörbetek [fagylaltok]; feldolgozott gabonák, keményítő és az ezekből
készült áruk, pékáruk és élesztők; ételöntetek [szószok]; szószok főzéshez; elkészített élelmiszerek szósz
formájában; cukor, természetes édesítőszerek, édes bevonatok és töltetek, méhészeti termékek; só, fűszerek és
ízesítőszerek; zabkásák; pép; a fent említett termékek bármelyikét tartalmazó készételek és snackek; tej- és
tejszínalapú szószok.
32

Készítmények italokhoz; szörpök és más készítmények italokhoz; alkoholmentes italok; zabalapú italok;

gyümölcslevek [italok]; dióféle- és szója-alapú italok; zöldségitalok/ zöldségalapú üdítők; kókusz alapú italok;
sörbetek [italok]; energiaitalok; smoothie-k [gyümölcs- vagy zöldségitalok]; ásványvíz és szénsavas víz és más
alkoholmentes italok; proteinnel dúsított sportitalok.
( 210 ) M 20 01633
( 220 ) 2020.06.11.
( 731 ) Ceres Zrt., Győr (HU)
( 740 ) Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 30

Észak-Magyarországról származó kenyér.

( 210 ) M 20 01634
( 220 ) 2020.06.11.
( 731 ) Ceres Zrt., Győr (HU)
( 740 ) Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Észak-Magyarországról származó kenyér.

( 210 ) M 20 01788
( 220 ) 2020.06.23.
( 731 ) Novartis AG, Basel (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) EXOTERFIN
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények emberi használatra.

( 210 ) M 20 01789
( 220 ) 2020.06.23.
( 731 ) Novartis AG, Basel (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) EXOTERIN
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények emberi használatra.

( 210 ) M 20 01834
( 220 ) 2020.06.26.
( 731 ) Urbán Zsolt György, Budapest (HU)
( 541 ) The View
( 511 ) 16

Utazási magazinok; szakmai magazinok; általános témájú magazinok; nyomtatott folyóiratok, magazinok

[időszaki lapok]; nyomtatott publikációk; újságok; papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti
anyagok.
41

Újságok kiadása; folyóiratok kiadása; magazinok kiadása; kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatás; webes

újságok megjelentetése; újságok megjelentetése; újság kiadása ügyfelek számára az interneten; újságok,
folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése; magazinok, folyóiratok és újságok multimédiás
megjelentetése; újságírói szolgáltatások; újságkiadás, újságok megjelentetése; szabadúszó újságírás; elektronikus
magazinok kiadása (social media felületeken való megjelenés); magazinok multimédiás megjelentetése; könyvek,
magazinok, almanachok és napilapok megjelentetése; magazinok kiadásához kapcsolódó szaktanácsadási
szolgáltatások; elektronikus formátumú magazinok megjelentetése az interneten.
( 210 ) M 20 01979
( 220 ) 2020.07.10.
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( 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 02054
( 220 ) 2020.07.17.
( 731 ) Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Csíraölő (fertőtlenítő) szerek; fertőtlenítőszerek, antiszeptikus készítmények; csíraölő hatóanyagot tartalmazó

seblemosó, sebtisztító, seböblítő, sebápoló oldatok és készítmények.
10

Gyógyászati készülékek és eszközök; gyógyászati segédeszközök; orvostechnikai eszközök.

A rovat 138 darab közlést tartalmaz.
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