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Számítógép hardver; repülőgép fedélzeti hangrögzítők és repülési adatrögzítők; repülési-paraméter

adatrögzítők és adattovábbítók; félvezetők; rádiófrekvenciás kapcsolók; radardetektorok; berepülőpilóták és
tesztelők repülés-szimulációra használt számítógépes hardverekhez és szoftverekhez; számítógépes szoftver
repülőgép-szimulációhoz; telefonos adó; telekommunikációs hálózati csomópontok; telekommunikációs hálózati
csatlakozók; telekommunikációs hálózati vevők; 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 hardver; vezérlési és irányítási célokat szolgáló
számítógépes szoftver, műholdas kommunikáció területén; számítógépes szoftver adatbányászathoz, a stratégiai
és taktikai hírszerzés területén; számítógépes telemetria szoftver a műholdak, repülőgépek, rakéták, mozgó
felszíni-bázisú rendszerek és távirányítású fix telepítésű berendezések adatgyűjtéséhez és továbbításához;
számítógépes szoftverek adatgyűjtéshez és továbbításhoz röntgengépekben, mágneses érzékelő gépekben,
akusztikus érzékelő gépekben, kémiai nyomkövető gépekben; számítógépes szoftver valós idejű berendezések
vezérlésére és működtetésére; számítógépes szoftver a röntgengépek vezérlésére és működtetésére; számítógépes
szoftver a mágneses érzékelő gépek vezérlésére és működtetésére; számítógépes szoftver orvosi képalkotó gépek
vezérlésére és működtetésére; számítógépes szoftver akusztikus érzékelő gépek vezérlésére és működtetésére;
számítógépes szoftver vegyi nyomkövető gépek vezérlésére és működtetésére; repülési navigációs vezérlők;
repülésbiztonsági felszerelések, nevezetesen, hangrögzítők és telemetriái rendszerek a légi járműveken történő
használatra; számítógépes szoftver repülőgép-karbantartási rendszerek vezérlésére és működtetésére a légi
járműveken; számítógépes szoftver a telemetriai szkennerek vezérlésére és működtetésére; behatolásjelző
rendszerek; számítógépes szoftver a harci pontozórendszerek, illetve képek vezérlésére és működtetésére;
számítógépes szoftver a légiforgalmi irányító rendszerek vezérlésére és működtetésére; számítógépes szoftver a
monitorok, fényképezőgépek, valamint videokamerák vezérlésére és működtetésére; számítógépes szoftver a
radar rendszerek vezérlésére és működtetésére; számítógépes szoftver a jármű-állapot megfigyelő rendszerek
vezérlésére és működtetésére; computer szoftverek helyzetképalkotó és bemutató rendszerekhez a
kommunikációs és adatátviteli kapcsolat ellenőrző rendszerek területén; telekommunikációs csatornaerősítők; a
telekommunikációban használatos frekvenciaszűrők; számítógépes hardver az elektronikus kulcs-információk
feldolgozásához, nevezetesen az elektronikus titkosítással és más biztonsági technológiákkal kapcsolatos
információk feldolgozása; rádiófrekvenciás limiterek; harmonikus generátorok; műholdas transzponderek;
transzponder vezérlők; biztonságos kommunikációs rendszerek, amelyek digitális processzorokból,
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algoritmus-feldolgozó eszközök számára, melyek a légi, műholdas, földi, és tengeri bázisú információgyűjtéshez,
továbbításhoz és elemzéshez használhatók; kommunikációs rendszerek, amelyek telefonos és nagy sebességű
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 fogadására; alrendszeri képességekkel rendelkező
fedélzeti műholdas berendezések, nevezetesen elektronikus modulok és áramköri kártyák az elektronikus adatok
digitális szilárdtest-rögzítéshez, a videó jelfeldolgozáshoz, kommunikációs jelfeldolgozáshoz és fordításhoz;
mikrohullámú eszközök, berendezések, termékek és komponensek, nevezetesen frekvencia-sugárzók,
frekvencia-konverterek, frekvencia-szintetizátorok, frekvencia-modulátorok, frekvenciaszűrők,
frekvencia-erősítők, passzív alkatrészek, mechanikus kapcsolók, vezeték nélküli frekvencia-felügyeleti rendszer;
rádiónavigációs berendezés, amely felvevő és mikrohullámú berendezésből áll, nevezetesen mikroprocesszorok,
elektronikus kijelzők, digitális tárolóeszközök, rádióadók és vevőkészülékek, amelyek a következő képességeket
biztosítják; 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; elektronikus
számítógépes hardverek és szoftverek, melyek lehetővé teszik a gyógyászati felvételek gyűjtését, nyomon
követését, elemzését, tárolását és bemutatását; 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 adatrendszer 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, audió- 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
adatbuszokat, memóriaeszközöket, az időjárási, taktikai, stratégiai és biztonsági adatok feldolgozását és
lekérdezését biztosító megjelenítő műszereket, repülőgép pilótafülke vezérlőket és adatkijelzőket tartalmazó
avionikai rendszerek; fázisos antennasor; adatfeldolgozókat és kijelzőket tartalmazó globális helymeghatározó
berendezés; a légiforgalmi irányítás kommunikációs rendszereiben használt számítógépes szoftverek és
hardverek, amelyek hang, adat és kép megjelenítésére, vezérlésére, kapcsolására, útválasztására és a légiforgalmi
információk fogadására szolgálnak; 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; számítógépes hardvert és
számítógépes szoftvert, valamint titkosított adatbázisokat tartalmazó biztonságos számítógépes rendszerek,
amelyek mindegyike számítógépes hálózatok védettségének éshozzáférésének, valamint az azokban tárolt
M1964

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 16. szám, 2020.08.28.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
információ védettségének biztosítására és ellenőrzésérehasználatos olyan szolgáltatást támogató áru, mint

nevezetesen a légi forgalom és titkosított üzenetekneka légi adatbázisba történő továbbításának nyomon követése,
fájlküldés, és adatbázisok hálózati összekapcsolása és repülőgép adatátviteli menedzsment; számítógépeket és
szoftvert tartalmazó repülőgép-menedzsment rendszer adatbázis-kezeléshez, valamint a légi járművek és
repülőgépek üzemeltetési információinak cseréjéhez; televíziós jelfeldolgozó processzorok, nevezetesen,
elektronikus kijelzőpanelek a jelek megjelenítéséhez, jel-kiértékelő 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 jel-analizátorok, a sugárzott jelek megfigyelésére szolgáló teszt áramkörök és videó
monitoring eszközök, nevezetesen szoftver alapú videó monitoring eszközök, vagyis a médiatartalom
hangerejének folyamatos ellenőrzését és naplózását biztosító számítógépes szoftver; időzítő referencia
generátorok, nevezetesen idő referencia jelgenerátorok 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, audió/videó
szerkesztők kezeléséhez és vezérléséhez használt számítógépes szoftver, nevezetesen, számítógépes
munkaállomások melyek hang- és videoanyag szerkesztésére alkalmas számítógépes szoftverekkel vannak
ellátva, számítógépes hardver és számítógépes szoftver amelyeket egységet képezve forgalmaznak a karakterek és
grafikák előállításához, számítógépes szoftver vizuális effektek előállításához, számítógépes hardverek és
számítógépes szoftverek melyeket egységet képezve forgalmaznak a márkajelzések létrehozásához és élő adásba
történő beillesztéséhez, vészhelyzeti riasztó modulok, nevezetesen, számítógépes elektronikus modulok és
kapcsolódó számítógépes szoftverek a nyilvános vészhelyzeti üzenetek közvetítésének megvalósításához,
száloptikai jelátvitel, elektronikus vezérlőpultok audió- és videójelek vezérléséhez, audió- és videójel
kompresszorok, valamint audió- és videójel dekompresszorok, multiplexerek és de-multiplexerek,
multiviewer-ek, számítógépes hálózat-monitoring és vezérlőszoftver alkalmazások, elektronikus hálózati
vezérlőpanelek, audió-, videó- és adat vevők, illetve dekóderek, elektronikus útválasztó kapcsolók audió- és
videójelekhez, videószerverek, videós számítógépes hálózatok, NTP időzítő modulok melyek elsősorban
számítógépes hardverből és számítógépes szoftverből állnak az NTP időzítés végrehajtásához, órajel időzítők,
jelátviteli modulok, audió/videó 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 média- mind 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; üzleti folyamatirányító és üzenetkezelő szoftver a média- és szórakoztatóiparban használt
emberi és automatizált munkafolyamatok, valamint a több rendszeres kommunikáció kezelésére és ellenőrzésére;
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
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szolgáló rádió-kommunikációs rendszerek, elektromos bázisállomás-vezérlők, elektromos kommunikációs
vezérlők és áramköri kapcsolók; vezérlőberendezés a kétirányú mobil és kétirányú vezetékes rádiókhoz,
nevezetesen, bázisállomásberendezések a vezetékes és mobilhálózatokhoz, illetve kommunikációhoz, cella
állomások melyek elsősorban elektronikus hardverből, számítógépes szoftverből, antennából és bázisállomásból,
továbbá vezérlőállomások, melyek elsősorban rádiós hardverekből és a 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, site management, 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,
bázisállomás 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; számítógépek, számítógépes szoftverek földrajzi magassági adatok feldolgozására a földi
magassági pontok ábrázolásával, a magassági pontoknak displayen és földrajzilag jegyzett háromdimenziós
nyomaton történő ábrázolása által; 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
hírszerzés mozgóképes anyagainak 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
converterből, down converterből erősítőkből és felhasználói interfészekből állnak; földi kommunikációs
terminálok, melyek elsősorban antennákból, tartóoszlopokból, pozicionálókból, modemekből, up converterből,
down converterből, 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 rögzítőállványok, légi
jelfeldolgozók a hálózatok együttműködéséhez és célzáshoz a fegyverek számára, biztonsági hálózati kapcsolók,
számítógépes szoftverek hálózati protokollok által az elektronikus üzenetek és adatok cseréjének
megkönnyítésére, rádiófrekvenciás (RF) adatkapcsolatok fegyverekhez, UHF/VHF vezeték nélküli
adatkapcsolatok, beamformer elektronika, mely főként teljesítményerősítőkből áll, továbbá tartalmaz még
alacsony zajszintű erősítőket, fázisváltókat, késleltető egységeket, adó- és vételi kapcsolókat, elosztósorokat,
sorösszekötőket, frekvencia up-convertereket, frekvencia down-convertereket, sorvezérlőket és tápegységeket,
valamint vezérlőberendezéseket, antennavezérlő egységeket, helyzet- és irányjelző egységeket, adó/vevő
vezérlőegységeket, antenna pozícióvezérlőket és frekvencia-sávválasztó kapcsolókat; 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 videókommunikációhoz katonai és egyéb kormányzati szervek számára; kétirányú
kommunikációs rádiók, úgymint a több frekvenciasávon működő hang- és 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
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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 titkosításhoz; titkosító eszközök;
rádiófrekvenciás vezeték nélküli kommunikációs adapterek, azaz hálózati interfész kártyák; rádiófrekvenciás
vezeték nélküli hálózati interfész kártyák működtetésére szolgáló szoftver; kommunikációs szoftver a
rádiófrekvenciás 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-kontrollra, felhasználó definíció
meghatározására, helyreállításra és diagnosztikai jelentésekre.
35

Üzleti menedzsment tanácsadás és konzultáció a logisztikai távközlés területén; üzleti konzultáció és

segítségnyújtás mások részére, a távközlési rendszerek és hálózatok üzemeltetéséhez; üzleti konzultáció és
segítségnyújtás mások részére a távközlés terén, nevezetesen a távközlési hálózatok és kommunikációs
összeköttetések üzemeltetésével és kezelésével kapcsolatban.
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 számítógépes
információs rendszerek 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 infokommunikációs

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 és 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; konzultáció és technikai segítségnyújtás a számítógépes program
menedzsment szolgáltatásokkal, a számítógépes szolgáltatásokkal, valamint mások vezeték nélküli hírközlő
hálózatainak kiépítésével és kezelésével, valamint a kommunikációs kapcsolatkezelési szolgáltatásokkal
kapcsolatban; műszaki segítségnyújtás és támogatás, azaz hibakeresés a számítógépes hardver- és
szoftverproblémák diagnosztizálásának és tesztelésének formájában; olyan interaktív weboldal biztosítása, mely
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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; telekommunikációs hálózatok és számítógépes hálózatok műszaki
tervezése és telepítése mások számára; műszaki támogatás nyújtása az adatközpontok, szerverek és
adatbázis-alkalmazások migrációjához; adat migrációs szolgáltatások; IT szoftveralkalmazások menedzsmentje,
vállalati szolgáltatások menedzselése, nevezetesen szoftveralkalmazások menedzselése, a hálózathoz, az
adatokhoz és az információhoz való hozzáférés korlátozása, az adatok és a számítógépes szoftverek karbantartása
a számítógépes biztonsággal kapcsolatban, illetve 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 számítógépes hálózati rendszerek felügyelete távoli hozzáféréssel; távoli
számítógépes hálózat műszaki felügyelete és a kapcsolódó szoftver-karbantartási szolgáltatások; informatikai (IT)
rendszerek távfelügyelete mások részére; 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 adatai 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; rádió-, televízió- és digitális kommunikációs
berendezések tervezése mások számára; telefonrendszerek, kommunikációs rendszerek, valamint információs
kijelző rendszerek tervezése és integrálása.
45

Konzultáció és technikai segítségnyújtás az információ-biztonsági és hírszerzés-biztonsági szolgáltatások

területén, a biztonságos és nem biztonságos hang-, adat- és videokommunikációhoz, felhasználói
engedélyezéshez, azonosításhoz és üzenet titkosításához.
( 210 ) M 19 02716
( 220 ) 2019.09.09.
( 731 ) Zhu Changhui, Budapest (HU)
( 740 ) Eczet Mária, Wanshida Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

Asztali írószertartó szekrények [irodai cikkek]; cégtáblák papírból vagy kartonból; címkék

kartotéklapokhoz; címkék papírból vagy kartonból; címkéző készülékek; csomagolások, borítások palackokhoz
papírból vagy kartonból; csomagolóanyagok palackokhoz papírból vagy kartonból; csomagolóanyagok papírból
vagy kartonból [párnázó-, töltőanyagok]; csomagolópapír; dossziék [papíráruk] (1); dossziék [papíráruk]
(2)ecsetek (1); ecsetek (2); fapép karton [papíráru]; fatartalmú papír; fedelek, kötések, borítók
[papíráruk]festmények [képek], keretezve vagy anélkül; festőállványok; festővásznak (1); festővásznak (2);
földrajzi térképek; füzetek, könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz; gémkapocs; golyóstollak; görbevonalzók; grafikai
reprodukciók; gyűrűs irattartók, iratrendezők; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; íróeszközök; írókészletek
[papíráruk]; írólap, írópapír; írószerek; írószertartók [készletek]; iskolaszerek [papíráruk]; ívek [papíráruk]; jelölő
kréta; jelölőtűk rajzoláshoz, rajztűk; könyvecskék, brosúrák (1); könyvecskék, brosúrák (2)könyvjelzők;
könyvkötészeti cikkek; szemeteszsákok papírból vagy műanyagból; szénceruzák; színes olajnyomatok; tollak
[irodai cikkek]; többmásolatos papírok [írószer]; töltőanyagok papírból vagy kartonból; újrahasznosított
cellulózlapok csomagoláshoz; újságok; vászon könyvkötéshez; világító papír; vízfestmények, akvarellek; xuan
papír [kínai festményekhez és kalligráfiákhoz]; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból; zacskók
mikrohullámú sütéshez; zászlófüzér papírból; zászlók papírbólzenélő üdvözlőlapok; zsírpapír, viaszpapír.
18

Abrakos tarisznyák; állatbőrök és irhák (1); állatbőrök és irhák (2); állszíjak bőrből; aranyverő

hártyákbevásárlóhálók; bevásárlótáskák; bordák esernyőkhöz vagy napernyőkhöz; botszékek; bőr
címkékbőrdarabok bútorhuzatokhoz; bőrlemezek; bőr, nyers vagy félig megmunkált állapotban; bőröndök;
bőröndök kerekekkel; bőröndök, utazóládák [poggyász]; bőr pórázok; bőrruházat (2)bőrszalagok, bőrzsinórok;
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bőrszelepek; bőrszíjak; bőrszíjak katonai felszerelésekhez; bőrszíjak [nyergesáru]; bőr vállszíjak [hevederek];

bútorhuzatok bőrből; dobozok, tartók bőrből vagy műbőrből (1)dobozok, tartók bőrből vagy műbőrből (2);
dobozok vulkánfíberből; ernyők, esernyők; esernyő fogantyúk; esernyőnyelek, esernyőfogók; esernyőtokok,
huzatok; feszítőzablák; fogantyúk bevásárlótáskák megtartásához; fogantyúk bőröndökhöz; fogantyúk
sétapálcákhoz; gumirészek kengyelekhezgyerekhámok; gyűrűk esernyőkhöz; hámok állatoknak; hámok
szerelvényei; hátizsákok, hátitáskák; hátizsákok, táskák hegymászóknak; hétköznapi, utcai táskák; hitelkártya
tartók [levéltárcák] irattáskák, aktatáskák (1); irattáskák, aktatáskák (2); kalapdobozok bőrből; kantárak [hámok];
kecskebőr, sevró; kerekes bevásárlótáskák, szatyrok; kézitáskák; kézitáska vázak; kikészített bőrök; kompresszióé
zsákok csomagokhoz; konferencia mappák; kruponbőrök; kulcstartó tokok; lánchálós erszények; marhabőrök;
moleszkin [bőrutánzat]; motorizált, megülhető bőröndök; műbőr; napernyők; névjegykártyatartók; névjegytartók,
kártyatartók; oldalhordozó táskák csecsemők hordozására (1); oldalhordozó táskák csecsemők hordozására (2);
oldalhordozó táskák csecsemők hordozására (3)oldaltáskák, tarisznyák; pénztárcák, levéltárcák; piperetáskák
üresen; poggyász (1); poggyász (2); poggyász (3); poggyászcímke tartók; randsel-ek [japán iskolatáskák];
rugóburkolatok bőrből; ruhatáskák utazáshoz; satchel táskák; sporttáskák, tornazsákok; strandtáskák;
szerszámtáskák, üresen; szíjak bőrből; táskák, hátizsákok táborozóknak 1; táskák [zacskók, tasakok]
csomagolásra, bőrből; utazókészletek [bőráruk]; útitáskák; zergebőr, nem tisztítási célokra.
( 210 ) M 19 03230
( 220 ) 2019.10.21.
( 731 ) Idealbody Kft., Budapest (HU)
( 740 ) PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Diétás termékek vagy élelmiszerek, diétás kenyerek, diétát támogató folyadékok, italok, italporok, gélek,

kapszulák, tabletták, pezsgőtabletták, rágótabletta, koncentrátum, granulátum tapaszok, vitaminkészítmények,
ásványi élelmiszer-kiegészítők; ásványivíz-sók; enzimkészítmények gyógyászati használatra; tejcukor (laktóz),
gyógyteák.
29

Tej és tejtermékek; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok

(dzsemek), kompótok; fehérjekészítmények és adalékok étkezési célra, fehérjetartalmú diétás desszertek, étrend
kiegészítők, vitamin készítmények, enzimek, diétás vagy diétát támogató fehérje tartalmú folyadékok és
turmixok, italok, italporok, gélek, kapszulák, tabletták, pezsgőtabletták, rágótabletta, koncentrátumok,
granulátumok, fehérje chips.
30

Kávé, tea, diétát támogató teák, kakaó, csokoládé, csokoládépor, cukor, rizs, kávépótló szerek; gluténmentes

készítmények, lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok;
méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek; diétás kekszek, snackek,
dzsemek, krémek, pudingporok, turmixpor.
( 210 ) M 20 00660
( 220 ) 2020.03.02.
( 731 ) Dévény Anna Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) Marczali Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Alkalmazott analitikus gimnasztika (AAG)
( 511 ) 41
44

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek
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vagy állatok részére; mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.

( 210 ) M 20 00670
( 220 ) 2020.03.03.
( 731 ) ST. NICOLAUS a.s., Liptovský Mikuláš (SK)
( 740 ) Dr. Melicher Csilla, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Szlovákiából származó alkoholtartalmú italok; Szlovákiából származó alkoholtartalmú készítmények italok

készítéséhez.
( 210 ) M 20 00682
( 220 ) 2020.03.03.
( 731 ) Szűcs Márk, Pomáz (HU)
( 740 ) Dr. Rábai Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok.
5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok
irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
43

Vendéglátás (élelmezés).

( 210 ) M 20 00842
( 220 ) 2020.03.19.
( 731 ) Dr. Kollár József 50%, Siófok (HU)
Pap Csilla 50%, Székesfehérvár (HU)
( 541 ) IFC - Identity Fashion Coach
( 511 ) 41

Coaching [tréning]; képzési vagy oktatási szolgáltatások life coaching [életvezetési tanácsadás] területén;

oktatás biztosítása.
( 210 ) M 20 00847
( 220 ) 2020.03.20.
( 731 ) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szeged (HU)
( 740 ) dr. Szűcs Ernő Péter, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 29

Szalámik.

( 210 ) M 20 00848
( 220 ) 2020.03.20.
( 731 ) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szeged (HU)
( 740 ) dr. Szűcs Ernő Péter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Szalámik.

( 210 ) M 20 00849
( 220 ) 2020.03.20.
( 731 ) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)
( 740 ) Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Szalámik.

( 210 ) M 20 00896
( 220 ) 2020.03.27.
( 731 ) Szőke Buda, Pécs (HU)
( 740 ) Dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Szabadidős ruházati termékek, kerékpárok, biciklik, rollerek, makettek kis- és nagykereskedelme.

( 210 ) M 20 00901
( 220 ) 2020.03.27.
( 731 ) Tóth Kitti, Kápolnásnyék (HU)
( 740 ) Dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 541 ) Mondj Igent! Velem
( 511 ) 45

Esküvőkkel kapcsolatos mindennemű szolgáltatások nyújtása; esküvői szertartások tervezése és szervezése;

felekezeten kívüli, nem vallásos polgári esküvői szertartások megszervezése és lebonyolítása; vallási szertartások
levezetése.
( 210 ) M 20 00922
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( 220 ) 2020.03.31.
( 731 ) Aquaréna Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Boytháné Dr. Füzesséry Éva, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Vízi park; vízi csúszdázáshoz tartozó szolgáltatások; szabadidős szolgáltatások nyújtása; sport és kulturális

rendezvények, szimpóziumok, konferenciák, show műsorok szervezése.
43

Kempingezési lehetőség biztosítása.

( 210 ) M 20 00977
( 220 ) 2020.04.07.
( 731 ) Bicskei Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zrt., Bicske (HU)
( 740 ) dr. Kiss Anita, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Joghurt.

( 210 ) M 20 00978
( 220 ) 2020.04.07.
( 731 ) Bicskei Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zrt., Bicske (HU)
( 740 ) dr. Kiss Anita, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Joghurt.

( 210 ) M 20 00980
( 220 ) 2020.04.07.
( 731 ) Bicskei Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zrt., Bicske (HU)
( 740 ) dr. Kiss Anita, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Sajtok.

( 210 ) M 20 00981
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( 220 ) 2020.04.07.
( 731 ) Bicskei Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zrt., Bicske (HU)
( 740 ) dr. Kiss Anita, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Tejföl.

( 210 ) M 20 00982
( 220 ) 2020.04.07.
( 731 ) Bicskei Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zrt., Bicske (HU)
( 740 ) dr. Kiss Anita, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Sajtok.

( 210 ) M 20 00991
( 220 ) 2020.04.07.
( 731 ) Bicskei Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Rt., Bicske (HU)
( 740 ) dr. Kiss Anita, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Sajtok.

( 210 ) M 20 00992
( 220 ) 2020.04.07.
( 731 ) Bicskei Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Rt., Bicske (HU)
( 740 ) dr. Kiss Anita, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Vaj.

( 210 ) M 20 00993
( 220 ) 2020.04.07.
( 731 ) Bicskei Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Rt., Bicske (HU)
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( 740 ) dr. Kiss Anita, Budapest

( 546 )

( 511 ) 29

Túró.

( 210 ) M 20 01014
( 220 ) 2020.04.09.
( 731 ) Robidia s.r.o., Praha 9 (CZ)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Kereskedelmi közvetítői szolgáltatások kontaktlencsék tisztító készítményei, szemöblítő

oldatok,szemüvegek, napszemüvegek, kontaktlencsék, crazy kontaktlencsék és szemvédő segédeszközök árukkal
kapcsolatban; üzleti elemzések, felmérések és információs szolgáltatások kontaktlencsékre,szemüvegekre és
ezekkel kapcsolatos árukra vonatkozóan; reklám, marketing és promóciós célú szolgáltatásokkontaktlencsékre,
szemüvegekre és ezekkel kapcsolatos árukra vonatkozóan; üzleti szolgáltatásokés fogyasztói tájékoztatás
kontaktlencsékre, szemüvegekre és ezekkel kapcsolatos árukra vonatkozóan; elektronikus üzleti szolgáltatások,
termékre vonatkozó reklám- és értékesítési célú, telekommunikációs hálózatok alkalmazásával nyújtott
tájékoztatás kontaktlencsékre, szemüvegekre és ezekkel kapcsolatos árukra vonatkozóan.
( 210 ) M 20 01071
( 220 ) 2020.04.21.
( 731 ) Héder Barna, Budapest (HU)
( 541 ) Gold Robbery
( 511 ) 41

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 20 01076
( 220 ) 2020.04.21.
( 731 ) City Taxi Fuvarszervező Szövetkezet, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Turán Tünde, Budapest
( 546 )

( 511 ) 39

Személyszállítás, taxi szolgáltatások; személyszállítással kapcsolatos tájékoztatás interneten.

( 210 ) M 20 01261
( 220 ) 2020.05.10.
( 731 ) Kakuszi Zsolt, Kiskőrös (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
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( 546 )

( 511 ) 32

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

szörpök; energia italok, készítmények italokhoz.
33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

( 210 ) M 20 01270
( 220 ) 2020.05.12.
( 731 ) Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

Sörök, erős barna sör, lager, porter és ale; ásványvíz és szénsavas víz és más alkoholmentes italok;

gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szirupok és más készítmények italok készítéséhez.
( 210 ) M 20 01307
( 220 ) 2020.05.14.
( 731 ) Danubiana Kft., Bonyhád (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) CRAZY ANIMALS
( 511 ) 33

Borok, pezsgőborok.

( 210 ) M 20 01317
( 220 ) 2020.02.10.
( 731 ) Curve OS Limited, London (GB)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) CURVE
( 511 ) 9

Számítógépes szoftverek; számítógépes hardverek; mágneses adathordozók; számítógépes operációs

programok (rögzített); adatfeldolgozó eszközök; számítógépek; letölthető elektronikus kiadványok; számítógépes
szoftver hitelkártyával kapcsolatos ügyletekhez; számítógépes szoftverek és számítógépes programok
(letölthető/rögzített számítógépes szoftverek) hitelkártya tranzakciókhoz; számítógépes hardver és szoftver
(rögzített és/vagy letölthető) a megkönnyítés és adminisztráció érdekében banki, hitelkártya, betéti kártya, fizetési
kártya, tárolt érték, elektronikus átutalás, elektronikus fizetések és számlafizetési adatok támogatásához és
kezeléséhez; pénzügyi számlák nyomonkövetésére, kezelésére és elemzésére szolgáló készülékek globális
számítógépes hálózaton keresztül; számítógépes hardver és szoftver a fizetési műveletek elektronikus úton történő
megkönnyítéséhez vezeték nélküli hálózatokon, globális számítógépes hálózatokon és/vagy mobil távközlési
eszközökön keresztül; számítógépes hardver és szoftver fogyasztók és a vállalkozások számára nyújtandó
pénzügyi hitelhez; letölthető számítógépes programok és alkalmazási szoftverek mobiltelefonokhoz és más
digitális eszközökhöz, amelyek hozzáférést biztosítanak pénzügyi információkhoz, egy digitális pénztárca, amely
a felhasználók számára hozzáférést biztosít ár-összehasonlítási információkhoz, termék-áttekintésekhez, mások
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kiskereskedelmi webhelyeire mutató hivatkozásokhoz és kedvezményes információkhoz; mágneses kódolt

hitelkártyák; hitelkártyák; hitelkártyák [kódolt]; hitelkártyák [mágneses];hitelkártya-kódoló gépek [számítógépes
perifériák]; mágneses fizetési kártyák; hordozható számítógépes hardver; hordozható számítógép perifériák;
audiovizuális mobil és okos elektronikus eszközök és az ezekhez kapcsolódó szoftverek.
36

Pénzügyi szolgáltatások; számítógépesített pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi tanácsadási szolgáltatások;

pénzügyi információ; pénzügyi adat elemzés; online pénzügyi tranzakciós szolgáltatások; pénzügyi
szolgáltatások, nevezetesen banki szolgáltatások, befektetési szolgáltatások, hitel kártya szolgáltatások, betéti
kártya szolgáltatások, díj kártya szolgáltatások és előre fizetett kártya szolgáltatások; pénzügyi értékelés és
kockázat menedzsment szolgáltatások mások számára a fogyasztói hitelezés területén; védett információs
számítógépes hálózat által nyújtott pénzügyi információk; pénzügyi szolgáltatások nyújtása az online
kiskereskedelmi szolgáltatások támogatása érdekében, elektronikus hálózatokon keresztül; pénzügyi elemzés és
konzultáció; hitel- és készpénz kártya szolgáltatások;bankkártya, hitelkártya, bankkártya és elektronikus fizetési
kártya szolgáltatások; hitelkártya érvényesítési szolgáltatások; készpénz helyettesítő műveletek hitelkártyával;
hitelkártya-védelem és nyilvántartási szolgáltatások; hitelkártya tranzakciók feldolgozása; hitelkártya-ellenőrzés;
elektronikus pénztárca szolgáltatások (fizetési szolgáltatások); díjkártyákkal teljesített fizetések feldolgozása;
banki fizetési folyamatok; díjkártyákkal kapcsolatos fizetések feldolgozása; hitelkártyákkal kapcsolatos fizetések
feldolgozása; mások számára történő kifizetések pénzügyi kezelése; betéti kártya érvényesítési szolgáltatások;
fizetési adminisztrációs szolgáltatások; fizetési folyamatok; klíring szolgáltatások; csekk-klíring; csekkellenőrzés; távoli fizetési szolgáltatások; kifizetés-befizetésügynökként; fizetési tranzakciós szolgáltatások;
fizetési kártya szolgáltatások; pénzügyi hitel szolgáltatások; hitel-pontozási szolgáltatások; hitelminősítő
szolgáltatások; adósságkezelő tanácsadási szolgáltatások; adósságkezelési szolgáltatások; hitelfinanszírozás;
finanszírozás nyújtása hitelértékesítéshez; hitelrendezés; hitelügynökség; hitelügyintézés; hitelezéssel kapcsolatos
konzultáció; hitelezési tanácsadás; hitel szolgáltatások.
( 210 ) M 20 01321
( 220 ) 2020.05.14.
( 731 ) Pálinkás Mihály, Fót (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Gépjárművezetők képzése; gépjármű oktatás [autósiskolák]; gépjárművezető-tanfolyam biztosítása.

( 210 ) M 20 01351
( 220 ) 2020.05.19.
( 731 ) Content Factory Kft., Esztergom (HU)
( 740 ) Hajdu és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Doktor Balaton
( 511 ) 41

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

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

golflétesítmények üzemeltetése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki
szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás
show-műsorokra; idegenvezetős túrák levezetése; időmérés sporteseményeken; iskolák által nyújtott oktatási
szolgáltatások; játékfelszerelések kölcsönzése; játékkaszinók [szerencsejátékok]; játékkölcsönzés; játéktermi
szolgáltatások nyújtása; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; jelbeszéd fordítása; kalligráfiái [szépírási]
szolgáltatások; karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; know-how
átadása (képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása;
könnyűbúvár felszerelések kölcsönzése; könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy oktatási célú
kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; levelező tanfolyamok; mentorálás; mikrofilmezés; modellt
ülés művészek számára; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; múzeumi szolgáltatások
[bemutatók, kiállítások]; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és
szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem
letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek
publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási
vizsgáztatás; oktatóvizsga drónok vezetésére képesítést szerezni kívánó felhasználók számára; on-line elérhető
elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; óvodák; pályaválasztási
tanácsadás; partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és televízióműsorok készítése;
rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; sado oktatás [japán teázási szertartással kapcsolatos oktatás]; sajátos
igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott oktatási szolgáltatások; show-műsorok készítése;
show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével;
sportlétesítmények üzemeltetése (1); sportlétesítmények üzemeltetése (2); sportpályák bérbeadása;
sportversenyek rendezése; stadionok bérbeadása; stúdiószolgáltatások; szabadidős létesítmények üzemeltetése;
szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés; számítógépes hálózatról online
biztosított játékszolgáltatások; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; személyi edző szolgáltatások
[fitnesz edzés]; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szépségversenyek szervezése; szerencsejátékok;
szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimulátorokkal nyújtott képzési szolgáltatások; színházi produkciók;
szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási, szórakoztatási
információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; táboroztatás; televíziós
szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tolmács szolgáltatások; tornatanítás; tördelési
szolgáltatások, nem hirdetési célokra; tréningszimulátorok bérbeadása; vallásoktatás; varieté-előadások
bemutatása; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; vezetett mászótúrák lebonyolítása; vidámparkok;
videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok
vágása; videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez; világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez;
világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok
szolgáltatásai; zeneszerzés.
( 210 ) M 20 01355
( 220 ) 2020.05.20.
( 731 ) WOODTECH CSOPORT Korlátolt Felelősségű Társaság, Kőszeg (HU)
( 541 ) woodtech
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 20 01417
( 220 ) 2020.05.25.
( 731 ) Csabina Marianna, Szombathely (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 6

Fémlemez szigetelések; bádoglemez, ónozott lemez, fehérbádog; burkolólapok fémből, épületekhez; előre

gyártott fém platformok; előre gyártott házak fémből; előtetők fémből[épületekhez]; építmények acélból;
építőelemek fémből; falburkolatok fémből; fémburkolatok építményekhez; fém burkolólemezek; fémtáblák;
fémépítmények; fém építőanyagok; fémszerelvények építményekhez; fém tetőcserepek; fém tetőhéjazatok; fém
tetőcsatornák; födémek, mennyezetek fémből; tetőfedések fémből; tetőfedő anyagok fémből; tűzálló
építőanyagok fémből; vasszerkezetek, fémállványzatok épületekhez; vázas fémállványzatok.
17

Szigetelőanyagok építőipari felhasználásra; építőipari szigetelőhabok; építőiparban használt tömítőanyagok;

ásványgyapot [szigetelőanyag]; fakéreg burkolat hangszigeteléshez; hőterjedést gátló anyagok; hőálló
szigetelőanyagok; időjárásvédő szigetelőanyagok; szigetelőanyagok; szigetelő vakolat; tömítések, szigetelések;
üvegszálból készült szövetek szigetelésre; üveggyapot szigetelési célokra.
37

Építőipari szolgáltatások; ácsmunkák; vidéki, mezőgazdasági létesítmények építése; mezőgazdasági

területekkel kapcsolatos építőmérnöki tevékenység; szigetelési szolgáltatások; épületek szigetelése; meglévő
épületek szigetelése; légréteges falak szigetelése; külső falak szigetelése; belső és külső falak, mennyezetek és
tetők szigetelése; szolgáltatások épületek nedvesség elleni szigetelésére építés során; állványozás; építés; építési
tanácsadó szolgáltatások; építkezések felügyelete; épületszigetelés, épülettömítés; gyárépítés; kőműves munkák.
40

Ónmegmunkálás, bádogozás.

( 210 ) M 20 01492
( 220 ) 2020.05.29.
( 731 ) Dr. Makó Klaudia, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41
42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
45

Alternatív vitarendezési szolgáltatások; előírásoknak való megfelelés ellenőrzése; engedélyek jogi

ügyintézése; jogi dokumentumok elkészítése; jogi felügyeleti szolgáltatások; 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; jogi
tanácsadás pályázati felhívások megválaszolásában; jogi tanácsadásszabadalmak feltérképezésével kapcsolatban;
szellemi tulajdon licenszelése; szellemi tulajdonnal kapcsolatos figyelő szolgáltatások; szellemi tulajdonnal
kapcsolatos konzultáció; személyes háttéradatok vizsgálata; személyes levelezési szolgáltatások.
( 210 ) M 20 01499
( 220 ) 2020.05.29.
( 731 ) Stork Élelmiszer Manufaktúra Kft., Szár (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
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( 546 )

( 511 ) 32

Alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek.

( 210 ) M 20 01512
( 220 ) 2020.06.02.
( 731 ) UnionPay International Co., Ltd., Pudong, Shanghai (CN)
( 740 ) Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Számítógép hardver és szoftver; számítógépek; számítógép perifériák, számítógép kiegészítő eszközök;

számítógép szoftver (rögzített); titkosítási szoftverek; titkosítási kulcsok; digitális tanúsítványok, bizonylatok;
digitális aláírások; szoftver biztonságos adattároláshoz; valamint magánemberek banki és pénzügyi intézmények
által használt információk visszakeresése, visszanyerése, valamint továbbítása; bank-közi bankkártya információs
kapcsoló és cserélési rendszer (számítógép szoftver, rögzített); zsebszámológépek; adatfeldolgozó készülékek;
mágneses adathordozó, adattároló eszközök; készülékek képek vagy hang rögzítésére, továbbítására vagy
reprodukálására; elektronikus publikációk, letölthetők; elektronikus hirdetőtáblák, faliújságok;
mikroprocesszorok; monitorok (számítógép hardver); nyomtatók számítógépekkel történő használathoz;
szkennerek (adatfeldolgozó berendezések, eszközök); vonalkód leolvasók; bankkártyák és intelligens kártyák
terminálokkal és kártya-leolvasókkal történő egymásra hatásra képessé tételére tervezett számítógép szoftver;
elektronikus eszközök kártyák leolvasásához valamint számítógép-áramköri lapkákban, mikrochipekben tárolt
információk olvasásához; mágnesen dekódolt terhelési kártyák, bankkártyák, hitelkártyák, betéti kártyák, debit
kártyák, fizetési kártyák; integrált áramköri kártyák (intelligens kártyák); személyi igazolvány kártyák,
mágnesesek; kártyaleolvasó mágnesesen dekódolt kártyákhoz,valamint számítógép-áramköri lapkákat,
mikrochipeket tartalmazó kártyákhoz; elektronikus okirati igazolási/bizonyítási készülék terhelési kártyák,
bankkártyák, hitelkártyák, betéti kártyák és fizetési kártyák authentikációjának okmányokkal történő okirati
igazolásához; számítógépes készülék adatkezeléshez; számológépek; mennyiség-indikátorok;
kronográfok(idöregisztráló szerkezetek); pénztárgépek, kasszák; jegykiadók; jegykiadó automaták;
bankautomaták (ATM); eladási pont (POS)-gépek; mechanizmusok érmékkel működtetett berendezésekhez,
készülékekhez; pénzszámoló és pénzszortírozó gépek; hamisított (téves) érme-detektorok;csekk-memorizáló
gépek; önszabályozó benzin-mérőeszközök, amelyek számítógépes programmal vannak beállítva.
35

Hirdetés, reklámozás; költség/árelemzés, önköltségi árelemzés; üzleti értékelési/becslési szolgáltatások;

gazdasági prognózisok, előrejelzések; online piac szolgáltatása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói számára;
eladás/értékesítés-ösztönzés/promóció mások részére; személyes management-szaktanácsadás, konzultáció; titkári
szolgáltatások; üzleti könyvvizsgálat, revízió, ellenőrzés; támogatási (szponzori) kutatás.
36

Biztosítási kockázatelbírálás; biztosítási szolgáltatások; biztosítási ügynöki és közvetítői munka;

utazás-biztosítási szolgáltatások; financiális ügyek; pénzügyi szolgáltatások; financiális ügynöki és közvetítési
szolgáltatások; financiális menedzsment szolgáltatások; banki szolgáltatások; fizetési és pénzforgalmi műveletek;
deviza-szolgáltatások; financiális beruházási szolgáltatások; pénzügyi nyilvántartások fenntartása; elektronikus
pénzátutalás; pénzváltás; elektronikus pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások, amelyek telefonon és
interneten, vagy más elektronikus eszközökön keresztül történnek; bankkártyákkal, hitelkártyákkal, előre fizetett
kártyákkal, készpénz kifizetésekkel, csekk-ellenőrzéssel és csekkbeváltással kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások;
elektronikus készpénz tranzakciók; pénzügyi szolgáltatások nyüjtása online, hálózati vagy más elektronikusan
digitalizált információkat használó elektronikus eszközök révén történő kiskereskedelmi szolgáltatások
támogatásához; pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatos hitelesítési és felülvizsgálati szolgáltatások; fizetési
meghatalmazási és fizetés-kiegyenlítési szolgáltatások; hitelkártya és betéti kártya felülvizsgálat; utazási csekkek
és utazási utalványok kibocsátása és visszaváltása; elektronikus banki szolgáltatások; online bankügyek;
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számítógépes, telefonos bankolás; pénzügyi információk; pénzügyi konzultáció; bankautomata szolgáltatások;

értékesítési hellyel és tranzakciós hellyel kapcsolatos szolgáltatások; elszámolás, pénzügyi; számlakifizetési
szolgáltatások web portálokon keresztül; árengedmény adása mások létesítményeinél történó részvétel kapcsán
egy tagsági igazolvány használatán keresztül.
( 210 ) M 20 01514
( 220 ) 2020.06.02.
( 731 ) Dr. Marinovszky Judit 50%, Vác (HU)
Szabóné Kliment Anita 50%, Zebegény (HU)
( 740 ) Dr. Marinovszky Judit, Vác
( 541 ) Mesélő erdő
( 511 ) 41

Kulturális rendezvények, gyerekfoglalkozások, szabadtéri kreatív gyerekfoglalkozások, erdei

gyerekrendezvények szervezése.
( 210 ) M 20 01527
( 220 ) 2020.06.02.
( 731 ) Corvin Residence Property Korlátolt Felelősségű Társaság, Újlengyel (HU)
( 740 ) Dr. Feith Zoltán, Budapest
( 541 ) Corvin Residence
( 511 ) 35

Áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások

engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások;
felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; felhasználói vélemények
szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;
hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk
számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása;
kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi közvetítői
szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára;
kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; költöztető szolgálat
vállalkozások számára; marketing szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása;
piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámfilmek készítése;
reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;
reklámkoncepciók kidolgozása; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása;
reklámterjesztés; szabadtéri reklámozás, hirdetés; televíziós reklámozás; üzleti információk; üzleti információk
nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális
magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti projektmenedzsment
szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás,
információnyújtás; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció;
üzletvezetési konzultáció; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére.
36

Ingatlanközvetítés; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok értékbecslése;

ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanügyletek; ingatlanügynökség; irodahelyiségek bérbeadása; irodák bérbeadása
közösségi munkavégzéshez; lakások bérbeadása; lakbér beszedés; pénzügyek intézése építőipari projektekhez;
pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi értékelések pályázati felhívások
megválaszolásához; pénzügyi információk nyújtása weboldalon keresztül; pénzügyi információs szolgáltatások;
részletfizetési hitelnyújtás; szálláshelyek bérbeadása [apartmanok]; széfszolgáltatások; tőkebefektetés,
tőkeberuházás.
37

Ablaktisztítás; ácsmunkák; állványozás; aszfaltozás; betörésvédelmi riasztórendszerek felszerelése és

javítása; biztonsági zárak javítása; csővezetékek építése és karbantartása; daruk [építőipari gépek] kölcsönzése;
elektromos berendezések üzembe helyezése és javítása; elektromos berendezések zavarmentesítése; építés; építési
tanácsadó szolgáltatások; építkezések felügyelete [irányítás]; építőipari felszerelések kölcsönzése; épületbontás;
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épületek [belső] tisztítása, takarítása; épülethomlokzat tisztítás, takarítás; épületszigetelés; épületszigetelés,

épülettömítés; fagyasztókészülékek üzembe; helyezése és javítása; felvonók felszerelése és javítása; konyhai
felszerelések üzembe helyezése; kőműves munkák; közművek bevezetése építési területeken; kútfúrás; külső és
belső festés; lakkozás; légkondicionáló berendezések telepítése és javítása; nyílászárók beszerelése; tetőfedő
munkák; tűzriasztók felszerelése és javítása; útburkolás; vakolás [vakolási munkák]; villamos vezetékek javítása;
villanyszerelők által nyújtott szolgáltatások; vízvezeték-szerelés.
( 210 ) M 20 01538
( 220 ) 2020.06.03.
( 731 ) Hyundai Motor Company, Seoul (KR)
( 300 ) 40-2019-0189931 2019.12.06. KR
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó, Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 4

Aromás gyertyák; illatosított gyertyák; gyertyabelek; gyertyák.

( 210 ) M 20 01539
( 220 ) 2020.06.03.
( 731 ) Hyundai Motor Company, Seoul (KR)
( 300 ) 40-2019-0189932 2019.12.06. KR
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó, Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 6

Rendszámtáblák fémből; palackkupakok fémből; palacktartók, palackrögzítők fémből; palackzárak fémből.

( 210 ) M 20 01540
( 220 ) 2020.06.03.
( 731 ) Hyundai Motor Company, Seoul (KR)
( 300 ) 40-2019-0189934 2019.12.06. KR
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó, Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 8

Fóliavágók; kézzel működtetett borospalack-fólia vágók; kulcsok golfcipő tüskékhez; homokfogó gereblyék;

gereblyék golfpályákhoz.
( 210 ) M 20 01541
( 220 ) 2020.06.03.
( 731 ) Hyundai Motor Company, Seoul (KR)
( 300 ) 40-2019-0189938 2019.12.06. KR
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó, Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 14

Kulcskarikák (hasított karikák mütyürkével vagy díszítő fityegővel); kulcskarikák nemesfémből;

nemesfémmel bevont kulcskarikák; visszahúzható kulcskarikák; fém kulcskarikák; mütyürkék, fityegők
kulcskarikákhoz; műbőr kulcsláncok; kulcsláncok mint ékszerek (mütyürkék vagy fityegők); kulcsláncok bőrből;
műanyag kulcsláncok; kulcsláncok (hasított karikák mütyürkével vagy díszítő fityegővel); mütyürkék, fityegők
kulcsláncokhoz; fém kulcsláncok; golfórák; mandzsettagombok; bőr kulcstartók; stopperórák; órák; faliórák;
időmérő és kronometriai műszerek és eszközök, valamint ezek alkatrészei; alkatrészek és szerelvények órákhoz;
autóórák; ékszerek és nemesfémek; emlékkupák nemesfémből; emléktáblák nemesfémből; nemesfém trófeák;
műalkotások nemesfémből.
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( 210 ) M 20 01542
( 220 ) 2020.06.03.
( 731 ) Hyundai Motor Company, Seoul (KR)
( 300 ) 40-2019-0189939 2019.12.06. KR
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó, Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

Papíripari cikkek; tollak (íróeszközök); noteszok; irodai kapcsok, iratkapcsok; könyvjelzők; asztali alátétek;

pénzcsipeszek; útlevéltokok; útlevélborítók; útlevéltartók; naplók; írófelszerelések.
( 210 ) M 20 01543
( 220 ) 2020.06.03.
( 731 ) Hyundai Motor Company, Seoul (KR)
( 300 ) 40-2019-0189940 2019.12.06. KR
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó, Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 17

Dugók gumiból csomagolópalackokhoz.

( 210 ) M 20 01553
( 220 ) 2020.06.03.
( 731 ) KÉSZ Holding ZRt., Kecskemét (HU)
( 740 ) Dr. Marton Pál, Budapest
( 541 ) MIGA
( 511 ) 41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; bentlakásos iskolák; szakmai

átképzés; oktatás biztosítása.
( 210 ) M 20 01556
( 220 ) 2020.06.03.
( 731 ) Wang Jun, Budapest (HU)
( 541 ) Szupeblam
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek); ásványi élelmiszer-kiegészítők; élesztő tartalmú étrend-kiegészítők;
étrend-kiegészítő enzimek; gyógyszertartó dobozok, hordozható, feltöltve; lecitin étrend-kiegészítők; protein
étrend-kiegészítők; táplálékkiegészítők; vitaminkészítmények.
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].
32

Alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más

alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.
( 210 ) M 20 01557
( 220 ) 2020.06.03.
( 731 ) Wang Jun, Budapest (HU)
( 541 ) Degrésong
( 511 ) 1

Gyógynövénykivonatok, az esszenciális olajok kivételével, kozmetikumok gyártásához; kozmetikumok
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előállításához használt botanikai kivonatok; vitaminok kozmetikumok gyártásában történő felhasználásra;

antioxidánsok kozmetikumok gyártásában való használatra; növénykivonatok, az esszenciális olajok kivételével,
kozmetikumok gyártásához.
3

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
csiszolószerek.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások; higiéniai és
szépségápolási szolgáltatások.
( 210 ) M 20 01558
( 220 ) 2020.06.03.
( 731 ) Nutrimind Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Nutrimind
( 511 ) 5

Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; aminosavakat tartalmazó étrend- és táplálékkiegészítők;

antioxidáns kiegészítők; antioxidáns táplálékkiegészítők; antioxidánsok; ásványi étrend-kiegészítők; ásványi
táplálék-kiegészítők emberi fogyasztásra; B-vitamin készítmények; étrend- és táplálékkiegészítők;
étrend-kiegészítők emberek és állatok részére; étrend-kiegészítők a fizikai állapot és állóképesség javítására;
étrend-kiegészítők sportolók számára; gyógynövényekből kinyert antioxidánsok; gyógynövényi forrásokból
származó antioxidánsok; L-karnitin fogyókúrához; növényi kiegészítők; nem gyógyászati célú étrend-kiegészítők
emberek számára; nem gyógyászati célú étrend-kiegészítők emberi fogyasztásra; táplálékkiegészítők;
táplálékkiegészítők nem gyógyászati használatra.
( 210 ) M 20 01562
( 220 ) 2020.06.04.
( 731 ) Közösség a Megújulú Vidékért Egyesület, Mezőtúr (HU)
( 546 )

( 511 ) 3
4

Kézműves szappan, ajakír, kozmetikumok, gyógynövényes fürdősó, étkezési só.
Kézműves gyertyák, méhviasz.

14

Ásványból, gyöngyből készült fülbevaló, karkötő, nyaklánc.

18

Kézműves vászontáska.

21

Kézműves fazekas termékek: edények, tányérok, használati és dísztárgyak; fából készült használati

eszközök, dísztárgyak, háztartási eszközök.
22

Vászonzacskók tároláshoz.

29

Házi, kézműves hentesáru: kolbász, szalámi, füstölt sonka, szalonna, májas, hurka, kolbász, disznósajt,

tepertő; házi, kézműves tehén, bivaly, kecske, juh tejtermékek: sajt, túró, tejföl, tejszín, vaj, joghurt, kefir, tej;
hidegen sajtolt étkezési olaj: tökmag, napraforgó, repce, mogyoró; kistermelői lekvár, dzsem; kistermelői
befőttek, savanyúság, konzervek; aszalt gyümölcskeverékek; háztáji gazdaságból származó nyers baromfitojás.
30

Puffasztott gabona táplálék kiegészítésre; száraz és házi sütemények, mézes puszedli; fürj és tyúktojásos

száraz tészta; hántolt gabona pl. rizs, gabona alapú lisztek; méz (vegyes virág, akác, repce, napraforgó, levendula,
ámor); fűszerek, szárított tea keverék.
32

Kistermelői rostos ivólevek, házi szörpök, paradicsomlé, almaecet, kézműves sör.

33

Szeszes italok: bor, égetett szeszek.
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Hagyományos népművészeti termékek kereskedelmi szolgáltatásai.

40

Népművészeti hímzés, kézimunka.

41

Kézművességgel, hagyományápolással, népművészettel kapcsolatos rendezvény szervezése, nevelés,

szakmai képzés, oktatás.
43

Hagyományos étkezéssel kapcsolatos szolgáltatások, falusi turizmus.

44

Népi gyógyászattal kapcsolatos szolgáltatás.

( 210 ) M 20 01565
( 220 ) 2020.06.04.
( 731 ) Oguzhan Dirican, Budapest (HU)
( 541 ) ALFAVILL
( 511 ) 9

Kapcsolók, elektromos; villamos kapcsolódobozok; elektromos kapcsolótáblák; elektromos

kapcsolódobozok; elektromos kapcsolószekrények; elektromos kapcsolók/villanykapcsolók; kapcsolódobozok
elektromos vezetőkhöz; táblák, kapcsolótáblák központi feldolgozó egységekhez; kábelcsatornák (elektromos -);
kábelcsatornák elektromos kábelekhez; vezetékcsatornák, kábelcsatornák [elektromosság]; elektromos kábel;
elektromos kábelek; USB kábelek; SCART kábelek; koaxiális kábelek; modem kábelek; villamos kábelek;
elektromos kábelcsatlakozók; villamos/elektromos kábelek; antenna kábel csatlakozók; kábel csatlakozások
(elektromos); USB-kábelek mobiltelefonokhoz; elektromos dugalj keretek; elektromos elosztódobozok,
elosztószekrények; elektromos elosztók; elosztótáblák [elektromosság]; elektromos elosztótáblák; elosztódobozok
[elektromosság].
( 210 ) M 20 01566
( 220 ) 2020.06.04.
( 731 ) Kovács K. Zoltán Alapítvány, Budapest (HU)
( 541 ) NAP TV
( 511 ) 38
41

Távközlési szolgáltatások.
Szórakoztatás.

( 210 ) M 20 01589
( 220 ) 2020.06.08.
( 731 ) Farkas László Géza, Veresegyház (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )
( 511 ) 42

Grafikai szolgáltatások; grafikai tervezés; grafikák készítése; kereskedelmi grafikai tervezés; számítógépes

grafikai szolgáltatások; grafikai tervező szolgáltatás; grafikai illusztrációs szolgáltatások; grafikai illusztrációk
tervezése; számítógéppel támogatott grafikai tervezés; számítógépes grafikai tervezési szolgáltatások; ipari és
grafikai tervezés; grafikai tervezés internetes weboldalak összeállításához; számítógépes grafikák renderelése
(digitális képfeldolgozási szolgáltatások); weboldalak készítésére szolgáló tervezés és grafikai tervezés;
tanácsadási szolgáltatások grafikákhoz használt számítógépes szoftverekkel kapcsolatban; grafikai tervezés és
színvilág megtervezése egységes vállalati arculathoz; internetes weboldalak készítésére szolgáló tervezés és
grafikai tervezés; mérnöki tervezés; mérnöki tervezési szolgáltatások; vizuális tervezés; építészeti tervezés;
építészeti tervkészítés; iparművészeti tervezés; műszaki tervezés; belsőépítészeti tervezés; órák tervezése;
építészeti szolgáltatások építészeti tervek kidolgozásához; építészeti tervek készítése; építészeti tervezési
szolgáltatások; építészeti tervező szolgáltatások; tanácsadás az építészet és építészeti tervezés területén; építészeti
és várostervezési szolgáltatások; építészethez kapcsolódó számítógéppel támogatott tervezési szolgáltatások;
ékszertervezési szolgáltatások; ékszerek tervezése; ékszerek és kiegészítők tervezése.
( 210 ) M 20 01592
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( 220 ) 2020.06.08.
( 731 ) Gábossy Ádám, Solymár (HU)
( 740 ) Kutasi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

( 210 ) M 20 01597
( 220 ) 2020.06.08.
( 731 ) Szarka Eleonóra, Budapest (HU)
( 541 ) Norielle
( 511 ) 25

Alakformáló alsónemű; alsóingek, trikók; alsónadrágok; alsónadrágok, bugyik; alsónadrágok, rövid;

alsóruházat; alsóruházat, fehérneműk; alvómaszkok; atlétatrikók; babydollok; bikinik; bodyk [alsóruházat]; bodyk
[ruházat]; bokszer alsónadrágok, bokszeralsók; bugyik; egyberészes fürdőruhák [hurkolt/ kötöttáruk]; egyrészes
overallok (playsuit); fehérnemű; fehérnemű kismamáknak; felsőruházat; férfi alsóneműk; férfi és női fürdőruhák
és fürdőnadrágok; férfi fürdőnadrágok; férfi, női és gyermek ruházat; fiú rövidnadrágok [alsóneműk]; francia
bugyik; funkcionális fehérnemű; fürdőköpenyek; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok, bermudák;
fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőruha gyermekek számára; fürdőruhák, fürdődresszek; fürdőruhák,
úszódresszek; fűzők [alsónemű]; gyermekruházat; gyermek felsőruházat; gyereknadrágok; hálóing; hálóingek;
hálóingek, babydollok; hálókabátok; hálóköntösök, pongyolák; hálóruhák; hálóruhák, alváshoz használt ruhák;
hálóruhák kismamáknak; hálós jelzőtrikók; hímzett ruhadarabok; jógafelsők; jóganadrágok; jógapólók; kapucnis
fürdőköpenyek; kendők [ruházat]; kendoruhák; kezeslábas overallok; kezeslábas pizsamák gyerekeknek;
kezeslábas ruhák; kezeslábasok; kezeslábasok, overallok; kezeslábasok [felsőruházat]; kimonók; kismama felsők;
kismama ingek; kismama leggingek; kismama nadrágok; kismama rövidnadrágok; kismama ruhák; kismama
ruházat; kismamaruhák; kombinék; kombinék [alsónemű]; kombinék [alsóruházat]; kombinék, hálóingek
[chemise]; köntösök, pongyolák; köpenyek; kosztümök szerepjátékokhoz; lányka felsőruházat; lányka ruhák;
leszorító bugyik, rövidnadrágok [alakformáló fehérneműk]; matróz- és tengerészruházat; menyasszonyi
harisnyatartók; merevítő nélküli melltartók; napozóruhák; napellenzők [ruházat]; neglizsék, hálóköntösök; nem
elektromosan fűtött lábzsákok; női alsó; női alsóruházat, fehérnemű; női fürdőruhák; női overallok; női ruhák;
öntapadós melltartók; overallok kismamáknak; pánt nélküli melltartók; pizsama; pizsamaalsók; pizsamák;
pizsamák [csak trikószövetből]; plüssruházat; pólóingek, kötött ingek, pólók; rakott szoknyák; rakott szoknyák
elegáns kimonókhoz (hakama); pulóverek; rövid alsószoknyák; rövid együttesek [ruházat]; rövid
kertésznadrágok; rövid ujjú pólók; rövid ujjú ingek; rövidnadrágok; rövidnadrágok [ruházat]; rövidnadrágok,
shortok; ruhák csecsemők és kisgyermekek számára; ruházati cikkek nők számára; selyemövek, vállszalagok;
selyemruházat; sportmelltartók; strandköpenyek; strandkendők; strandöltözet; strandruhák; strandruházat;
szemmaszkok; szoknyák; sztreccs-nadrágok; tangák; tankinik; textilövek [ruházat]; trikó [alsónemű], kombiné;
trikók; tunikák; úszódressz, fürdőruha; úszónadrágok; úszónadrágok, fürdőnadrágok; ujjatlan trikók; ujjatlan
pólók, trikók; vágott felsők; vállkendők.
( 210 ) M 20 01602
( 220 ) 2020.06.09.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) TANYDONCOMBI
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.
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( 210 ) M 20 01614
( 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
( 546 )

( 511 ) 41

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

szórakoztatás].
( 210 ) M 20 01620
( 220 ) 2020.06.08.
( 731 ) Nanton Nutraceuticals Ltd., Nanton, Alberta (CA)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 5

Rózsagyökér-tartalmú gyógynövényes táplálék-kiegészítők szívószál, kapszula és ital formájában.

( 210 ) M 20 01621
( 220 ) 2020.06.10.
( 731 ) Kulcspatikák Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Csomád (HU)
( 740 ) Sziklai & Andrejszki Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 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).
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; célzott marketing;

értékesítési promóciós szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint
gyógyászati segédeszközök kis- és nagykereskedelme; hirdetési- és reklámszolgáltatások; kereskedelmi
információ és tanácsadás fogyasztóknak.
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; gyógyszerészeti konzultáció.
( 210 ) M 20 01623
( 220 ) 2020.06.09.
( 731 ) Tandofer Informatikai Kft., Kecskemét (HU)
( 740 ) Dr. Berényiné Dr. Dézsi Andrea, Kecskemét
Dr. Fekete Gábor, Kecskemét
( 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;
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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; számítógépes programok [letölthető szoftverek]; számítógépes programok,
rögzített (1); számítógépes programok, rögzített (2); számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető.
( 210 ) M 20 01625
( 220 ) 2020.06.09.
( 731 ) Szász Tamás, Kistamási (HU)
( 546 )

( 511 ) 14

Paracord zsinórból és különböző fémből, továbbá azok ötvözeteiből, valamint műanyagból kiegészítőkkel

kombinált ékszerek.
( 210 ) M 20 01635
( 220 ) 2020.06.11.
( 731 ) Deniz P. Zsuzsanna, Budapest (HU)
( 541 ) H-4
( 511 ) 25

Női ruha; ruházati cikkek, kalapáruk.

( 210 ) M 20 01636
( 220 ) 2020.06.11.
( 731 ) Next Move Kft., Csomád (HU)
Sipos Dániel, Csomád (HU)
( 740 ) dr. Kecskés István, Budapest
( 541 ) PUSZIKEDD
( 511 ) 41

Szórakoztatás; sport és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 20 01641
( 220 ) 2020.06.11.
( 731 ) Zsigovits Angelika, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 39
44

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.
Táplálkozási és étrendi tanácsadás.

( 210 ) M 20 01666
( 220 ) 2020.06.12.
( 731 ) Babai Anikó, Baja (HU)
( 740 ) dr. Sziráczki István, Baja
M1987
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( 546 )

( 511 ) 24
27

Textil méteráruk lakberendezési célokra; textilek lakberendezéshez; textilek, textíliák lakberendezéshez.
Csúszásgátló alátétek; csúszásgátló burkolatok lépcsőkre; csúszásmentes anyagok padlóburkolatok alá;

dekoratív csúszásgátló padlóburkolat lapok formájában; eldobható nedvszívó padlószőnyegek; gumiból készült
padlóburkolatok; kemény felületű padlóburkolatok; kész padlókra rögzíthető linóleum burkolólapok; linóleum;
linóleum burkolólapok; mesterséges padlóburkolatok; linóleum kész padlók burkolására; nem a teljes
padlófelületet lefedő szőnyegek; padlóburkolatok; papírból készült fürdőszobai kilépők; papírból készült
lábtörlők; parafa burkolólapok; parafa padlólapok; párnázott bélések, betétek kész padlókhoz; párnázott
burkolatok kész padlókhoz; szigetelő padlóburkolók; szőnyegek alatt használatos csúszásgátló anyag; védő
padlóburkolatok; vinil padlóburkolatok; szőnyegek, pokrócok, lábtörlők; vinil padlóburkolatok kész padlókhoz;
vívópástok; alátétek szőnyegekhez; birkózószőnyegek; csúszásgátló anyag szőnyegek alá; csúszásgátló
padlószőnyegek berendezések alatt történő használatra; csúszásgátló fürdőszőnyegek; csúszásgátló
zuhanykilépők; csúszásmentes gyékények; egymásba illeszthető futószőnyegek; etető szőnyegek kisállatok
számára; fürdőszobai gumi szőnyegek, kilépők; fából készült lábtörlők; fürdőszobai lapok [szőnyegek];
fürdőszobai szőnyegek műanyagból; fürdőszobai szőnyegek textilből; fürdőszobaszőnyegek, kilépők;
futószőnyegek; goza gyékényszőnyegek; gumi szőnyeglapok; gumiból készült lábtörlők; gumiszőnyegek;
gyékényszőnyegek; gyékényszőnyegek [kész padlók burkolására]; imaszőnyeg; japán rizsszalma szőnyegek
[tatami szőnyegek]; játszófelületeken használatos habszivacs szőnyegek; játszószőnyegek; jógaszőnyegek; kis
méretű szőnyegek; lábtörlők [gyékények]; műanyagból készült szőnyegpadló lapok; mushiro szalmaszőnyegek;
mushiro [szalmaszőnyegek]; nádszőnyegek; nem szőtt keleti szőnyegek [mosen]; padlóburkolatok [szőnyegek]
sporttevékenységekhez; padlólapok szőnyegből; padlószőnyeg-lapok textilből; padlószőnyegek; padlószőnyegek
lóállásokba; parafa lábtörlők, szőnyegek; padlószőnyegek [szőnyegek]; puzzle szőnyegek [padlóborítások];
sporttevékenységhez használt padlót fedő burkolatok [szőnyegek]; strandszőnyegek; szalmaszőnyegek; székek
alá való szőnyegek [padlóvédő székek alá]; szőnyeg hátlap; szőnyegalátétek; szőnyegbetétek; szőnyegcsempék;
szőnyegcsempék padlóburkoláshoz; szőnyegek állatoknak; szőnyegek fonott kötélből sípályák létesítéséhez;
szőnyegek fonott kötélből sípályákra; szőnyegek hátoldalára való első takaróréteg; szőnyegek járművekhez;
szőnyegek [textil]; szőnyegpadló alátétek; szőrméből készült kisebb méretű szőnyegek; tatamiszőnyegek; textil
kisszőnyegek otthoni használatra; textilből készült lábtörlők; tornaszőnyegek, tornatermi padlóburkolatok;
tornaszőnyegek, tornatermi edzőszőnyegek; tornatermi gyékények; tűzálló szőnyegek kandallókhoz és
grillsütőkhöz; ülőszőnyegek személyi használatra; virágmintás gyékényszőnyegek [hana-mushiro];
zuhanyszőnyegek; gépjármű szőnyegek [nem formázott]; szőnyegek autókba; védőszőnyegek a cipősarkak által
okozott kopás megelőzésére járművezetéskor; mesterséges gyep játékra használt felületek burkolására;
mesterséges gyep, műgyep; mesterséges gyep, sportolásra használt felületek burkolására; mesterséges gyep
szabadidős tevékenységekhez használt felületek burkolására; mesterséges gyep sporttevékenységekhez használt
felületek burkolására; párnázott alátétek mesterséges gyephez; szabadidős célra használt területek felületére
fektethető mesterséges gyep; falborítások; falburkolatok műanyagból; falburkolatok papírból; falburkolatok
parafából; frízek [nem textilből készült, falra akasztható dekorációk]; kész falakra rögzíthető linóleum
burkolólapok; kézzel készített falidíszek nem textilanyagból; kézzel készített gyapjúszőnyegek; műanyag tapéta;
nem textil fali függők; nem textil falidíszek, falikárpitok; nem textil falidíszek, falikárpitok, faliszőnyegek;
mennyezeti tapéták; nem textil tapéták; nem textilből készült falidíszek; papírból készült mennyezetburkolatok;
parafa tapéta; párnázott bélések, betétek kész falakhoz; párnázott borítások kész mennyezetekhez; párnázott
burkolatok kész mennyezetekhez; szigetelő tapéták; tapéta; tapéta szoba méretű dekoratív öntapadós falburkolat
formájában; tapéta térbeli vizuális hatásokkal; tapétaszegélyek; textil falidíszek, falikárpitok; textilbélésű tapéta;
textilborítású tapéták; textiltapéták; vinil falborítások; vinil tapéták.
37

Padlóburkolási szolgáltatások; aljzatbeton-szintezési szolgáltatások; aljzatok, alátétrétegek alkalmazása;

aljzatbeton-emelési szolgáltatások; laminált padló lerakása; laminált padló karbantartása; laminált padló javítása.
42

Tervezési szolgáltatások lakberendezéssel kapcsolatban; színek, festékek és bútorok kombinálásával
M1988
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kapcsolatos lakberendezési információs szolgáltatások; színek, festékek és bútorok harmonizálásával kapcsolatos

lakberendezési információs szolgáltatások; lakberendezési tanácsadás; lakberendezési szolgáltatások
[épületbelsők].
( 210 ) M 20 01667
( 220 ) 2020.06.13.
( 731 ) Toldi Károly 50%, Siófok (HU)
Toldiné Laurinyecz Magdolna 50%, Siófok (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

Édes tészták; instant pudingporok; készítmények gofrik előállításához; keverékek pudingok készítéséhez,

pudingporok; nyers tészták; pudingporok; pudingok por formájában; tésztafélék [nyers tészta]; tésztapor;
csokoládét tartalmazó fagylaltok; fagyasztott joghurtok [fagylaltok, jégkrémek]; fagylalt; fagylalt desszertek,
jégkrémek; fagylalt édességek; fagylalt, jégkrém; fagylaltkeverékek; fagylaltok; fagylaltok és jégkrémek;
fagylaltöntetek; fagylaltos édességek; fagylaltos édességek nyalókák formájában; fagylaltos italok; fagylaltos
sütemények; fagylaltpor; fagylaltporok; fagylaltpótlók; fagylalttölcsérek; fagylalttorták; gyümölcsös fagylaltok;
gyümölcsös jégkrémek, fagylaltok; jég, fagylalt, fagyasztott joghurtok és sörbetek; jég/jégkrémek/fagylaltáruk és
fagylalt; jeges tejek [fagylaltok]; jégkrém nyalókák, fagylalt nyalókák, pálcikás jégkrémek; jégkrémek,
fagylaltok; jégkrémtorták, fagylaltos sütemények; joghurtalapú fagylaltok [főleg fagylalt]; keverék
fagylalttölcsérhez; keverékek fagylalt készítéséhez; keverékek jégkrém termékek készítéséhez, fagylaltporok;
kötőanyagok fagylaltokhoz, jégkrémekhez; kötőanyagok fagylaltokhoz; kötőanyagok jégkrémekhez,
fagylaltokhoz; nem tejes jégkrémek, fagylaltok; sörbetek [vízalapú fagylaltok]; szerves kötőanyagok jégkrémhez,
fagylalthoz; szója alapú fagylalt helyettesítők; szója alapú fagylaltok; szörbetek [fagylaltok]; szörbetek [vizes
fagylaltok]; tejes fagylalt, jégkrém; tejes ízesítésű pálcikás fagylaltok; tejet tartalmazó pálcikás fagylaltok;
természetes aromaanyagok fagylaltokhoz [nem étereszenciák vagy eszenciaolajok]; trüffel ízű fagylaltok; vizes
alapú fagylaltok; csokoládés gofrik; gofri; gofrik.
( 210 ) M 20 01673
( 220 ) 2020.06.15.
( 731 ) Natur-Food Kft., Budakalász (HU)
( 740 ) Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 29

Tartósított, szárított, főzött gyümölcsök és zöldségek, földimogyoró, mogyoró, dió, gyömbér, gomba,

magvak és ezek keverékei, ízesített és kandírozott változatai, szárított gyümölcsök és zöldségek csipszek és
snackek, hummusz, zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; lisztek és más gabonakészítmények és gabona chípszek;

csokoládéval, kakaóval, kókusszal bevont zöldségek, gyümölcsök, diók, mogyorók, magvak és ezek keverékei,
müzli, pattogatott kukorica, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, fűszerek;
tartósított fűszernövények.
31

Gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más

osztályokba; friss gyümölcsök és zöldségek, gomba, kókusz, mandula, mogyoró, olivabogyó.
( 210 ) M 20 01674
( 220 ) 2020.06.15.
( 731 ) Miao Wei, Budapest (HU)
( 740 ) Wanshida Kft., Budapest
M1989
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( 546 )

( 511 ) 9

Napszemüvegek; szemüvegek (1); szemüvegek (2); szemüvegkeretek; szemüveglencsék; szemüvegtokok;

védőszemüvegek sportoláshoz.
18

Abrakos tarisznyák; állatbőrök és irhák (1); állatbőrök és irhák (2); állszíjak bőrből; aranyverő hártyák;

bevásárlóhálók; bevásárlótáskák; bordák esernyőkhöz vagy napernyőkhöz; botszékek; bőr címkék; bőrdarabok
bútorhuzatokhoz; bőrlemezek; bőr, nyers vagy félig megmunkált állapotban; bőröndök; bőröndök kerekekkel;
bőröndök, utazóládák [poggyász]; bőr pórázok; bőrruházat (2); bőrszalagok, bőrzsinórok; bőrszelepek; bőrszíjak;
bőrszíjak katonai felszerelésekhez; bőrszíjak [nyergesáru]; bőr vállszíjak [hevederek]; bútorhuzatok bőrből;
dobozok, tartók bőrből vagy műbőrből (1); dobozok, tartók bőrből vagy műbőrből (2); dobozok vulkánfíberből;
ernyők, esernyők; esernyő fogantyúk; esernyőnyelek, esernyőfogók; esernyőtokok, huzatok; feszítőzablák;
fogantyúk bevásárlótáskák megtartásához; fogantyúk bőröndökhöz; fogantyúk sétapálcákhoz; gumirészek
kengyelekhez; gyerekhámok; gyűrűk esernyőkhöz; hámok állatoknak; hámok szerelvényei; hátizsákok,
hátitáskák; hátizsákok, táskák hegymászóknak; hétköznapi, utcai táskák; hitelkártyatartók [levéltárcák];
irattáskák, aktatáskák (1); irattáskák, aktatáskák (2); kalapdobozok bőrből; kantárak [hámok]; kecskebőr, sevró;
ruhatáskák utazáshoz; satchel táskák; sporttáskák, tornazsákok; strandtáskák; szerszámtáskák, üresen (1); szíjak
bőrből; táskák, hátizsákok táborozóknak (1); táskák [zacskók, tasakok] csomagolásra, bőrből; utazókészletek
[bőráruk]; útitáskák; zergebőr, nem tisztítási célokra.
25

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

[ruházat]; ballonkabátok [ruházat]; beépített LED-eket tartalmazó ruházat; boák [nyakbavalók]; bokacsizmák (1);
bokacsizmák (2); bokszer alsónadrágok, bokszeralsók; bőrruházat (1); bugyik; bundák, szőrmék [ruházat];
csecsemőkelengyék, babakelengyék; csípőszorítók; csősálak; csuklyák, kapucnik [ruházat]; csúszásgátlók
lábbelikhez; díszzsebkendők [ruházat]; dzsekik; egyenruhák (2); esőruhák; fejre való sálak, fejkendők;
fejszalagok [ruházat]; felsőruházat; fém cipőkellékek; fityulák; futballcipők; fürdőköpenyek, fürdőköntösök;
fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák, úszódresszek; fürdőszandálok, fürdőcipők; fűzős
bakancsok, csizmák; gallérok [ruházat]; hálóköntösök, pongyolák; harisnyaáruk, kötöttáruk; harisnyák;
harisnyanadrágok; harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók (1); harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók (2);
harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók (3); hímzett ruhadarabok; hónaljvédők; horgászmellények;
hosszúnadrágok (1); hosszúnadrágok (2); ingek; izzadságfelszívó harisnyák; izzadságfelszívó zoknik;
izzadtságfelszívó alsóneműk; jelmezek; kabátok, dzsekik; kötények [ruházat]; kötöttáruk [ruházat]; lábbelik (1);
lábbelik (2); legging nadrágok, cicanadrágok; magas szárú lábbelik; mellények; miseingek; miseruhák, kazulák;
mitrák, püspöksüvegek; muffok [ruházat]; műbőr ruházat; nadrágleszorítók, pantallók; overallok, munkaruhák;
öltönyök; öntapadós melltartók; övék [ruházat]; papucsok; pénztartó övék [ruházat]; pizsamák; pólók; poncsók;
prémsálak [szőrmék]; pruszlikok, míderek, fűzős mellények; pufi dzsekik [ruházat]; pulóverek; pulóverek, kötött
pulóverek; rash guard felső ruházat; rövid ujjú ingek; ruházati cikkek; sálak; sapkák; sárcipők, gumicsizmák;
síbakancsok, sícipők; síkesztyűk; skortok [sportszoknyák]; spárgatalpú cipők vagy szandálok; sportcipők (1);
sportcipők (2); strandcipők; strandruházat; szandálok; szoknyák; szőrmebéléses kabátok (2); tornacipők;
tornaruházat; trikó [alsónemű], kombiné; trikók; turbánok; úszósapkák; zoknik; zuhanyzó sapkák.
( 210 ) M 20 01677
( 220 ) 2020.06.15.
( 731 ) EMVI Holding Zrt., Nyíregyháza (HU)
( 740 ) Csontos és Törőcsik Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Kivi
M1990
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Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 20 01678
( 220 ) 2020.06.15.
( 731 ) EMVI Holding Zrt., Nyíregyháza (HU)
( 740 ) Csontos és Törőcsik Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) EMVI
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 20 01679
( 220 ) 2020.06.15.
( 731 ) SBGK Irodai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SKALA
( 511 ) 9

Számítógépes szoftverplatformok; együttműködési menedzsment szoftver platformok; együttműködési

szoftver platformok [szoftverek]; számítógépes szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető formában;
számítógépes e-kereskedelmi szoftver; e-kereskedelmi és e-fizetési szoftverek; számítógépes elektronikus
kereskedelmi szoftverek, melyek lehetővé teszik a felhasználóknak elektronikus üzleti tranzakciók lebonyolítását
egy globális számítógépes hálózaton keresztül; számítógépes szoftver csomagok; integrált szoftvercsomagok;
ügyfélkapcsolat-kezelő [CRM] szoftverek; adatátalakító berendezések; szoftverek automatizált üzleti folyamat
felfedezéséhez (ABPD); termékéletciklus-menedzsment szoftverek; kiskereskedelmi szoftverek; berendezések
bankkártyás fizetéshez, pénzfelvételhez a vásárlás helyén; értékesítési pont [POS] rendszerek; elektronikus
értékesítési pont [EPOS] rendszerek; szoftverek elektronikus fizetések feldolgozásához; szoftverek üzleti
tranzakciók feldolgozásához; az összes fent említett termék a divat és a formatervezés területén.
35

Üzletvezetési szolgáltatások az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatban; e-kereskedelemmel

kapcsolatos információnyújtás és tanácsadás; üzleti tanácsadás magánszemélyek számára; üzleti szaktanácsadás
cégek számára; üzletvezetéssel és üzleti tevékenységekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; cégek
működtetéséhez kapcsolódó professzionális üzleti szaktanácsadás; ügyviteli és működési segítségnyújtás
kereskedelmi vállalatok számára; üzletvezetéssel kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; üzleti
hatékonysághoz kapcsolódó tanácsadás; értékesítési menedzsment-szolgáltatások; ügyfélkapcsolat-kezelés;
automatizált adatfeldolgozás; életciklus-költségszámítás üzleti célokra; ruházkodással kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; online ruházati kiskereskedelmi bolti szolgáltatások; számítógépesített
értékesítőhelyi adatgyűjtési szolgáltatások kiskereskedők részére; elektronikus értékesítési pont (EPOS)
berendezések bérbeadása; üzleti menedzsment a szállítás és kézbesítés területén; üzleti konzultáció, a szállítás és
kézbesítés területén; üzleti adminisztráció a szállítás és kézbesítés területén; árelemző szolgáltatások;
kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és lebonyolítása távközlési rendszerek útján; számlakészítés; adminisztratív
támogatás és adatfeldolgozási szolgáltatások; az összes fent említett szolgáltatás a divat és a formatervezés
területén.
38

Internetes platformokhoz való hozzáférés biztosítása; internetes platformokon és portálokon biztosított

távközlési szolgáltatások; e-kereskedelmi platformokhoz való hozzáférés biztosítása az interneten; elektronikus
kereskedelemmel kapcsolatos távközlési szolgáltatások; jelátvitel elektronikus kereskedelem céljából
telekommunikációs rendszereken és adatkommunikációs rendszereken keresztül; az összes fent említett
szolgáltatás a divat és a formatervezés területén.
42

Számítógépes platformok fejlesztése; platform-mint-szolgáltatás (PAAS); internetes platformok bértárolása;

internetes platform készítése elektronikus kereskedelemhez; elektronikus kereskedelmi platformokhoz való
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szoftverek programozása; internetes kommunikációs felületek hosztolása; internetes tranzakciós felületek

hosztolása; e-kereskedelmi felületek fenntartása az interneten; e-kereskedelmi műveletekhez való technológiát
alkalmazó felhasználó-hitelesítési szolgáltatások; az e-kereskedelem területén használt szoftverek karbantartása;
elektronikus kereskedelemhez kapcsolódó honlap létrehozására és tervezésére irányuló tanácsadás; az
e-kereskedelem területén használt szoftverekre vonatkozó tanácsadó szolgáltatás; szoftvercsomagok igény
szerinti tervezése; adatmásolási és átalakítási szolgáltatások, adatkódolási szolgáltatások; szoftverfejlesztés
automatizált üzleti folyamat felfedezéséhez (abpd); logisztikához, ellátásilánc-menedzsmenthez és elektronikus
üzleti portálokhoz használatos számítógépes szoftverek tervezése és fejlesztése; nem letölthető számítógépes
szoftverek ideiglenes használatának lehetővé tétele szállítási iratok készítéséhez számítógépes hálózatokon,
intraneteken és az interneten; elektronikus fizetések feldolgozására szolgáló online, nem letölthető szoftverek
ideiglenes használatának biztosítása; számítástechnikai módszerek, algoritmusok és szoftverek fejlesztése és
tesztelése; az összes fent említett szolgáltatás a divat és a formatervezés területén.
( 210 ) M 20 01681
( 220 ) 2020.06.16.
( 731 ) Kocsor Zsolt, Sződliget (HU)
( 546 )

( 511 ) 33

Bort tartalmazó italok (fröccsök).

( 210 ) M 20 01682
( 220 ) 2020.06.16.
( 731 ) Kocsor Zsolt, Sződliget (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Dalírás; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; szórakoztatási szolgáltatások; zenei

produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés; zenei előadás; zenei produkciók; élő zenei koncertek; élő
zenei előadások; zenei produkciós szolgáltatások; zenei együttesek élő fellépései, előadásai; zenei koncertek
szervezése és lebonyolítása.
( 210 ) M 20 01683
( 220 ) 2020.06.16.
( 731 ) Kovács Brigitta Hajnalka, Budapest (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Kozmetikai termékekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; szépségápolási termékekkel

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; kozmetikai eszközökkel kapcsolatos kis- és
nagykereskedelmi szolgáltatások; műszempillákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;
szempillákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; műszempillaragasztó szerekkel kapcsolatos
kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; szempilla kefékkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;
szempillaelválasztókkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; szempillafésűkkel kapcsolatos kisés nagykereskedelmi szolgáltatások; szempillagöndörítőkkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;
szempillakefékkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; szempillacsipeszekkel kapcsolatos kis- és
nagykereskedelmi szolgáltatások; szempillaspirálokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;
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műszempilla ragasztókkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; szempillahosszabbító

szempillafestékekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; szempilla csipesztisztító
folyadékokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; szempilla samponokkal kapcsolatos kis- és
nagykereskedelmi szolgáltatások; szempilla tisztítókkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;
műszempilla leoldókkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; szempilla és szemöldök tisztító
gélekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; műszempilla kötésgyorsítókkal kapcsolatos kis- és
nagykereskedelmi szolgáltatások; kozmetikai csipesztartó karkötőkkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi
szolgáltatások; tokok kozmetikai eszközökhöz kis- és nagykereskedelme; kozmetikumok szempillához kis- és
nagykereskedelme; kozmetikai szerek szempillákhoz kis- és nagykereskedelme.
41

Szépségápolási, kozmetikai oktatás; kozmetikai, szépségápolási oktatás; szépségápolási, kozmetikai iskolák

szolgáltatásai; oktatási szolgáltatások kozmetikus [szépségápolási] iskolák formájában.
( 210 ) M 20 01685
( 220 ) 2020.06.16.
( 731 ) Rivian IP Holdings, LLC (a Delaware limited liability company), Plymouth, Michigan (US)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest
( 541 ) RIVIAN
( 511 ) 12

Szárazföldi járművek, valamint ezek alkatrészei és tartozékai, nevezetesen szerkezeti részek és erőátviteli

alkatrészek villamos motorok, sebességváltók és tengelyek formájában; gépjármű, jármű karosszériák;
poggyásztartó hálók szárazföldi járművekhez; méretre készült ponyvák szárazföldi járművekhez; csúszásgátló
láncok szárazföldi járművekhez; tapaszok, sallerfoltok járműabroncsok javításához; pumpák járműabroncsok
felfújásához; autók belső kárpitozása; autók belső burkolata; egyedi bőr járműbelsők szárazföldi járművekhez;
rendszámtábla-keretek; rendszámtábla-tartók; kárpitok szárazföldi járművekhez; elektromos hajtású szárazföldi
járművek; elektromos járműalkatrészek, nevezetesen motorok; elektromos járműalkatrészek, nevezetesen
visszapillantó tükrök, ablaktörlők és hátsó ajtók; teljesen akkumulátoros, elektromos, nagy teljesítményű
járművek; járműülések; kerékagyak járművekhez; járműkerekek; kárpitok, méretre készült ponyvák szárazföldi
járművekhez; kormánykerekek szárazföldi járművekhez; motorok szárazföldi járművekhez; tetőcsomagtartók,
lengéscsillapítók, rugók, stabilizáló rudak és felfüggesztések, fentiek mindegyike szárazföldi járművekhez;
ajtókárpitok gépjármű karosszériákhoz; féknyergek szárazföldi járművekhez; méretre készült üléshuzatok
szárazföldi járművekhez; motorfelfüggesztések szárazföldi járművekhez; előre megtervezett vinil autófóliák,
amelyeket kifejezetten szárazföldi járművekhez alakítottak ki; járműalkatrészek, nevezetesen
szervokormány-tömlők; jelvények szárazföldi járművekhez; járművekhez való üléspárnák;
kerékagy-szerelvények járművekhez; síléctartók szárazföldi járművekhez; tükrök szárazföldi járművekhez,
nevezetesen visszapillantó tükrök; irányváltó hajtóművek szárazföldi járművekhez; horgok, amelyeket
kifejezetten szárazföldi járművekben történő használatra,járműtartozékok rögzítésére terveztek; szélvédők
járművekhez; lopásgátló eszközök szárazföldi járművekhez; gumiabroncsok szárazföldi járművekhez;
abroncsbelsők szárazföldi járművekhez; abroncsfújók; szárazföldi járművek műanyag alkatrészei, nevezetesen
autók külső és belső díszítő és védő extrudált műanyag szegélyei; szárazföldi járművek, nevezetesen elektromos
autók, teherautók és sportcélú haszongépjárművek (sport-szabadidőautók, SUV-ok); félig felszerelt
takaróponyvák szárazföldi járművekhez; fék légkompresszorok szárazföldi járművekhez; légfék munkahengerek
szárazföldi járművekhez; motorházfedelek; alvázak szárazföldi gépjárművekhez; jármű ülésvédők; szerkezeti
javító alkatrészek teherautókhoz és egyéb szárazföldi gépjárművekhez; tengelykapcsolóból, sebességváltóból,
kardántengelyből és differenciálműből álló, járművekben használatos erőátviteli berendezések; hajtómű felső
fedelek szárazföldi járművekhez; váltótartó lemezek szárazföldi járművekhez; szárazföldi járművekhez való
sebességváltó házak; vontatórudak, vonórudak szárazföldi járművekhez; sárhányók szárazföldi járművekhez;
szárazföldi járművekhez illeszthető lépcsők, fellépők; vontatórudak járművekhez; járműfelnik és ezek szerkezeti
elemei terepjáró járművekhez (ATV-khez); gépjárművekhez való érzékelők, nevezetesen elektromos
szervokormányzási forgatónyomaték-érzékelők, szervokormány-rendszerek alkotóelemeként árusítva;
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abroncskarimák járművekhez; sebességváltók szárazföldi járművekhez; fékek szárazföldi járművekhez; jármű

karosszériák; sebességváltók szárazföldi járművekhez; járműalkatrészek, nevezetesen napellenzők szélvédőkre;
járműalkatrészek, nevezetesen árnyékolók; járműalkatrészek, nevezetesen segédirányító karok;
járműalkatrészek,nevezetesen gömbcsuklók; járműalkatrészek, nevezetesen felfüggesztő rudak; járműalkatrészek,
nevezetesen féltengelycsuklók; járműabroncsokhoz való szelepszárak; szárazföldi járművek részei, nevezetesen
differenciálművek; motorháztető-védők mint szárazföldi járművek szerkezeti alkatrészei; csapok, tengelyek
szárazföldi járművekhez; fékhuzalok (bowdenek) szárazföldi járművekhez; fékdobok szárazföldi járművekhez;
féknyergek szárazföldi járművekhez; szárazföldi járművekhez való felfüggesztéselemek, nevezetesen laprugók;
szárazföldi járművek felfüggesztéseinek alkatrészei, nevezetesen tekercsrugók; ablaktörlő, szélvédőtörlő lapátok
szárazföldi járművekhez; hidraulikus hajtású rendszerek szárazföldi járművekhez; szárazföldi járművekhez való
felfüggesztéselemek, nevezetesen kiegyenlítők; egyedi bőr járműbelsők szárazföldi járművekhez;
tárcsafékbetétek szárazföldi járművekhez; pohártartók szárazföldi járművekhez; sebességváltók szárazföldi
járművekhez és azok pótalkatrészei; erőátviteli szíjak szárazföldi járművekhez; felfüggesztési rendszerek
szárazföldi járművekhez; kerékcsapágyak szárazföldi járművekhez; üvegjármű ablakok szárazföldi járművekhez;
riasztó berendezések szárazföldi járművekhez; fékszerelvények szárazföldi járművekhez; kerékpártartók
szárazföldi járművekhez; tengelygumiharang-készletek szárazföldi járművekhez; tengelycsapágyak szárazföldi
járművekhez; tárcsafékek szárazföldi járművekhez; tetőre rögzített csomagtartó tárolók szárazföldi járművekhez;
szárazföldi sportcélú haszongépjárművek (sport-szabadidő autók, SUV-k);légzsákok járművekhez; járműablakok;
biztonsági övek szárazföldi járművekhez; szelepek járműabroncsokhoz; kürtök szárazföldi járművekhez;
szárazföldi járművek részei, nevezetesen erőátviteli szíjak; tengelykapcsolók szárazföldi járművekhez; méretre
készült járműponyvák gépkocsikhoz és teherautókhoz az időjárástól és annak hatásaitól való védelem céljából;
fejtámlák szárazföldi járművekhez; felfújódó légzsákok szárazföldi járművekhez baleseti sérülések megelőzésére;
erőátviteli láncok szárazföldi járművekhez; utángyártott gépkocsi-kiegészítők, nevezetesen kifejezetten
szárazföldi járművekben történő használatra kifejlesztett rendszerező táskák, hálók és tálcák; biztonsági
hevederek, hámok járműülésekhez; poggyászhálók szárazföldi járművekhez; fékbetétek szárazföldi járművekhez;
szárazföldi járművek alkatrészei, nevezetesen tengelyek; szárazföldi járművek részei, nevezetesen hajtóművek,
hajtások; szárazföldi járművek fém alkatrészei, nevezetesen külső és belső díszítő és védő fém szegélyek;
elektromos hajtású szárazföldi járművek, nevezetesen gépkocsik, teherautók és sport-szabadidő autók (SUV-ok);
kerékpárok; tolatásjelzők szárazföldi járművekhez; keréktárcsák szárazföldi járművekhez; gépjárművek
elektromos zárai; riasztórendszerek gépjárművekhez; kormányművek szárazföldi járművekhez és ezek
alkatrészei; spoilerek, légterelő szárnyak szárazföldi járművekhez; járműlépcsők, fellépők, hágcsók; légzsákok;
gépkocsi lengéscsillapítók; gépkocsi lökhárítók; gépkocsikhoz való tetőcsomagtartó dobozok, tetőboxok; méretre
készült ponyvák járművekhez; szárazföldi járművek alkatrészei, nevezetesen járműlépcsők, fellépők, hágcsók;
szárazföldi járművek alkatrészei, nevezetesen sárhányók; szárazföldi járművek alkatrészei,nevezetesen
ütközőpárnák; járműalkatrészek, nevezetesen lengéscsillapítók; szárazföldi járművek ajtói; irányjelző karok
szárazföldi járművekhez; tanksapkák szárazföldi járművekhez; rendszámtábla-takarók járművekhez; ajtópanelek
szárazföldi járművekhez.
( 210 ) M 20 01691
( 220 ) 2020.06.16.
( 731 ) EPER STUDIÓ Kft., Visegrád (HU)
( 740 ) Végvári Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

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

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető
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jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,

szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].
( 210 ) M 20 01694
( 220 ) 2020.06.17.
( 731 ) CerFood Kft., Kecskemét (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok, bébiételek;

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.
30

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

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé.
32

Alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más alkoholmentes készítmények

italok készítéséhez.
( 210 ) M 20 01697
( 220 ) 2020.06.17.
( 731 ) Borsós Ferenc, Gyöngyös (HU)
( 546 )
( 511 ) 41

Oktató-, szórakoztató, sport- és kulturális eszközökkel és létesítményekkel kapcsolatos bérbeadási

szolgáltatások; sport és fitnesz; sport- és fitneszszolgáltatások; sport- és kulturális tevékenységek; szabadidős,
rekreációs versenyek, versenysorozatok szervezése; szórakoztatási, sport és kulturális tevékenységek;
szórakoztató komplexumok; szórakoztató szolgáltatások versenyek formájában; táncstúdiók; versenyekkel
kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások; vetélkedők, versenyek szervezése; sportfoglalkozások szervezése nyári
táborokhoz; coaching; coaching [tréning]; csoportos edzés oktatása; edzési, sportolási létesítmények foglalása;
edzési utasítások és felszerelés biztosítása; edzőfelszerelések biztosítása; edzőlétesítmények biztosítása
sportoláshoz; edzettséggel kapcsolatos tanfolyamok; edzőtermi órák; edzőtermi szolgáltatások; egészség- és
fitnesztréning; egészség klubok és tornatermek szolgáltatásai; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz];
egészségvédő klubok szolgáltatásai [edzés]; élő sportesemények lebonyolítása; erőnlét-kondicionáló edzések
lebonyolítása; erősítő és kondicionáló edzés; fitnesszel kapcsolatos képzési szolgáltatások; fitnesz- és
edzőlétesítmények biztosítása; fitneszklub-szolgáltatások; fitneszoktatás, útmutatás; fitneszórák vezetése;
fitneszközpontok működtetése; fizikai edzettséggel kapcsolatos oktatás; fizikai erőnléti oktatás; formában tartó
sporttevékenységek oktatása, fitnesz oktatás; formában tartó sporttevékenységek oktatásával kapcsolatos
szolgáltatások; köredzések tartása; közösségi sportrendezvények szervezése; létesítmények biztosítása sport
rekreációs tevékenységekhez; létesítmények biztosítása sportklubok részére; létesítmények biztosítása
sportversenyekhez; létesítmények biztosítása sporteseményekhez; létesítmények biztosítása egészségkluboknak
[mozgásgyakorlatok]; létesítmények rendelkezésre bocsátása sportrendezvényekhez, sport- és atlétikai
versenyekhez és díjátadókhoz; ökölvívó mérkőzések szervezése; sport edzőtábori szolgáltatások; sport- és
szabadidős tevékenységek; sportklub szolgáltatások; sportedzői tevékenység; sporteredmények szolgáltatása;
sportesemények biztosítása és rendezése; sportesemények és sportversenyek szervezése; sportesemények
megrendezése; sportesemények megszervezése; sportlétesítmények fenntartása; sportlétesítmények lefoglalása;
sportlétesítmények működtetése; sportlétesítmények üzemeltetése; sportoktatás; sportoktatás/edzés; sportoktatás,
edzés és irányítás; sportoktatási szolgáltatások; sportoktatói szolgáltatások; sportolók képzése; sportolókkal
kapcsolatos információnyújtás; sportpark szolgáltatások; sportrendezvények lebonyolítása; sportrendezvények
szervezése és lebonyolítása; sportrendezvények szervezésével kapcsolatos tanácsadás; sportrendezvények,
versenyek és sportbajnokságok szervezése; sportszolgáltatások; sportszolgáltatások biztosítása; sporttal
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kapcsolatos képzési szolgáltatások; sporttal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; sporttal kapcsolatos

szórakoztatási szolgáltatások; sporttal kapcsolatos tájékoztató szolgáltatás; sporttevékenységek;
sporttevékenységek és sportversenyek szervezése; sporttevékenységek oktatása; sporttevékenységekkel
kapcsolatos edzői szolgáltatások; sporttevékenységekkel kapcsolatos tanfolyamok; sportversenyek és
sportesemények szervezése; sportversenyek és sportesemények megszervezése; sportversenyek és
sporttevékenységek szervezése; sportversenyek rendezése; sportversenyek szervezése, rendezése és lebonyolítása;
súlyzós edzés oktatása; súlyzós edzéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; szabadidős és képzési
szolgáltatások; személyi edző szolgáltatások [fitneszedzés]; személyi edzői szolgáltatások; szórakoztató
sportszolgáltatások; testedzéshez szükséges eszközök biztosítása; testedzés felügyelete; testedzési, testnevelési
szolgáltatások; testedzéssel kapcsolatos oktatás; testedzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása;
testedzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; testedző létesítmények biztosítása; testedző órák; testépítéssel
kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; testnevelés; testnevelési oktatás; testnevelési szolgáltatások; tornaoktatás;
tornatanítás; versenyek, versenysorozatok szervezése; versenyinformációs szolgáltatások; versenyszervezés;
vezetéssel kapcsolatos versenyek és bajnokságok szervezése.
( 210 ) M 20 01726
( 220 ) 2020.06.18.
( 731 ) Well Pharma Kutató és Fejlesztő Kft., Budapest (HU)
( 541 ) KABINKA
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 20 01728
( 220 ) 2020.06.18.
( 731 ) Barabás Béla, Szolnok (HU)
( 740 ) Pintz és Társai Kft., Budapest
( 541 ) Novilda
( 511 ) 10
44

Szexuális segédeszközök; szexuális tevékenységet segítő készülékek, eszközök és árucikkek.
Masszázs; masszázs szolgáltatások.

( 210 ) M 20 01729
( 220 ) 2020.06.18.
( 731 ) Váradi György, Budapest (HU)
( 740 ) Pintz és Társai Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 11

Levegőtisztító készülékek; levegőtisztító gépek; szűrők levegőtisztításhoz; levegőszűrő berendezések;

fertőtlenítő berendezések.
( 210 ) M 20 01732
( 220 ) 2020.06.18.
( 731 ) Nova Scienta Korlátolt Felelősségű Társaság, Soltvadkert (HU)
( 740 ) Szilágyi Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 1

Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; komposzt, trágyák,
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műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra.

5

Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek

(herbicidek).
44

Mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.

( 210 ) M 20 01733
( 220 ) 2020.06.19.
( 731 ) Agronauta Kft., Sóskút (HU)
( 541 ) PodFix
( 511 ) 1

Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; komposzt, trágyák,

műtrágyák.
5

Fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó

szerek (herbicidek).
( 210 ) M 20 01735
( 220 ) 2020.06.19.
( 731 ) Baraksó Ákos 50%, Budapest (HU)
Kenyeres Péter 50%, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 9
38

Mobil alkalmazások.
Mobil kommunikációs szolgáltatások.

( 210 ) M 20 01737
( 220 ) 2020.06.19.
( 731 ) Baraksó Ákos 50%, Budapest (HU)
Kenyeres Péter 50%, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Online oktatás biztosítása.

( 210 ) M 20 01738
( 220 ) 2020.06.19.
( 731 ) Unilever N.V., Rotterdam (NL)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) IMPULSE
( 511 ) 3

Szappan; tusoló- és fürdőzselé; kézmosók; dezodorok és izzadásgátlók; illatszer készítmények; test spray-k;

kozmetikai szerek; smink.
( 210 ) M 20 01739
( 220 ) 2020.06.19.
( 731 ) Kenyeres Péter, Budapest (HU)
Baraksó Ákos, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Mentorálás.

( 210 ) M 20 01740
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( 220 ) 2020.06.19.
( 731 ) Kenyeres Péter, Budapest (HU)
Baraksó Ákos, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Online oktatás biztosítása.

( 210 ) M 20 01741
( 220 ) 2020.06.19.
( 731 ) Baraksó Ákos, Budapest (HU)
Kenyeres Péter, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 45

Érzelmi támogató szolgáltatások családok részére.

( 210 ) M 20 01742
( 220 ) 2020.06.19.
( 731 ) PQ PARTNERS LIMITED, Nicosia (CY)
( 740 ) György Péter, Budapest
( 541 ) PLANTHÉ Laboratories
( 511 ) 3

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
csiszolószerek.
( 210 ) M 20 01744
( 220 ) 2020.06.19.
( 731 ) FOCUS ON EUROPE Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Fehér Győrky Neszmélyi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) GODOENG
( 511 ) 37

Gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; csővezetékek építése és karbantartása.

( 210 ) M 20 01764
( 220 ) 2020.06.23.
( 731 ) E&B Konzorcium Kft., Pécs (HU)
( 546 )

( 511 ) 18

Babahordozók [erszények vagy kenguruk]; babahordozó hátizsák; babahordozó kendők, oldaltáskák;

divatos kézitáskák; aprópénz tartók; kenguru gyermekek hordozására [heveder]; kenguruk [hevederek] csecsemők
hordozására; kézitáskák; kézitáskák, pénztárcák és irattárcák; kis erszények, pénztárcák; kis hátizsákok;
kulcstartók; levéltárcák; bevásárlótáskák; bőrtarsolyok; bőrtáskák és bőrtokok; csecsemő kenguru; erszények,
pénztárcák; erszények, táskák smink, kulcsok és más személyes tárgyak tárolására; féloldalas hátizsákok;
gyermek válltáskák; hátitáskák [hátizsákok]; hevedertáskák csecsemők hordozásához; hevedertáskák gyermekek
hordozására; neszesszerek; oldalhordozó táskák csecsemők hordozására.
( 210 ) M 20 01768
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( 220 ) 2020.06.23.
( 731 ) Cleango Services Kft., Tótvázsony (HU)
( 740 ) Dr. Polgár Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35
37

Tisztítószerek kis- és nagykereskedelme.
Takarítási szolgáltatások; járművek tisztítása; mosás.

( 210 ) M 20 01770
( 220 ) 2020.06.23.
( 731 ) Koliken Kft., Kiskunhalas (HU)
( 541 ) BIGBOY
( 511 ) 12

Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

( 210 ) M 20 01771
( 220 ) 2020.06.23.
( 731 ) Koliken Kft., Kiskunhalas (HU)
( 541 ) BLACKBROOK
( 511 ) 12

Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

( 210 ) M 20 01774
( 220 ) 2020.06.23.
( 731 ) Kaszás Zoltán, Karancsalja (HU)
( 546 )

( 511 ) 11

Barbecue (grill) begyújtó kémény; faszenes grillek; főző berendezések; grillek, rostélyok (sütőeszközök);

grillel felszerelt tűzhelyek; grilleszközök, barbecue-k; grillezők, grillsütők; grillkészülékek, barbecue-k
(sütéshez); grilltálcák, grill tepsik; hibachik (faszénnel működő japán grillezők); rácsok, rostélyok, grillek
(sütőkészülékek); rostok (sütőkészülékek), grillsütők.
30

Fűszerek; ízesítők, szószok; fűszeres készítmények ételekhez; fűszeres mártások; kevert mártások; mártások

konzervben.
43

Vendéglátás; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; bárszolgáltatások; éttermi

szolgáltatás; gyorséttermek, snack bárok.
( 210 ) M 20 01775
( 220 ) 2020.06.23.
( 731 ) Nádas-Laber Zsuzsanna Gyöngyi, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 28
40

Játékmacik, játékmackók.
Varrás (egyedi gyártás).

( 210 ) M 20 01784
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( 220 ) 2020.06.23.
( 731 ) Lurdy-Ház Bevásárló- és Irodacentrum Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Németh Andrea, Budapest
( 541 ) Lurdy Ház
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 20 01785
( 220 ) 2020.06.23.
( 731 ) Atenor Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & Mc Kenzie Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BakerStreet
( 511 ) 36

Ingatlanvagyon-kezelés; ingatlanvagyon tervezés; ingatlanügynöki tevékenység; ingatlantulajdon-kezelés;

ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlanprojektek finanszírozása; ingatlanfejlesztés finanszírozása;
ingatlanbefektetés tervezés; ingatlanügyletek; ingatlanügynökség; ingatlantanácsadás; ingatlanközvetítés;
ingatlanmenedzsment; ingatlanfinanszírozás; ingatlan befektetések; tőkebefektetés ingatlanba; ingatlanok
bérbeadása; ingatlanbefektetések menedzsmentje; ingatlanfelvásárlási szolgáltatások; ingatlanbefektetések
kezelésével kapcsolatos ingatlanszolgáltatások; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ingatlanügynökségi
szolgáltatások; kereskedelmi ingatlanokkal kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlantulajdonbeli
tranzakciókhoz kapcsolódó ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások;
ingatlanprojektek pénzügyi menedzsmentje; ingatlan- és vagyonkezelési szolgáltatások; ingatlanokhoz
kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyek kezelése; épületkomplexumokkal
kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlantulajdonhoz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások;
ingatlanvásárlással kapcsolatos finanszírozások ügyintézése; ingatlanprojektekkel kapcsolatos pénzügyi tervezés;
ingatlanbefektetésekkel kapcsolatos pénzügyi szaktanácsadás; ingatlanhoz kapcsolódó befektetési tanácsadási
szolgáltatások; vállalati ingatlanhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; kereskedelmi ingatlanokkal
foglalkozó ügynökségek szolgáltatásai; irodai helyiségekkel kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; épületek
adásvételével kapcsolatos ingatlanügynökségi szolgáltatások; ingatlanprojektekkel kapcsolatos pénzügyi
jelentések készítése; ingatlanelhelyezéssel kapcsolatos szolgáltatások [pénzügyi szolgáltatások]; ingatlanokkal
kapcsolatos tervezési szolgáltatások [pénzügyek rendezése]; ingatlanprojektek finanszírozásával kapcsolatos
pénzügyi jelentések elkészítése; ingatlantulajdonnal és épületekkel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások.
37

Építkezés; ingatlanfejlesztés; ingatlanépítés [ingatlanvagyon építése]; kereskedelmi ingatlanok építése;

ingatlanfejlesztési szolgáltatások [építés]; ingatlanprojektekhez kapcsolódó építkezésfelügyeleti szolgáltatások.
42

Ingatlanokhoz kapcsolódó tervezési szolgáltatások; ingatlantervezéssel kapcsolatos beszámolók készítése.

( 210 ) M 20 01786
( 220 ) 2020.06.23.
( 731 ) Atenor Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & Mc Kenzie Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) RoseVille
( 511 ) 36

Ingatlanvagyon-kezelés; ingatlanvagyon-tervezés; ingatlanügynöki tevékenység; ingatlantulajdon-kezelés;

ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlanprojektek finanszírozása; ingatlanfejlesztés finanszírozása;
ingatlanbefektetés tervezés; ingatlanügyletek; ingatlanügynökség; ingatlantanácsadás; ingatlanközvetítés;
ingatlanmenedzsment; ingatlanfinanszírozás; ingatlan befektetések; tőkebefektetés ingatlanba; ingatlanok
bérbeadása; ingatlanbefektetések menedzsmentje; ingatlanfelvásárlási szolgáltatások; ingatlanbefektetések
kezelésével kapcsolatos ingatlanszolgáltatások; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ingatlanügynökségi
szolgáltatások; kereskedelmi ingatlanokkal kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlantulajdonbeli
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tranzakciókhoz kapcsolódó ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások;

ingatlanprojektek pénzügyi menedzsmentje; ingatlan- és vagyonkezelési szolgáltatások; ingatlanokhoz
kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyek kezelése; épületkomplexumokkal
kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlantulajdonhoz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások;
ingatlanvásárlással kapcsolatos finanszírozások ügyintézése; ingatlanprojektekkel kapcsolatos pénzügyi tervezés;
ingatlanbefektetésekkel kapcsolatos pénzügyi szaktanácsadás; ingatlanhoz kapcsolódó befektetési tanácsadási
szolgáltatások; vállalati ingatlanhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; kereskedelmi ingatlanokkal
foglalkozó ügynökségek szolgáltatásai; irodai helyiségekkel kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; épületek
adásvételével kapcsolatos ingatlanügynökségi szolgáltatások; ingatlanprojektekkel kapcsolatos pénzügyi
jelentések készítése; ingatlanelhelyezéssel kapcsolatos szolgáltatások [pénzügyi szolgáltatások]; ingatlanokkal
kapcsolatos tervezési szolgáltatások [pénzügyek rendezése]; ingatlanprojektek finanszírozásával kapcsolatos
pénzügyi jelentések elkészítése; ingatlantulajdonnal és épületekkel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások.
37

Építkezés; ingatlanfejlesztés; ingatlanépítés [ingatlanvagyon építése]; kereskedelmi ingatlanok építése;

ingatlanfejlesztési szolgáltatások [építés]; ingatlanprojektekhez kapcsolódó építkezésfelügyeleti szolgáltatások.
42

Ingatlanokhoz kapcsolódó tervezési szolgáltatások; ingatlantervezéssel kapcsolatos beszámolók készítése.

( 210 ) M 20 01787
( 220 ) 2020.06.23.
( 731 ) Törley Pezsgőpincészet Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) LIMÓZA
( 511 ) 32

Limonádék.

33

Borok, pezsgők, koktélok.

43

Bárszolgáltatások, éttermi szolgáltatások, vendéglátás.

( 210 ) M 20 01790
( 220 ) 2020.06.24.
( 731 ) Good boy Kft., Veresegyház (HU)
( 546 )

( 511 ) 35
41

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

( 210 ) M 20 01791
( 220 ) 2020.06.24.
( 731 ) Goood boy Kft., Veresegyház (HU)
( 541 ) Goood boy
( 511 ) 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.
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.
( 210 ) M 20 01802
( 220 ) 2020.06.24.
( 731 ) Lectus Consulting AG, Appenzell (CH)
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( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

( 546 )

( 511 ) 39
43

Utasok és utazók szállítása; sofőrszolgáltatás; helyfoglalás utazással kapcsolatban.
Turistaházak, üdülők; bárszolgáltatás; vendéglátás; recepciós szolgáltatások vendégek elszállásolásánál

[érkezések és távozások ügyintézése]; szállodai szolgáltatások; motelszolgáltatások; panzió szolgáltatások;
vendégszoba bérlési szolgáltatások; tárgyalóterem bérlési szolgáltatások; ételek és italok biztosítása vendégek
számára kávézókban; ételek és italok biztosítása vendégek számára étkezdékben; ételek és italok biztosítása
vendégek számára éttermekben; szobafoglalás; szobafoglalás hotelekben; szobafoglalás panziókban;
elszállásolási szolgáltatások [hotelek, panziók].
( 210 ) M 20 01804
( 220 ) 2020.06.24.
( 731 ) Beauty Világ Kft., Budapest (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 44

Emberi higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; kozmetikai sminkelési szolgáltatások; kozmetikai

szolgáltatások; sminkesek, sminkmesterek szolgáltatásai; sminkszolgáltatások; szépségápolás; szépségápolási
kezelések; szépségápolási tanácsadás; szépségszalon és fodrászati szolgáltatások; tanácsadás a szépségápolással
kapcsolatban; tanácsadás az interneten keresztül a test- és szépségápolás területén; tanácsadási szolgáltatások a
sminkelés területén; szoláriumszolgáltatások; szolárium létesítmények biztosítása; szoláriumszalonok
szolgáltatásai; barnító szalon és szolárium által nyújtott szolgáltatások; kozmetikai testkezelések; terápiás
testkezelések; kozmetikai arc- és testkezelési szolgáltatások; kozmetikai termékek felvitele a testre; kozmetikai
termékek felvitele az arcra.
( 210 ) M 20 01805
( 220 ) 2020.06.24.
( 731 ) Koncsek-Berecz Anita, Szeged (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Csecsemőkelengyék, babakelengyék kis- és nagykereskedelme; babakelengye kis- és nagykereskedelme;

babaalsóneműk kis- és nagykereskedelme, babaoverallok kis- és nagykereskedelme; gyerekcipők, babacipők kisés nagykereskedelme; csecsemőkelengyék, babakelengyék kis- és nagykereskedelme; bababody-k kis- és
nagykereskedelme; gyermekruházat kis- és nagykereskedelme; gyermek felsőruházat kis- és nagykereskedelme;
gyermek alsóruházat kis- és nagykereskedelme; gyermekjátékszerek kis- és nagykereskedelme; baba és
gyermekruházati termékek kis- és nagykereskedelme; baba játékszerek kis- és nagykereskedelme; baba és
gyermekkanalak, étkezővillák és étkezőkések kis- és nagykereskedelme; baba és gyermek kulacsok, poharak,
kiegészítők, uzsonnás táskák, termoszok, uzsonnás dobozok, tányérok, evőeszközök kis- és nagykereskedelme;
baba és gyermekhátizsákok, bőröndök, lábzsákok és hálózsákok kis- és nagykereskedelme; baba- és gyermek
ruházati termékek kis- és nagykereskedelme; baba- és gyermekhálózsák, tárolók, játszószőnyegek kis- és
nagykereskedelme; baba és gyermekbútorok, tárolók, kiegészítők, párnák kis- és nagykereskedelme; baba és
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gyermekjátékok, fejlesztő játékok, rágókák és könyvek kis-és nagykereskedelme; baba és gyermekutazási

kiegészítők, autós tárolók kis- és nagykereskedelme; baba és gyermeksporteszközök, járművek kis- és
nagykereskedelme; baba és gyermek kiscipők, lábbelik kis- és nagykereskedelme; baba és gyermekhordozók
(kiránduláshoz) kis-és nagykereskedelme; babakocsik kis-és nagykereskedelme; babahordozók kis-és
nagykereskedelme; gyermek autós ülések kis-és nagykereskedelme; babamérlegek kis-és nagykereskedelme;
légzésfigyelők kis-és nagykereskedelme; szívhangfigyelők kis-és nagykereskedelme; fürdetőkád kis-és
nagykereskedelme; gyerekbiciklik kis-és nagykereskedelme; triciklik kis-és nagykereskedelme; bébitaxik kis-és
nagykereskedelme; gyermek rollerek kis-és nagykereskedelme; gyermekmotorok kis-és nagykereskedelme;
utazóágyak kis-és nagykereskedelme; utazójárókák kis-és nagykereskedelme; járókák kis-és nagykereskedelme;
elektromos hinták kis-és nagykereskedelme; hinták kis-és nagykereskedelme; gyermekjátékok kis-és
nagykereskedelme; pelenkák kis-és nagykereskedelme; popsikrémek kis-és nagykereskedelme; babafürdetők
kis-és nagykereskedelme, törlőkendők kis-és nagykereskedelme; babacumisüvegek kis-és nagykereskedelme;
cumik kis-és nagykereskedelme; rágókák kis-és nagykereskedelme; bababútorok kis-és nagykereskedelme;
gyermekbútorok kis-és nagykereskedelme; pelenkázók kis-és nagykereskedelme; kiságyak kis-és
nagykereskedelme; gyermekkönyvek kis-és nagykereskedelme.
( 210 ) M 20 01806
( 220 ) 2020.06.24.
( 731 ) Suba Bernadett, Budapest (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 44

Masszázs; masszázsszolgáltatások.

( 210 ) M 20 01807
( 220 ) 2020.06.24.
( 731 ) Egri Mercédesz, Pomáz (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 44

Szépségápolás; szépségszalonok, szépségszalon szolgáltatások; szépségápolási kezelések, szépségápolási

tanácsadás; szépségápolás emberek részére; humán higiénia és szépségápolás; higiéniai és szépségápolási
szolgáltatások; szépségápolással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; tanácsadás az interneten keresztül a testés szépségápolás területén, masszázs; masszázsszolgáltatások.
( 210 ) M 20 01808
( 220 ) 2020.06.24.
( 731 ) JBM-SPED Kft., Nagykáta (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )
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Húsok, húskrémek; húsgombócok; hússzeletek; húskonzervek; hús és hústermékek; hús, tartósított; szeletelt

hús; konyhakész hús; sült hús; sózott hús; szárított hús; friss húsok, füstölt húsok; fagyasztott húsok; csomagolt
húsok; pácolt húsok; készételek húsból; csirkés húsgolyók; fagyasztott hústermékek; hamburgerek, húspogácsák;
feldolgozott hústermékek; készítmények húsleveshez; húsgombócok baromfiból; löncshúsok, húskonzervek;
fagyasztva szárított hús; hústermékek hamburgerek formájában; pehely vékonyságúra gyalult hús; húsból készült
étkezési krémek; elsősorban húst tartalmazó fagyasztott ételek; teljesen vagy lényegében húsból készült
készételek.
35

A következő árukkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások: húsok; húskrémek;

húsgombócok; hússzeletek; húskonzervek; hús és hústermékek; hús, tartósított; szeletelt hús; konyhakész hús;
sült hús; sózott hús; szárított hús; friss húsok; füstölt húsok; fagyasztott húsok; csomagolt húsok; pácolt húsok;
készételek húsból; csirkés húsgolyók.
( 210 ) M 20 01809
( 220 ) 2020.06.24.
( 731 ) Adventor Hotel Kft., Bük (HU)
( 541 ) Adventor Hotels
( 511 ) 35

Szállodai üzletvezetés; szállodavezetési szolgáltatások; szállodák adminisztrálásával és üzletvezetésével

kapcsolatos szaktanácsadói szolgáltatások; szállodakomplexumok üzleti menedzsmentje; szállodák üzletvezetése.
43

Szállodai szolgáltatások.

( 210 ) M 20 01811
( 220 ) 2020.06.24.
( 731 ) Pharmapaletta Kft., Encs (HU)
( 541 ) Bifidolact
( 511 ) 5

Étrend-kiegészítők emberek számára.

( 210 ) M 20 01812
( 220 ) 2020.06.24.
( 731 ) Pharmapaletta Kft., Encs (HU)
( 541 ) Uromax
( 511 ) 5

Étrend-kiegészítők emberek számára.

( 210 ) M 20 01814
( 220 ) 2020.06.24.
( 731 ) JÁMBOR TÓTH KOLLÁTH Ügyvédi Iroda, Miskolc (HU)
( 546 )

( 511 ) 45

Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából; mások által

egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.
( 210 ) M 20 01816
( 220 ) 2020.06.24.
( 731 ) Fodor Elemér, Budapest (HU)
Tamás György, Penészlek (HU)
( 740 ) Dr. Apponyi Dániel, Budapest
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( 541 ) LLAMASTERS
( 511 ) 28

Táblajátékok; társasjátékok; játékkártyák; játékok; videojátékok; kártyajátékok.

( 210 ) M 20 01820
( 220 ) 2020.06.25.
( 731 ) MASTER GOOD Kft., Kisvárda (HU)
( 740 ) Földes és Társa Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 29

Tanyasi csirkéből készült hús és baromfihús; tanyasi csirkéből készült húskivonatok; tojások.

( 210 ) M 20 01821
( 220 ) 2020.06.25.
( 731 ) NIPÜF Zrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 36

Ingatlanügyletek.

37

Építőipari szolgáltatások.

42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások.
( 210 ) M 20 01839
( 220 ) 2020.06.26.
( 731 ) Kovács Gábor, Lukácsháza (HU)
( 541 ) xoda
( 511 ) 32

Szódavíz; szénsavas víz [szódavíz].

( 210 ) M 20 01840
( 220 ) 2020.06.26.
( 731 ) Dobrovoczky István 33%, Érd (HU)
Kurucz Dániel 33%, Budapest (HU)
Kurucz Gergely János 33%, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Léka Péter, Debrecen
( 541 ) RIA RIA
( 511 ) 32

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

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.
( 210 ) M 20 01841
( 220 ) 2020.06.26.
( 731 ) MÁV Rail Tours Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bihary László, Budapest
( 541 ) MÁV NOSZTALGIA
( 511 ) 12

Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök; étkezőkocsik; vasúti hálókocsik; vasúti

járművek.
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; helyfoglalás utazással kapcsolatban;
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kirándulások, túrák, társasutazások szervezése; utazás és utasok szállítása; vasúti szállítás; vontatás.

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; vendéglátás; bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások;

szállodai szolgáltatások.
( 210 ) M 20 01842
( 220 ) 2020.06.26.
( 731 ) INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO. LLC, Sharjah (AE)
( 740 ) SBGK Ügyévdi Iroda, Budapest
( 541 ) QUANTA
( 511 ) 30

Csokoládé; kekszek; süteménytészta; sütemény; fagylaltok és jégkrémek; mogyorókrémek;

csokoládékrémek; gabonaszeletek; fagylalt desszertek, jégkrémek; kandiscukor.
( 210 ) M 20 01843
( 220 ) 2020.06.26.
( 731 ) Benkovics Péter, Budakeszi (HU)
( 541 ) petamin
( 511 ) 3
5

Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények.
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 01846
( 220 ) 2020.06.26.
( 731 ) ST. NICOLAUS a.s., Liptovský Mikuláš (SK)
( 300 ) POZ 633-2020 2020.03.13. SK
( 740 ) Dr. Melicher Csilla, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez; gyümölcspárlat.

( 210 ) M 20 01847
( 220 ) 2020.06.26.
( 731 ) ST. NICOLAUS a.s, Liptovský Mikuláš (SK)
( 300 ) POZ 629-2020 2020.03.13. SK
( 740 ) Dr. Melicher Csilla, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez; gyümölcspárlat.

( 210 ) M 20 01848
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( 220 ) 2020.06.26.
( 731 ) ST. NICOLAUS a.s., Liptovský Mikuláš (SK)
( 300 ) POZ 634-2020 2020.03.13. SK
( 740 ) Dr. Melicher Csilla, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez; gyümölcspárlat.

( 210 ) M 20 01849
( 220 ) 2020.06.29.
( 731 ) Lyme Diagnostics Kft., Budakalász (HU)
( 740 ) dr. Mikófalvi Gábor, Budapest
( 541 ) DD-LYME
( 511 ) 10

Állatorvosi készülékek és eszközök; analizátorok baktériumazonosításhoz gyógyászati használatra;

diagnosztikai készülékek gyógyászati használatra; DNS- és RNS-vizsgálatra szolgáló készülékek gyógyászati
használatra; elemzőkészülékek gyógyászati használatra; fecskendők gyógyászati használatra; gyógyászati
készülékek és eszközök; injekciós fecskendők; tűk orvosi használatra.
42

Bakteriológiai kutatás; biológiai kutatás; klinikai kísérletek; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; orvosi

kutatás; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése; szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; tudományos kutatás.
44

Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése; orvosi

berendezések kölcsönzése; orvosi laboratóriumok által nyújtott orvosi elemzési szolgáltatások diagnosztikai és
kezelési célokra; orvosi szolgáltatások; orvosi szűrővizsgálatok; távgyógyászati szolgáltatások.
( 210 ) M 20 01850
( 220 ) 2020.06.29.
( 731 ) Lyme Diagnostics Kft., Budakalász (HU)
( 740 ) dr. Mikófalvi Gábor, Budapest
( 541 ) DD-AN/EH
( 511 ) 10

Állatorvosi készülékek és eszközök; analizátorok baktériumazonosításhoz gyógyászati használatra;

diagnosztikai készülékek gyógyászati használatra; DNS- és RNS-vizsgálatra szolgáló készülékek gyógyászati
használatra; elemzőkészülékek gyógyászati használatra; fecskendők gyógyászati használatra; gyógyászati
készülékek és eszközök; injekciós fecskendők; tűk orvosi használatra.
44

Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése; orvosi

berendezések kölcsönzése; orvosi laboratóriumok által nyújtott orvosi elemzési szolgáltatások diagnosztikai és
kezelési célokra; orvosi szolgáltatások; orvosi szűrővizsgálatok; távgyógyászati szolgáltatások.
( 210 ) M 20 01851
( 220 ) 2020.06.29.
( 731 ) Lyme Diagnostics Kft., Budakalász (HU)
( 740 ) dr. Mikófalvi Gábor, Budapest
( 541 ) DD-BABE
( 511 ) 10

Állatorvosi készülékek és eszközök; analizátorok baktériumazonosításhoz gyógyászati használatra;

diagnosztikai készülékek gyógyászati használatra; DNS- és RNS-vizsgálatra szolgáló készülékek gyógyászati
használatra; elemzőkészülékek gyógyászati használatra; fecskendők gyógyászati használatra; gyógyászati
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készülékek és eszközök; injekciós fecskendők; tűk orvosi használatra.

44

Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése; orvosi

berendezések kölcsönzése; orvosi laboratóriumok által nyújtott orvosi elemzési szolgáltatások diagnosztikai és
kezelési célokra; orvosi szolgáltatások; orvosi szűrővizsgálatok; távgyógyászati szolgáltatások.
( 210 ) M 20 01852
( 220 ) 2020.06.29.
( 731 ) Lyme Diagnostics Kft., Budakalász (HU)
( 740 ) dr. Mikófalvi Gábor, Budapest
( 541 ) DD-BART
( 511 ) 10

Állatorvosi készülékek és eszközök; analizátorok baktériumazonosításhoz gyógyászati használatra;

diagnosztikai készülékek gyógyászati használatra; DNS- és RNS-vizsgálatra szolgáló készülékek gyógyászati
használatra; elemzőkészülékek gyógyászati használatra; fecskendők gyógyászati használatra; gyógyászati
készülékek és eszközök; injekciós fecskendők; tűk orvosi használatra.
44

Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése; orvosi

berendezések kölcsönzése; orvosi laboratóriumok által nyújtott orvosi elemzési szolgáltatások diagnosztikai és
kezelési célokra; orvosi szolgáltatások; orvosi szűrővizsgálatok; távgyógyászati szolgáltatások.
( 210 ) M 20 01853
( 220 ) 2020.06.29.
( 731 ) Lyme Diagnostics Kft., Budakalász (HU)
( 740 ) dr. Mikófalvi Gábor, Budapest
( 541 ) DD-QUEEN
( 511 ) 5

Biológiai diagnosztikai reagensek gyógyászati célra; biológiai készítmények állatorvosi célokra; biológiai

készítmények orvosi célokra; biológiai szövetkultúrák állatorvosi célokra; biológiai szövetkultúrák orvosi,
gyógyászati célokra; diagnosztikai készítmények; diagnosztikai szerek állatgyógyászati használatra; elöretöltött
fecskendők gyógyászati használatra; kémiai reagensek orvosi vagy állatgyógyászati célokra; tápanyagok
mikroorganizmusok számára; vegyi készítmények állatorvosi célokra; vegyi készítmények gyógyszerészeti
célokra; vegyi készítmények orvosi, gyógyászati célokra; vér orvosi, gyógyászati célokra; vérplazma.
9

Anyagvizsgáló készülékek és gépek; diagnosztikai berendezések, nem gyógyászati célokra;

fényképezőgépek, kamerák; fénykibocsátó diódák [LED]; inkubátorok baktérium kultúrákhoz; kémcsövek;
laboratóriumi centrifugák; laboratóriumi robotok; laboratóriumi tálcák; mikroszkópok; optikai gyűjtőlencsék,
kondenzorok; optikai készülékek és eszközök; optikai lámpák; pipetták; számítógépes programok [letölthető
szoftverek]; számítógépes programok, rögzített; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes
szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető formában; számítógéphez kialakított perifériák; számítógép
interfészek; vegyészeti berendezések és eszközök.
10

Állatorvosi készülékek és eszközök; analizátorok baktériumazonosításhoz gyógyászati használatra;

diagnosztikai készülékek gyógyászati használatra; DNS- és RNS-vizsgálatra szolgáló készülékek gyógyászati
használatra; elemzőkészülékek gyógyászati használatra; fecskendők gyógyászati használatra; gyógyászati
készülékek és eszközök; injekciós fecskendők; tűk orvosi használatra.
42

Bakteriológiai kutatás; biológiai kutatás; klinikai kísérletek; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; orvosi

kutatás; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése; szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; tudományos kutatás.
44

Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése; orvosi

berendezések kölcsönzése; orvosi laboratóriumok által nyújtott orvosi elemzési szolgáltatások diagnosztikai és
kezelési célokra; orvosi szolgáltatások; orvosi szűrővizsgálatok; távgyógyászati szolgáltatások.
( 210 ) M 20 01854
( 220 ) 2020.06.29.
( 731 ) Lyme Diagnostics Kft., Budakalász (HU)
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( 740 ) dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

( 541 ) DD-TICK
( 511 ) 5

Biológiai diagnosztikai reagensek gyógyászati célra; biológiai készítmények állatorvosi célokra; biológiai

készítmények orvosi célokra; biológiai szövetkultúrák állatorvosi célokra; biológiai szövetkultúrák orvosi,
gyógyászati célokra; diagnosztikai készítmények; diagnosztikai szerek állatgyógyászati használatra; elöretöltött
fecskendők gyógyászati használatra; kémiai reagensek orvosi vagy állatgyógyászati célokra; tápanyagok
mikroorganizmusok számára; vegyi készítmények állatorvosi célokra; vegyi készítmények gyógyszerészeti
célokra; vegyi készítmények orvosi, gyógyászati célokra; vér orvosi, gyógyászati célokra; vérplazma.
9

Anyagvizsgáló készülékek és gépek; diagnosztikai berendezések, nem gyógyászati célokra;

fényképezőgépek, kamerák; fénykibocsátó diódák [LED]; inkubátorok baktérium kultúrákhoz; kémcsövek;
laboratóriumi centrifugák; laboratóriumi robotok; laboratóriumi tálcák; mikroszkópok; optikai gyűjtőlencsék,
kondenzorok; optikai készülékek és eszközök; optikai lámpák; pipetták; számítógépes programok [letölthető
szoftverek]; számítógépes programok, rögzített; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes
szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető formában; számítógéphez kialakított perifériák; számítógép
interfészek; vegyészeti berendezések és eszközök.
10

Állatorvosi készülékek és eszközök; analizátorok baktériumazonosításhoz gyógyászati használatra;

diagnosztikai készülékek gyógyászati használatra; DNS- és RNS-vizsgálatra szolgáló készülékek gyógyászati
használatra; elemzőkészülékek gyógyászati használatra; fecskendők gyógyászati használatra; gyógyászati
készülékek és eszközök; injekciós fecskendők; tűk orvosi használatra.
42

Bakteriológiai kutatás; biológiai kutatás; klinikai kísérletek; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; orvosi

kutatás; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése; szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; tudományos kutatás.
44

Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése; orvosi

berendezések kölcsönzése; orvosi laboratóriumok által nyújtott orvosi elemzési szolgáltatások diagnosztikai és
kezelési célokra; orvosi szolgáltatások; orvosi szűrővizsgálatok; távgyógyászati szolgáltatások.
( 210 ) M 20 01856
( 220 ) 2020.06.29.
( 731 ) Veszprém Handball Team Zrt., Veszprém (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 6

Feldolgozatlan vagy félig feldolgozott fémek, nem meghatározott használatra; közönséges fémek és ezek

ötvözetei; fém építőanyagok; moduláris építőelemek fémből; előregyártott építőelemek fémből; fém építőelemek
táblák, lapok formájában; fémkábelek; fém kábeltartók; fémkötelek, kábelek tehermozgatáshoz; fémkábelek
kifeszítési célokra; kötélpálya és futómacska kábelek; fémkábelsínek [nem elektromos]; kábelcsatornák fémből
[nem elektromos]; kábelösszekötők fémből, nem elektromos; kábelcsatlakozók fémből, nem elektromos;
közönséges fémekből és ötvözeteikből készült építési vasáru; kisméretű fémáru; csövek fémből; fém csőrendszer;
páncéltermek és széfek, fémből; ércek; közönséges fémből készült díszfigurák; közönséges fém trófeák,
sportszobrok; közönséges fémből készült kulcskarikák; közönséges fémből készült tekercsek; művészi öntvények
közönséges fémből; közönséges fém kupák, trófeák, serlegek; fémhuzalok [közönséges fém]; művészeti tárgyak
közönséges fémből; díszfigurák közönséges fémből.
9

Kommunikáció átvitelre szolgáló készülékek; média tartalmak; média- és kiadói szoftverek; digitális média

adatfolyamos sugárzását lehetővé tevő eszközök; letölthető média; médialejátszók; letölthető oktatási média;
multi-média felvételek; digitális tárolási média; mágneslemezek; műsoros mágneses adathordozók; mágneses
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adathordozók; mágneses érzékelők; díszítő mágnesek; lejátszókészülékek hang- és képhordozókhoz;

hanglemezek; digitális hanglemezek; adathordozók; adathordozó kompaktlemezek; elektronikus adathordozók;
mikroáramkörös adathordozók; optikai adathordozók; mágneses adathordozók, felvételi lemezek; pénztárgépek;
számológépek; elektronikus számológépek; adatfeldolgozó berendezések; adatfeldolgozó rendszerek;
adatfeldolgozó terminálok; adatfeldolgozó programok; adatfeldolgozó szoftverek; egér [adatfeldolgozó eszköz];
adatfeldolgozó berendezések és tartozékaik (elektromos és mechanikus); egérpadok; rajzfilmek;
szemüvegkeretek; szemüvegtokok; kontaktlencsetartók; szemüvegek, napszemüvegek és kontaktlencsék;
letölthető kiadványok, publikációk; letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; számítógépes hordozókon
rögzített elektronikus kiadványok; letölthető elektronikus kiadványok magazinok formájában; játékokkal és
szerencsejátékokkal kapcsolatos letölthető elektronikus kiadványok; internetről elektronikus formában letöltött
heti kiadványok, publikációk; csuklótámaszok számítógépekhez; csuklótámaszok számítógép használathoz;
csuklótámaszok számítógépes egerek használatához; számítógépes szoftverek képek és dokumentumok
szkenneléséhez; berendezések hang, adatok vagy képek közvetítésére; számítógépes program digitális képek és
fényképek rendszerezéséhez és megtekintéséhez; központi feldolgozó egységek információk, adatok, hangok
vagy képek feldolgozásához; szoftverek digitális képek feldolgozásához; szoftverek virtuális képek előállítására.
14

Kitűzők [ékszerek]; kulcstartó gyűrűk; nemesfém kulcstartók; kulcstartók műbőrből; kulcstartók bőrből;

kulcstartók nem fémből; kulcstartók közönséges fémből; kulcstartó gyűrűk és láncok, valamint ezekhez való
függők; nemesfémek; nemesfém trófeák; nemesfém hajtókakitűzők; nemesfém gyűrűtartók; nemesfém
mandzsettagombok; nemesfém nyakkendőláncok; nemesfém ékszerek; nemesfém fülbevalók; nemesfém
ékszerdobozok; nemesfém ötvözetek; nemesfém kulcsláncok; fémkitűzők [nemesfém]; fémhuzalok [nemesfém];
nemesfém figurák; nemesfém jelvények; ruhadíszek nemesfémből; nyakkendőtűk nemesfémből; cipődíszek
nemesfémből; dísztűk nemesfémből; kalapdíszek nemesfémből; emlékjelvények nemesfémből; nemesfémek és
ötvözeteik; nemesfémből készült gyűrűk; jelvények nemesfémből [ékszerek]; személyes dísztárgyak
nemesfémből; ékszerek nem nemesfémből; nemesfémből készült ékszerek; miniatűr figurák [nemesfém
bevonattal]; szobrocskák, nippek nemesfémből; nem nemesfémből készült ékszerek; nem nemesfémből készült
medalionok; nemesfémmel bevont trófeák, kupák; nem nemesfémből készült gyűrűk; nemesfémből készült,
szoborral ellátott emlékkupák; nemesfémből, drága- vagy féldrágakőből, vagy ezek utánzataiból készült vagy
bevont díszek; nemesfémből, drága- vagy féldrágakőből, vagy ezek utánzataiból készült vagy bevont szobrok és
kisplasztikák; drágakövek, gyöngyök és nemesfémek, beleértve utánzataikat is.
16

Tűk [irodaszerek]; papír kitűzök; papíráruk; karton; kartondobozok; kartonpapír; karton mappák; karton

ajándékdobozok; színes karton [színezett kartonpapír]; nyomdaipari termékek; nyomtatott publikációk;
nyomtatott szórólapok; nyomtatott bizonyítványok, oklevelek; nyomtatott útmutatók, szabályzatok; nyomtatott
tájékoztatólapok; nyomtatott papír meghívók; nyomtatott oktatási anyagok; nyomtatott információs kártyák;
nyomtatott útmutatók oktatási tevékenységekhez; hírek, közlemények [nyomtatott anyagok]; nyomtatott
névkártyák különleges alkalmakra; nyomtatott díjak [nyomtatványok], oklevelek; rendszeresen megjelenő
nyomtatott kiadványok; nyomtatott anyagok oktatási célokra; kartonpapírból készült nyomtatott reklámtáblák;
papírból készült nyomtatott reklámtáblák; oktatási felszerelések; oktatási kézikönyvek; oktatási és képzési
anyagok; irodai és oktatási segédanyagok; fényképek; fényképtartók; fényképkeretek; fényképalbumok;
fényképek [nyomtatott]; fényképtároló dobozok; papíráruk; papír dossziék [papíráru]; irattartók, mint papíráruk;
írószerek, papíráruk íráshoz; fedelek, kötések, borítók [papíráruk]; irattartók [papíráru]; ívek [papíráruk];
műanyag csomagolóanyagok; műanyagtáskák csomagoláshoz.
18

Kulcstartók; kulcstartó tokok; kulcstartó tárcák; kulcstartók bőrből; atlétikai táskák; táskák, kézitáskák;

táskák sportruházathoz; gurulós táskák; guruló táskák; vízálló táskák; hétköznapi, utcai táskák; cipőtároló zsákok,
cipőtartó táskák; sportruházathoz használt táskák; vállon átvethető táskák; táskák [zacskók, tasakok]
csomagolásra, bőrből; sporttáskák; sporttáskák (sportszatyrok); sporttáskák, tomazsákok; univerzális sporttáskák;
sporttáskák utazáshoz; általános célú kerekes sporttáskák; minden célra alkalmas sporttáskák; bőröndök;
bőröndök kerekekkel; kis bőröndök; utazótáskák, bőröndök, tárcák és más hordozóeszközök.
25

Ruházati cikkek; lábbelik; ruházat, lábbelik és fejfedők részei; pólók; pólóingek; pizsamák; köntösök,
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pongyolák; övek [ruházat]; kesztyűk; sálak; nyakkendők; zoknik; papucsok; cipőtalpbetétek; futócipők;

futómezek; futótrikók; futónadrágok; szöges futócipők; nem elektromosan fűtött lábzsákok; edző nadrág;
edzőcipők, sportcipők; tornacipők, edzőtermi cipők; edző rövidnadrágok, sportos rövidnadrágok; kézilabdacipők;
labdajátékokhoz való párnázott aláöltözékek; sportcipők; sportzakók; sportsapkák; sportzoknik; sportkabátok;
sportruházat; sportnadrágok; sportmellények; sportmelltartók; sportcipők, atlétacipők; nedvességfelszívó
sportingek; ruházat sportoláshoz; fejpántok sportoláshoz; nedvességfelszívó sportnadrágok; skortok
[sportszoknyák]; nedvességfelszívó sportmelltartók; dzsekik sportruházatként; sport felsők, topok; magasított
talpú sportcipők; sportruhák és -mezek; ujjatlan mezek, sportingek; rövid ujjú sportingek; sportcipőkre való
bőrszegek; lábbelik nem sportcélokra; sport fejfedők [kivéve sisakok]; melegítő felsők, sportos pulóverek; mezek,
sporttrikók, egyberészes fürdőruhák; sport sapkák és baseball sapkák; sport pulóverek és lovaglónadrágok,
bricsesznadrágok; csúszásgátló zoknik; csúszásgátlók lábbelikhez; készruhák; női felsőruházat; női overallok; női
ruhák; női alsóruházat, fehérnemű; férfi és női lábbeli; férfi és női ingek; férfi, női és gyermek ruházat; férfi és
női dzsekik, kabátok, nadrágok, mellények; férfi és női fürdőruhák és fürdőnadrágok; női alkalmi ruhák; férfi
ruházat; férfi kabátok; férfi zoknik; férfi felsőruházat; cipők kocogáshoz; sapka ellenzők; sapkák; kötött sapkák;
gyapjú sapkák; ellenzők sapkára; ellenzős sapkák; baseball sapka; kalapáruk; talpak lábbelikhez; védőnadrágok;
esőruhák, esőtől védő ruhák; cipőtalpra húzható védőzacskó/anyag.
28

Játékok; érmével működő játékok; hordozható elektronikus játékok; sportjátékok; oktató játékszerek;

játékszerek; játékkártyák; tornaeszközök; torna- és sporttermékek; hordozható otthoni tornaszerek; sportcikkek;
térdvédök [sportcikkek]; könyökvédők [sportcikkek]; sípcsontvédők [sportcikkek]; labdák, mint sportcikkek;
sportcikkek és felszerelések; sportcikkekhez kialakított tokok; sportcikkek hordozására alkalmas táskák;
sportcikkek hordozására kialakított táskák; ünnepi dekorációk, partikellékek és karácsonyi műfenyők; konfetti;
parti konfettiágyúk; parti játékok; parti kellékek; zászlók [parti kellékek].
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; reklámügynökségi szolgáltatások; reklámterjesztés; hirdetési felület kölcsönzése; rádió és
televízió reklám; promóciós ügynökségi szolgáltatások, promóciós ügynökségek szolgáltatásai a sportokhoz és a
közönségkapcsolatokhoz; közvélemény-kutatás; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; statisztikák
összeállítása; adatadminisztráció; eladási, értékesítési promóciók; adatok és információk gyűjtése és rögzítése
sportteljesítményekről; számítógépes játékok; professzionális sportolók üzleti menedzsmentje; profi sportolók
menedzselése; sportcikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; sportcikkekkel kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások; sportfelszerelésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;
sportfelszerelésekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; sportlétesítmények üzletvezetése [mások
számára]; sportolók promóciós menedzselése; sportszemélyiségek promóciójával kapcsolatos ügynökségi
szolgáltatások; sporttalálkozók üzletvezetése [mások számára]; sportversenyek és -események promóciója;
eseménymarketing; promóciós események szervezése és lebonyolítása; nyereményjátékok, versenyek, pályázatok
szervezéserek lámcélokra; marketing információk; információs nyilvántartás vezetése; marketinginformációk
nyújtása; statisztikai információk összeállítása; közönségszolgálati szolgáltatások; marketing kampányok;
marketing szolgáltatások; promóciós marketing; telefonos marketing; partnerprogram-marketing; internetes
marketing; célzottmarketing; marketingszemélyzet irányítása; reklám és marketing; marketinginformációk
szolgáltatása; marketing stratégiák tervezése; marketing konzultációs szolgáltatások; áruk bemutatása
kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; beszerzői szolgáltatások (áruk illetve szolgáltatások
beszerzése) mások számára; eladási propaganda mások számára; hirdetési hely kölcsönzése; kereskedelmi vagy
reklámcélú kiállítások szervezése; rádiós reklámozás; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok,
áruminták) terjesztése; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; szabadtéri
hirdetés; szponzorok felkutatása; televíziós reklámozás; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; vásárlási
megrendelések ügyintézése; üzletvitel sportolók számára; sportklubok üzleti vezetése; sportversenyekés
-események promóció] a; sportcikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; sportcikkekkel kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások; sporttalálkozók üzletvezetése [mások számára]; e-sporteseményekhez
kapcsolódó marketingszolgáltatások; e-sporteseményekre vonatkozó népszerűsítő szolgáltatások;
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e-sporteseményekhez kapcsolódó hirdetési szolgáltatások; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények

szponzorálásával; áruk és szolgáltatások promóciója nemzetközi sportesemények szponzorálásával; harmadik fél
áruinak és szolgáltatásainak reklámozása olyan szponzorok felkutatása révén, akik az árukat és szolgáltatásokat
kapcsolatba hozzák sporttevékenységekkel.
41

Sporthíradás; sportoktatás; sportbíróskodás; sporttevékenységek; sportszolgáltatások; sportolók képzése;

sportedzői tevékenység; sportpályák bérbeadása; sportoktatás/edzés; sportoktatói szolgáltatások; sportrangadók
szervezése; sportfogadási szolgáltatások; sportesemények megrendezése; sportesemények és sportversenyek
szervezése; sporteredmények szolgáltatása; sportlétesítmények fenntartása; sportlétesítmények üzemeltetése;
sportlétesítmények bérlése; sportlétesítmények lefoglalása; sportszolgáltatások biztosítása; sport- és
fitneszszolgáltatások; e-sport oktatás; e-sport tevékenység; e-sport játékvezetés; sport klub szolgáltatások; sport
és fitnesz; sportedzőtábori szolgáltatások; online sportfogadási szolgáltatások; elektronikus sportversenyek
szervezése; sport- és szabadidős tevékenységek; sporttevékenységekkel kapcsolatos tanfolyamok; jegyfoglalási
szolgáltatások sportrendezvényekre; jegybeszerzési szolgáltatások sportrendezvényekhez; szórakoztató
szolgáltatások sportesemények formájában; elő e-sportesemények lebonyolítása; sportesemények közvetítése
honlapokon keresztül; sportoktatás, edzés és irányítás; oktatás, szórakozás és sport; sport- és kulturális
tevékenységek; oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; sportfelszerelések és -eszközök bérbeadása;
sportrendezvényeken használt felszerelések kölcsönzése; sportfoglalkozások szervezése nyári táborokhoz;
ülőhelyfoglalás előadásokra és sportrendezvényekre; sportrendezvényekhez kapcsolódó információk
szolgáltatása; sporttevékenységekkel kapcsolatos edzői szolgáltatások; létesítmények biztosítása sport rekreációs
tevékenységekhez; létesítmények biztosítása sport klubokrészére; szórakoztatási, sport és kulturális
tevékenységek; jegyfoglalás és foglalási szolgáltatások oktatási, szórakoztató és sporttevékenységekhez, illetve
rendezvényekhez; oktató-, szórakoztató, sport- és kulturális eszközökkel és létesítményekkel kapcsolatos
bérbeadási szolgáltatások; sportolók rendezvényeken történő fellépésének megszervezése (szponzori, promoter
szolgáltatás); főiskolai és egyetemi sportversenyek szervezése és lebonyolítása; formában tartó
sporttevékenységek oktatása, fitneszoktatás; formában tartó sporttevékenységek oktatásával kapcsolatos
szolgáltatások; oktatás biztosítása; online oktatás biztosítása; oktatási létesítmények biztosítása; oktatási
vizsgalehetőségek biztosítása; testmozgással kapcsolatos oktatás biztosítása; napköziotthonos [oktatási] felügyelet
biztosítása; képzés, tanítás és oktatás biztosítása; testedzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása;
szakoktatás, szakmai képzés; könyvkiadás; nem reklámcélú szövegek publikálása; elektronikus könyvek és
folyóiratok on-line publikálása; multimédia publikációk; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem
letölthetők; elektronikus könyvek és folyóiratok internetes publikációja; szórakoztató szolgáltatások nyújtása
publikációkon keresztül; fogadási [szerencsejáték] szolgáltatások; akadémiák [oktatás]; bálok szervezése és
lebonyolítása; hangok és képek szerkesztése [vágása] vagy rögzítése; egészség- és fitnesztréning; testi egészség
oktatás; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos oktató tanfolyamok;
egészségügyi és wellness képzés; egészségvédő klubok szolgáltatásai [edzés]; oktató jellegű egészségmegőrzési
és erőnléti (fitnesz) tájékoztatás nyújtása; erőnlét-kondicionáló edzések lebonyolítása; erősítő és kondicionáló
edzés; fotóriportok készítése; időmérés sporteseményeken; rekreációs, szabadidős klubszolgáltatások nyújtása;
klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; rajongói, szurkolói klubszolgáltatások; szórakoztató
klubszolgáltatások; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; online jegyirodai szolgáltatások szórakoztatási
célokra; konferenciák szervezése és lebonyolítása; show-műsorok készítése; élő show-k készítése; szórakoztató
show-krendezése; show-k, műsorok rendezése; show-k szervezése és bemutatása; show-k és filmek készítése;
jegyinformációs szolgáltatások show-műsorokhoz; oktatási célú showk rendezése; turnézó előadások [road
show-k], mint szórakoztatási szolgáltatások; televíziós show-műsor készítés/rendezés; edzőfelszerelések
biztosítása; edzőlétesítmények biztosítása sportoláshoz; sport- vagy edzőberendezés kölcsönzése fitnesz- és
edzőlétesítmények biztosítása; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportversenyek rendezése;
stadionok bérbeadása; testnevelés; testnevelési szolgáltatások; testnevelési oktatás; testedzési, testnevelési
szolgáltatások; testnevelési létesítmények biztosítása; számítógéppel támogatott testnevelési szolgáltatások;
testneveléssel kapcsolatos online tájékoztatás weboldalon keresztül; videofilmgyártás; filmek és videofilmek
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gyártása; zenefelvételek összeállítása és szerkesztése, mások általi közvetítés céljából; játékok szervezése.

43

Vendéglátás; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás]; ideiglenes

szállásszervezés; ideiglenes szállásbiztosítás; ideiglenes szállásfoglalás; üdülőtáborok által biztosított ideiglenes
szálláshelyek; rendezvényhelyiségek, valamint ideiglenes iroda- és tárgyalóhelyiségek biztosítása; információk
biztosítása ideiglenes szálláslehetőségek biztosításával kapcsolatban; kantinok, büfék, étkezdék; helyszínek
biztosítása rendezvényekhez, ideiglenes irodai férőhelyek és termek biztosítása; termek kölcsönzése közösségi
célokra; kiállítási termek bérbeadása; vendéglátóipar; gyorséttermi szolgáltatások; elviteli rendszerű gyorséttermi
szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; hordozható épületek, építmények bérbeadása; kávéházak; kávéházi
szolgáltatás.
( 210 ) M 20 01860
( 220 ) 2020.06.29.
( 731 ) Pörzse Norbert László, Debrecen (HU)
( 740 ) Rédei és Pál Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Vagyaim.hu - "Vágyaid valóra váltva"
( 511 ) 39

Termékek csomagolása; árukiszállítás; áruk begyűjtése; áruk feladása; áruk szállítása; áruk csomagolása;

áruk raktározása; árukiadási szolgáltatások; szolgáltatások áruk kirakodásához; szolgáltatások áruk tárolására;
kereskedelmi áruk tárolása; raktározás és árukiszállítás; levélben megrendelt áruk szállítása; termékek szállítása
és tárolása; áruk házhozszállításának megszervezése; szállítási, áruküldési szolgáltatások.
41

Online kiadványok megjelentetése.

( 210 ) M 20 01862
( 220 ) 2020.06.29.
( 731 ) Novartis AG, Basel (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) RUMBERALIN
( 511 ) 5

Emberi használatra szánt gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 20 01864
( 220 ) 2020.06.29.
( 731 ) ADM Protexin Limited, Lopen Head (GB)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli, Budapest
( 541 ) NEURA
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és gyógyászati készítmények és anyagok; táplálkozási és diétás termékek; vitaminok,

ásványi anyagok és ásványi sók; táplálkozási, élelmezési és egészségügyi étrend-kiegészítők; mikrobiális
készítmények, probiotikus baktérium formulák és kiegészítők.
( 210 ) M 20 01865
( 220 ) 2020.06.29.
( 731 ) Dobrovoczky István 33.3%, Érd (HU)
Kurucz Dániel 33.3%, Budapest (HU)
Kurucz Gergely János 33.3%, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Léka Péter, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 32

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

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.
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( 210 ) M 20 01867
( 220 ) 2020.06.29.
( 731 ) Molnár Zoltán, Kecskemét (HU)
( 740 ) Klinger Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 5

Antibakteriális kézmosók; antibakteriális szappan; aranyér elleni készítmények; ásványi

élelmiszer-kiegészítők; bébiételek; búzacsíra étrend-kiegészítők; csukamájolaj; diabetikus kenyér gyógyászati
használatra; diétás anyagok gyógyászati használatra; diétás ételek gyógyászati célokra; diétás italok gyógyászati
célokra; dohányzásról való leszokás segédeszközeként használt nikotintapaszok; dohányzásról való leszokást
segítő nikotinos rágógumik; édeskömény gyógyászati célokra; élelmi rostok; elsősegély dobozok, feltöltve;
emésztést elősegítő szerek gyógyszerészeti célokra; étrend-kiegészítő enzimek; étrend-kiegészítők állatok
számára; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással; étvágycsökkentők orvosi, gyógyászati használatra;
étvágycsökkentő tabletták, gyógyszerek; eukaliptusz gyógyszerészeti célokra; fertőtlenítő szappanok;
fertőtlenítőszerek; fertőtlenítőszerek, antiszeptikus készítmények; fertőtlenítőszerek higiéniai célokra;
fertőtlenítőszerek kémiai wc-khez; fitoterápiás készítmények gyógyászati használatra; fogyasztó tabletták;
gabonafélék feldolgozásának melléktermékei, dietetikai vagy gyógyászati célokra; gyógyászati célokra adaptált
italok; gyógyhatású olajok; gyógyhatású teák, főzetek; gyógynövények; gyógyteák; húgyúti bántalmak elleni
készítmények; kenőcsök leégésre; lecitin étrend-kiegészítők; légtisztító készítmények; lenmag étrend-kiegészítők;
lenmagolaj étrend-kiegészítők; méhpempő étrend-kiegészítők; nyomelem készítmények emberi és állati
fogyasztásra; pattanások kezelésére szolgáló készítmények; propolisz étrend-kiegészítők; protein
étrend-kiegészítők; szájöblítők gyógyászati célokra; székrekedés enyhítésére szolgáló gyógyszerek;
táplálékkiegészítők; vitaminkészítmények; vitaminpótló tapaszok.
29

Algakivonatok élelmiszerekhez; almapüré; áloé vera emberi fogyasztásra elkészítve; aludttej; bogyós

gyümölcsök, konzervált; csontleves, húsleves; dióféle-alapú krémek; dzsemek, lekvárok [nem citrusfélékből];
erjesztett tej; erjesztett tejes italok étkezési célokra; étkezési olajok; feldolgozott gyümölcsökből válogatás;
gyümölcs alapú snackek; gyümölcs csipsz; hummusz [csicseriborsókrém]; húsleves koncentrátumok; ízesített
mogyorók, diók; joghurt; kefir [tejes ital]; kókuszdiótej-alapú italok; kókusztej étkezési használatra; lazac [nem
élő]; lecitin étkezési célokra; lekvárok [citrusfélékből]; lenmagolaj kulináris célokra; leveskészítmények; magvak,
elkészítve; mandulatej étkezési célokra; napraforgómag, elkészítve; pálmaolaj táplálkozási használatra; rizstej
étkezési használatra; sajtok; szójaolaj étkezési célra; szójatej; tejhelyettesítők; tojásfehérje; tojáspor; tőzegáfonya
szósz [befőtt]; vaj; zabtej; zöldségek, tartósított; zöldséglevek főzéshez; zöldségsaláták; mandulatej.
30

Agávé szirup [természetes édesítőszer]; árpa őrlemény; babliszt; bulgur; burgonyaliszt; búzacsíra emberi

fogyasztásra; dara emberi fogyasztásra; diófélékből készült lisztek; fagyasztott joghurtok [fagylaltok, jégkrémek];
feldolgozott magok fűszerezési használatra; feldolgozott magvak fűszerezéshez; feldolgozott quinoa; fűszerek,
ízesítők; fűszernövények; gabonaszeletek; gyömbér [fűszer]; hajdinaliszt [élelmiszerekhez]; hántolt árpa; jeges
tea; kakaóalapú italok; kamilla-alapú italok; kekszek, rágcsálnivalók; kenyér kovász nélkül, macesz; kenyér; kerti
gyógynövények, tartósított [ízesítőszerek]; kukorica, darált; kukorica, sült; kukoricaliszt; kukoricapehely;
kurkuma; kuszkusz [búzadara]; leheletfrissítő rágógumi; lenmag étkezési célokra [ízesítés]; lepények; magas
protein tartalmú gabonaszeletek; malátacukor, maltóz; méhpempő; méz; müzli; onigiri [rizsgolyók]; palacsinták;
pálmacukor; pizza; propolisz; rágógumi; rizs alapú rágcsálnivalók; rizs; salátaöntetek; snack ételek (gabona alapú
-); süteményporok; szendvicsek; szezámmagok [fűszerek]; szirupok és melasz; szójaliszt; tápióka; tápiókaliszt;
tea; tea alapú italok; teák [nem gyógyászati használatra]; természetes édesítőszerek; tésztaöntetek; vajas kekszek
[petit-beurre]; zab alapú ételek.
32

Alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes teaízű italok;

alkoholmentes italok; aloe vera italok, alkoholmentes; ásványvíz [italok]; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok,
alkoholmentes; izotóniás italok; paradicsomlevek [italok]; proteinnel dúsított sportitalok; rizsalapú italok, melyek
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nem tejpótlók; smoothie-k [gyümölcs- vagy zöldségitalok]; szénsavas víz; szörpök italokhoz; tejsavó alapú italok;

zöldséglevek [italok].
( 210 ) M 20 01869
( 220 ) 2020.06.30.
( 731 ) C-Line Ingatlan Kft., Székesfehérvár (HU)
( 541 ) TecLin
( 511 ) 7
11

Hőszivattyúk [gépalkatrészek].
Hőszivattyúk, hőpumpák; energia feldolgozására szolgáló hőszivattyúk, hőpumpák.

( 210 ) M 20 01871
( 220 ) 2020.06.30.
( 731 ) Spirit Házak Korlátolt Felelősségű Társaság, Fót (HU)
( 740 ) Dr. Minárik Ferenc, Budapest
( 546 )

( 511 ) 36
37

Ingatlanügyletek.
Építés, építkezés és bontás; építés.

( 210 ) M 20 01873
( 220 ) 2020.06.30.
( 731 ) dr. Papcsák Ferenc, Budapest (HU)
Vida Sándor, Debrecen (HU)
Kurucz Ferenc, Ebes (HU)
Beke Sándor László, Debrecen (HU)
( 740 ) dr. Bartl Barbara, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
39

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

( 210 ) M 20 01875
( 220 ) 2020.06.30.
( 731 ) Dr. Ibrahim-Mehdi Ádám Szalah, Szeged (HU)
( 541 ) Pannon Pay
( 511 ) 36

Áruk és szolgáltatások elektronikus kommunikációs hálózaton keresztül való megvásárlásához kapcsolódó

kifizetések feldolgozása; automata fizetési szolgáltatások; automatikus pénzalap átutalási szolgáltatások;
automatizált banki szolgáltatások bankkártya tranzakciókkal kapcsolatosan; banki szolgáltatások számlák
telefonon történő kifizetéséhez; banki szolgáltatások tőke számlákról történő utalásával kapcsolatban;
bankkártyákkal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; belföldi átutalási szolgáltatások; belföldi átutalási
szolgáltatások online biztosítása; belföldi pénzátutalási szolgáltatások; betéti kártyás tranzakciók feldolgozása
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mások számára; csekkekkel és adóslevelekkel kapcsolatos adósságbehajtási tárgyalások; elektronikus átutalási

szolgáltatások; elektronikus csekkfizetések feldolgozása; elektronikus díjbeszedési szolgáltatások; elektronikus
fizetési szolgáltatások; elektronikus hitelkártya-tranzakciók; elektronikus kereskedelmi fizetési szolgáltatások;
elektronikus kifizetések feldolgozása; elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztül történő áruk
vásárlására szánt pénz átutalása; elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztül történő pénzátutalás;
elektronikus pénzátutalás telekommunikáció útján; elektronikus pénzátutalások utazási irodák számára;
elektronikus terhelési tranzakciók; elektronikus tőkeátutalás; elektronikus úton történő tranzakciók (fizetési
szolgáltatások); előre fizetett kártyával történő elektronikus kifizetések feldolgozása; érintésmentes fizetési
szolgáltatások; fizetés és pénz átvétele ügynöki minőségben; fizetések feldolgozása számítógépes világhálózaton
keresztül; fizetési tranzakciók rendezése; fizetési ügyintézés; fizetőkártya-szolgáltatások; hitel- és bankkártyával
kapcsolatos szolgáltatások; hitelkártya-tranzakciók feldolgozása mások számára; hitelkártya tranzakciót
feldolgozó szolgáltatások; hitelkártyák és betéti kártyák kibocsátása; hitelkártyákhoz kapcsolódó kifizetések
feldolgozása; hitelkártyás fizetések feldolgozása; hitellevelek és letéti igazolások kibocsátása; idegen váltók
elfogadása; inkasszó szolgáltatások; kártya tranzakciós díjak kidolgozása mások számára; interneten keresztül
történő fizetési műveletek feldolgozása; kártyás fizetések lebonyolítása; készpénz, csekk, és pénzutalvány
szolgáltatások; készpénz ki- és befizetéssel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; készpénz nélküli fizetési
forgalom végrehajtásához kapcsolódó pénzügyi szaktanácsadás; készpénz nélküli fizetési forgalom lebonyolítása;
kifizetések behajtása; kifizetések elektronikus feldolgozása; kifizetések feldolgozása; kifizetések feldolgozása,
lebonyolítása bankok számára; kifizetések feldolgozása építőközösségek számára; monetáris tranzakciók; online
pénzügyi tranzakciós szolgáltatások; online számlafizetési szolgáltatások; pénzalapok elektronikus átutalásával
kapcsolatos banki szolgáltatások; pénzátutalás; pénzátutalási szolgáltatások elektronikus kártyák használatával;
pénzátutalási szolgáltatások; pénzkifizetések otthoni összegyűjtése; pénzügyi előtörlesztéssel kapcsolatos
szolgáltatások; pénzügyi és monetáris tranzakciók; pénzügyi fizetési szolgáltatások; pénzügyi transzferek;
pénzügyi tranzakciók; pénzügyi tranzakciók blokklánc segítségével; pénzügyi tranzakciók lebonyolítása;
pénzügyi tranzakciók online lebonyolítása; pénzügyi tranzakciók ügyintézése; pénzügyi tranzakciós
szolgáltatások; pénzváltás és átutalás; számítógépesített pénzátutalás; számlaegyesítés; számlafizetések
elfogadása; számlafizetési szolgáltatások; számlahitelező szolgáltatások; számlák automatizált fizetése;
szolgáltatások pénzügyi tranzakciók végrehajtásához; távfizetési szolgáltatások; terhelési [charge] kártyák által
folyósított kifizetések feldolgozása; terhelési kártyákhoz kapcsolódó kifizetések feldolgozása; többféle fizetési
lehetőség biztosítása kiskereskedelmi üzletekben online módon elérhető, felhasználó által működtetett
elektronikus terminálok segítségével; tőke-átruházás; tőkepiaci tranzakciók lebonyolítása; vezeték nélküli
távközlési eszközökön és készülékeken keresztül nyújtott fizetési szolgáltatások; virtuális valuták elektronikus
átutalása; webhelyen nyújtott számlafizetési szolgáltatások; áthidaló hitelek adósság kiegyenlítésére; adó- és
vámfizetési szolgáltatások.
( 210 ) M 20 01876
( 220 ) 2020.07.01.
( 731 ) Kocsor Zsolt, Sződliget (HU)
( 541 ) Taboo
( 511 ) 41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; zenei produkciók; zenekarok

szolgáltatásai; zeneszerzés.
( 210 ) M 20 01877
( 220 ) 2020.07.01.
( 731 ) Kocsor Zsolt, Sződliget (HU)
( 541 ) Balaton Delfin
( 511 ) 41

Nevelés; szakmai képzés; sport-és kulturális tevékenységek; fesztiválok szervezése; fesztiválok szervezése

szórakoztatási célokra; fesztiválok szervezése kulturális célokra; oktatási célú fesztiválok szervezése.
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( 210 ) M 20 01878
( 220 ) 2020.07.01.
( 731 ) dr. Papcsák Ferenc, Budapest (HU)
Vida Sándor, Debrecen (HU)
Kurucz Ferenc, Ebes (HU)
Beke Sándor László, Debrecen (HU)
( 740 ) dr. Bartl Barbara, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
39

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

( 210 ) M 20 01909
( 220 ) 2020.07.03.
( 731 ) Sirghel Izabella Mária, Érd (HU)
( 541 ) bellafashion
( 511 ) 25
35

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.
Kereskedelmi ügyletek.

( 210 ) M 20 01910
( 220 ) 2020.07.05.
( 731 ) Beauty Spirit Kft, Debrecen (HU)
( 541 ) Spiritual
( 511 ) 3

Parfümvizek, illatosított vizek; parfümök; kozmetikai készítmények fürdéshez és zuhanyozáshoz; test- és

arcápoló olajok; szépségápoló szérumok; szépségápoló kozmetikumok; szappanok és gélek; nem gyógyhatású
szépségápoló szerek; nem gyógyhatású testápoló készítmények; kozmetikumok krémek formájában; kozmetikai
krémek az arc és a test számára; kézmosó szerek; illóolajokkal átitatott kendők, kozmetikai használatra; bőrápoló
készítmények; bőrápoló kozmetikai krémek; arcradír készítmények kozmetikai használatra; arctisztító maszkok;
arcvaj; arc és test maszkok/pakolások; arc- és testvajak; ceruzák kozmetikai használatra; dekoratív kozmetikai
termékek; kozmetikai szemceruzák; kozmetikumok szemöldökhöz; arcszappanok; folyékony szappan; folyékony
szappanok; fürdő- és tusoló gélek nem gyógyászati célokra; illatosított szappanok; kézműves szappanok;
kozmetikai szappanok; krémszappanok; nem gyógyhatású pipereszappanok; szappan; tusfürdők; illóolajok
kozmetikai használatra; kozmetikai szerek; kozmetikai testápoló készítmények; kozmetikumok; kozmetikumok
egyéni használatra; kozmetikumok és kozmetikai készítmények; kozmetikumok olajok formájában;
natúrkozmetikumok; nem gyógyhatású bőrápoló folyadékok; nem gyógyhatású kozmetikumok; nem gyógyhatású
kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású masszázsolajak; nem gyógyhatású piperecikkek; olajok
test- és szépségápoláshoz; olajok testápolási, higiéniai célokra; panthenolt tartalmazó kozmetikumok.
5

Dezodorok szövetekre; dezodorok ruházathoz és textilanyagokhoz; készítmények szagok semlegesítésére;

légfrissítők; levegőillatosító spray-k; szagtalanító légfrissítő spray-k; szőnyegszagtalanító szerek;
szövetszagtalanítók; wc dezodorok.
8

Tetováló készülékek; tetoválótűk; tetováló eszközök.

21

Aromaolaj párologtatók, a nádból készült párologtatók kivételével; párologtatók.

44

Tetoválás; tetoválószalonok szolgáltatásai; tetoválások lézeres eltávolítása; tetoválások kozmetikai

lézerkezelése; emberi higiéniai és szépségápolási berendezések bérbeadása; gyantás szőrtelenítés; gyantázási
szolgáltatások szőr eltávolítására embereknek; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; kozmetikai arc- és
testkezelési szolgáltatások; kozmetikai kezelés; kozmetikai kezelések; kozmetikai arckezelés; kozmetikai
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arckezelési szolgáltatások; kozmetikai sminkelési szolgáltatások; kozmetikai lézeres bőrkezelés; kozmetikai

szolgáltatások; kozmetikai szőreltávolító lézerkezelés; kozmetikai termékek felvitele az arcra; kozmetikai
termékek felvitele a testre; kozmetikai test-, arc- és hajápoló szolgáltatások; kozmetikai testápoló szolgáltatások;
kozmetikai testkezelések; kozmetikával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; mikropigmentációs
szolgáltatások; narancsbőr [cellulitisz] eltávolításával kapcsolatos egyéni gyógyászati szolgáltatások;
narancsbőr-kezelési szolgáltatások; smink szolgáltatások; sminkelési tanácsadás és annak alkalmazása;
sminkesek, sminkmesterek szolgáltatásai; sminkszolgáltatások; sminktanácsadási szolgáltatások online vagy
személyesen; szemöldök-festési szolgáltatások; szemöldök-formázási szolgáltatások; szemöldök-tetoválási
szolgáltatások; szemöldökfestési szolgáltatások; szempilla-festési szolgáltatások; szempilla-hosszabbítási
szolgáltatások; szempillafestési szolgáltatások; szempillagöndörítő szolgáltatások; szépészeti szolgáltatások,
különösen szempillák terén; szépségápolás; szépségápolás emberek részére; szépségápolási kezelések;
szépségápolási tanácsadás; szépségápolással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szépségápolással kapcsolatos
tanácsadás; szépségápolással kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; szépséggel kapcsolatos információnyújtás;
szépségszalon és fodrászati szolgáltatások; szépségszalon szolgáltatások; szépségszalonok; szépségszalonok
szolgáltatásaival kapcsolatos tájékoztatás; tanácsadás a szépségápolással kapcsolatban; tanácsadás a test- és
szépségápolás területén; tanácsadás az interneten keresztül a test- és szépségápolás területén; tartós smink
szolgáltatások; tartós szempillagöndörítési szolgáltatások; tanácsadási szolgáltatások a sminkelés területén;
testművészet; testművészeti szolgáltatások; végleges szőrtelenítési és szőrcsökkentő szolgáltatások;
zsírlebontással kapcsolatos egyéni gyógyászati szolgáltatások.
( 210 ) M 20 01914
( 220 ) 2020.07.06.
( 731 ) CLAIR & CURTIS COMMUNICATION Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Solti Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) AZ IS VAN
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 20 01918
( 220 ) 2020.07.06.
( 731 ) ID&Trust Kft, Budapest (HU)
( 740 ) Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) bankid.hu
( 511 ) 9

Szoftverek; applikációs szoftver; adatvédelmi szoftver; dekóder szoftverek; adatkommunikációs szoftverek;

bioinformatikai szoftverek; szoftverek kártyaolvasókhoz; képfelismerő szoftverek; arcfelismerő szoftverek;
hangfelismerő szoftverek; arcelemző szoftverek; beszédelemző szoftverek; beszédfelismerő szoftverek;
biztonsági szoftverek; szoftver kézi digitális elektronikus berendezésekhez; biztonságos hitelkártya tranzakciókat
elősegítő szoftverek; személyes adatok védelmét biztosító szoftverek; ujjlenyomatot vagy tenyérlenyomatot
értelmező számítógépes szoftverek; szoftverek hordozható mágnes- és elektronikus kártyák működtetéséhez;
biometrikus azonosító berendezések; elektronikus azonosító kártyák; biometrikus azonosító rendszerek; azonosító
címkék [kódolt]; azonosító címkék [géppel olvasható]; rádiófrekvenciás azonosító [RFID] címkék; biztonsági
tulajdonságokkal kódolt kártyák azonosítási célokra; elektronikus és mágneses azonosítókártyák szolgáltatások
kifizetésével kapcsolatos használatra.
36

Banki tevékenységekkel kapcsolatos információs szolgáltatások; pénzügyi információs szolgáltatások

bankok részére számítógépes hálózatokon keresztül és műholdas adatátvitel segítségével; pénzügyi információs
szolgáltatások; pénzügyre vonatkozó információs szolgáltatások; számítógépesített pénzügyi információs
szolgáltatások; számítógépesített pénzügyi információs szolgáltatások nyújtása; pénzügyi információs és
tanácsadási szolgáltatások; pénzügyi információs szolgáltatások pénzintézetek részére számítógépes hálózatokon
keresztül és műholdas adatátvitel segítségével; számítógépes adatbázisból vagy internetről on-line elérhető
pénzügyi információs szolgáltatások; pénzügyi információs szolgáltatások biztosítása számítógépes
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adatbázisokhoz való hozzáférés segítségével; számítógépes adatbázis segítségével biztosított pénzügyi

információszolgáltatás; pénzügyi információs szolgáltatások, adatszolgáltatás és tanácsadás; pénzügyi ügyletekkel
kapcsolatos számítógépesített információs szolgáltatások.
42

Azonosítás, mint szolgáltatás [IDAAS]; mobil alapú felhasználói adatok hitelesítése és azonosítás; szoftver,

mint szolgáltatás [SAAS].
45

Személyazonosság ellenőrzése; személyazonossági információk hitelesítése [személyazonosság

ellenőrzésével kapcsolatos szolgáltatások].
( 210 ) M 20 01922
( 220 ) 2020.07.06.
( 731 ) K&A Dohle Solution Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MOMRISE
( 511 ) 25

Fehérnemű kismamáknak; kismama felsők; kismama rövidnadrágok; kismama nadrágok; kismama

leggingek; kismama ruhák; kismama ruházat; kismamaruhák; alakformáló ruhák; alakformáló alsónemű;
alsóingek, trikók; alsónadrágok, bugyik; alsónadrágok, rövid; alsórészek [ruházat]; atlétikai ruházat;
biciklisnadrágok; bodyk [ruházat]; csípőszorítók; csukló szalagok; dzsekik; edző nadrág; edző rövidnadrágok,
sportos rövidnadrágok; egyberészes fürdőruhák; egyrészes ruhák; eső elleni viselet; esőálló ruházat;
esőköpenyek, esőkabátok; fehérnemű; fejpánt, izzadás felfogására; felsőruházat; férfi és női fürdőruhák és
fürdőnadrágok; funkcionális fehérnemű; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok, úszónadrágok;
futómezek; futónadrágok; futótrikók; fűzők [alsóneműk, fűzőáruk]; gyermekruházat; harisnyanadrágok;
időjárásálló felsőruházat; izzadságfelszívó alsóruházat; izzadságfelszívó zoknik; izzadtság felszívó csuklópántok;
izzadságfelszívó harisnyák; izzadtságszívó alsóneműk; izzadásgátló zoknik; jógafelsők; jóganadrágok; jógapólók;
jógazoknik; kapucnis felsők; karcsúsító anyagokat tartalmazó ruházat; kerékpáros felsőruházat; kerékpáros
nadrágok; kerékpáros ruházat; kombinék; legging nadrágok, cicanadrágok; lányka felsőruházat; lányka ruhák;
melegítő felsők; melegítő nadrágok, tréning nadrágok; melegítőalsók; melltartók; merevítő nélküli melltartók;
nadrágok; nedvességfelszívó sportingek; nedvességfelszívó sportmelltartók; nedvességfelszívó sportnadrágok;
női alsóruházat, fehérnemű; női felsőruházat; női fürdőruhák; pólók; rövidnadrágok, shortok; ruhák, edzőruhák
küzdősportokhoz; ruházat kerékpárosoknak; ruházat sportoláshoz; ruházati cikkek nők számára; sport felsők,
topok; sportmelltartók; sportnadrágok; sportruházat; sportzokni; szabadidő együttesek [ruházat]; szabadidő
ruházat; szabadidőfelsők, melegítőfelsők; szabadidős nadrágok; tánchoz való öltözékek; torna- és balettruhák;
tornanadrágok; topok [ruházati cikkek]; testharisnyák; tréningalsók; tréningruha felsők, melegítő felsők.
( 210 ) M 20 01945
( 220 ) 2020.07.08.
( 731 ) CONCORDIA KÖZRAKTÁR Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Szólláth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Feldolgozott gabonamagvak.

31

Magvak (gabona); nyers olajmagvak; állati takarmány.

42

Minőségellenőrzés és - vizsgálat.

( 210 ) M 20 01955
( 220 ) 2020.07.08.
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( 731 ) TGK Hungary Kft., Budapest (HU)

( 740 ) Dr. Kőfalvi Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 39

Autóbuszok működtetése; autóbuszos személyszállító szolgáltatások; autóbuszos szállító szolgáltatások;

autóbuszos utazás szervezése; buszos utazások szervezése; foglalási szolgáltatások utazáshoz és szállításhoz;
hajós körutak szervezése; hajós körutak megszervezése; idegenvezetői és utazási információs szolgáltatások;
idegenvezetői szolgáltatások; idegenvezetés; idősek és fogyatékkal élők jótékonysági szállítása; jegybiztosítás
utazáshoz [lehetővé tételéhez]; kirándulások szervezése; kiskorúak utazás során történő kísérése; körutak, túrák
lebonyolítása; körutazások és hajóutak szervezése; közúti utasszállítás; közúti utasszállítási szolgáltatások;
külföldi utak szervezése; kulturális célú tengerentúli utak szervezése; légi utazások szervezése; légitársasági
jegyszolgáltatások [repülőjegy szolgáltatások]; minibuszos szállítási szolgáltatások; repülőutak szervezése;
repülőtéri földi utaskezelési szolgáltatások; szállítási szolgáltatások és kirándulások mozgáskorlátozottak
számára; szállításszervezés üzleti ügyfelek számára; szárazföldi utasszállítási szolgáltatások; szárazföldi
utasszállítás; személyszállítás autóbusszal; személyszállítás biztosítása szárazföldön; személyszállítás biztosítása
vízi úton; személyszállítás biztosítása légi úton; személyszállítás megszervezésével kapcsolatos ügynökségi
szolgáltatások; túraszervezés és kivitelezés; üdülés alatti közlekedés megszervezése; üdülési csomagok
összeállítása; utaskísérés; utaskísérés megszervezése; utasok és csomagjaik szállítása; utaskísérő szolgáltatások;
utasok csomagjainak szállítása; utasszállítás autóbuszon; utasszállítás sofőrrel; utazás- és nyaralásszervezés;
utasszállítási szolgáltatások szervezése mások számára online alkalmazáson keresztül; utazási idegenvezetési
szolgáltatások; utazási foglalási szolgáltatások; utazáshoz és kiránduláshoz jegyfoglalási szolgáltatások; utazás
koordinálása egyének és csoportok számára; utazási irodai szolgáltatások üdülések megszervezéséhez; utazási
irodai szolgáltatások, utazásszervezés; utazások és hajókirándulások szervezése; utazási irodák szolgáltatásai
autóbuszos utazással kapcsolatban; útvonaltervezéssel kapcsolatos szolgáltatások; közúti szállítási szolgáltatások;
légi szállítás megszervezése; légi szállítási szolgáltatások; szállítási szolgáltatások nyújtása; utazás és utasok
szállítása; a szállítással kapcsolatos információk nyújtása; autóbuszos szállítás foglalása; autókölcsönző
ügynökségi szolgáltatások [foglalás]; elektronikus úton történő, légi utazással kapcsolatos tájékoztatás;
elektronikus úton történő, repülőutak tervezésével és lefoglalásával kapcsolatos tájékoztatás; hajójegyek
foglalása; hajóút foglalási szolgáltatások; helyfoglalás különböző szállítási eszközökre; helyfoglalás utazáshoz;
információ szállítással kapcsolatban; interneten elérhető turisztikai információnyújtás; megrendelési és
helyfoglalási szolgáltatások utazáshoz; nyaraló utazások és túrák lefoglalása; szaktanácsadás szállítással
kapcsolatban; szállítási információszolgáltatás; társasutazások szervezése és lefoglalása; turisztikai és utazási
információnyújtás; utazás foglalási és előjegyzési szolgáltatások; utazás szervezése és lefoglalása; utazási irodai
szolgáltatások utazásszervezéshez; utazási ügynökségi szolgáltatások üzleti utakhoz; utazásokhoz kapcsolódó
információk biztosítása; utazásszervezés [ügynökség]; városnéző körutak szervezése és lefoglalása.
43

Átmeneti pihenőhelyek biztosítása utasok részére; elszállásolási szolgáltatások; szoba- és terembérlési

szolgáltatások; szálláskiadási ügynökségi szolgáltatások [időmegosztás]; foglalás panziókban; foglalási
szolgáltatások szállodákba; foglalási ügynökségek szolgáltatásai szállodai elhelyezéshez; idegenforgalmi
szálláshelyek foglalása; helyfoglalás szállodákban; ideiglenes szállások foglalása az interneten keresztül;
ideiglenes szállásfoglalás; kempingszállások foglalása; online információnyújtás nyaralási szállások
lefoglalásával kapcsolatban; online információnyújtás szállodai foglalásokkal kapcsolatban; szállásfoglalás
utazók számára; szállásfoglalással kapcsolatos információnyújtás; szállodai elhelyezés értékelése; szállodai
férőhely foglalás; szállodai foglalási szolgáltatások; szállodai szobák lefoglalása utazók számára; szobafoglalás
utazóknak; üdülési szállásfoglalási szolgáltatások; ügynökségi szállásfoglalási szolgáltatások [időbeosztásos
üdülés]; ügynökségi szolgáltatások ideiglenes szállás foglalásával kapcsolatban; utazási irodai szolgáltatások
szállásfoglaláshoz; utazási irodai szolgáltatások ideiglenes szállások foglalásához; utazási irodák által nyújtott
szállásfoglalási szolgáltatások; utazási irodák szálláshely foglalási szolgáltatásai; utazási irodák szolgáltatásai
szállodai foglalások intézéséhez; utazásszervezői szolgáltatások ideiglenes szálláshelyek foglalásához; éttermi
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foglalási szolgáltatások; éttermi tájékoztató szolgáltatások; információs, tanácsadási és foglalási szolgáltatások

étel és ital szolgáltatásával kapcsolatban; ügynökségi szolgáltatások éttermi foglalásokhoz; utazási irodai
szolgáltatások éttermi asztalfoglalásokkal kapcsolatban.
( 210 ) M 20 01956
( 220 ) 2020.07.08.
( 731 ) BREBIS Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Györköny (HU)
( 740 ) Prédl Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Egyszer volt
( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

( 210 ) M 20 01960
( 220 ) 2020.07.09.
( 731 ) Futureal Management Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) hello! Parks
( 511 ) 36

Ingatlanügyletek; ingatlanközvetítés; ingatlanmenedzsment; ingatlanfinanszírozás; ingatlan adminisztráció;

ingatlan befektetések; ingatlan biztosítások; ingatlanvagyon tervezés; ingatlanprojektek finanszírozása;
ingatlanfejlesztés finanszírozása; ingatlanbefektetés tervezés; ingatlanberuházási tanácsadás; kereskedelmi
ingatlanokkal kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlantulajdonbeli tranzakciókhoz kapcsolódó
ingatlankezelési szolgáltatások; kereskedelmi ingatlan kezelés; ingatlan bérbeadási szolgáltatások;
időmegosztásos ingatlanok kezelése; ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások; ingatlanprojektek pénzügyi
menedzsmentje; ingatlanokkal kapcsolatos információnyújtás; ingatlanbefektetési banki szolgáltatások; saját
tulajdonú ingatlan lízingje; ingatlan- és vagyonkezelési szolgáltatások; ingatlanok osztott tulajdonának
ügyintézése; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyek kezelése;
ingatlanokhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; ingatlanlízing megszüntetésével kapcsolatos szolgáltatások;
bevásárlóközpontokkal kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; épületkomplexumokkal kapcsolatos
ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlannal kapcsolatos ügyletek és szolgáltatások; irodai helyiségekkel
kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; ipari létesítményekkel kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások;
kiskereskedelmi helyiségekkel kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlantulajdonok bérletéhez
kapcsolódó ügynökségi szolgáltatások; épületek adásvételével kapcsolatos ingatlanügynökségi szolgáltatások;
ingatlanprojektekkel kapcsolatos pénzügyi jelentések készítése; ingatlan lízing és bérleti megállapodások
ügyintézése; ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; ingatlanprojektekkel kapcsolatos pénzügyi
tervezés; ingatlantulajdonnal és épületekkel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; ingatlanprojektek
finanszírozásával kapcsolatos pénzügyi jelentések elkészítése; ipari befektetések, beruházások; építési projektek
pénzügyi menedzsmentje; épületek bérbeadása; irodahelyiségek bérbeadása; üzlethelyiségek bérbeadása, lízingje;
kereskedelmi központok bérbeadása; kereskedelmi épületek bérbeadása; bérbeadási megállapodásokkal
kapcsolatos ügyintézés; épületek lízingelése vagy bérbeadása.
37

Ingatlantakarítás; ingatlanfelújítás; ingatlanépítés [ingatlanvagyon építése]; ingatlanok karbantartása;

kereskedelmi ingatlanok építése; ipari ingatlanok építése; ingatlanfejlesztési szolgáltatások [építés];
ingatlantulajdon renoválásával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; raktárak építése és javítása; irodák,
irodaházak építése; építés; üzletek építése; építési szolgáltatások; építési menedzsment; épületek építése
megrendelésre; építési tanácsadó szolgáltatások; egyedi épületek építése; építési projektmenedzsment
szolgáltatások; üzleti komplexumok építése; építési munkálatok javítása; építési munka felügyelete; kereskedelmi
épületek építése; ipari célú építéssel kapcsolatos építési szolgáltatások; építéscontrolling, kivitelezés-felügyelet;
építés, építkezés és bontás; helyszíni építési projekt-menedzselési szolgáltatások; gyártó- és ipari épületek építése;
épületek és más szerkezetek építése; épületek építésével kapcsolatos információs szolgáltatások; épületek
építésével kapcsolatos online információszolgáltatás; épületek építésével, javításával és karbantartásával
kapcsolatos információszolgáltatás; bontási munkák, szolgáltatások; építő-, bontó-, tisztító- és karbantartó
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eszközök, felszerelések és berendezések bérbeadása.

42

Tervezési szolgáltatások; ingatlanokhoz kapcsolódó tervezési szolgáltatások; ingatlantervezéssel

kapcsolatos beszámolók készítése; építészet; építési tervkészítés; építészeti tervezés; építészeti konzultáció;
építészeti szolgáltatások; építészeti kutatás; építészeti szolgáltatások építészeti tervek kidolgozásához; építészeti
tervkészítés; építési kutatási szolgáltatások; építészeti tanácsadó szolgáltatások; építészeti beszámolók készítése;
építészeti tervezési szolgáltatások; építészeti projekt irányítása; építészeti tervező szolgáltatások; építészeti és
mérnöki szolgáltatások; építészeti tervezési [dizájn] szolgáltatások; építészeti szolgáltatások épületek
tervezéséhez; építészeti szolgáltatások kereskedelmi épületek tervezéséhez; építészeti szolgáltatások ipari
létesítmények tervezéséhez; építészeti tervrajzok készítésével kapcsolatos konzultáció; konzultációs
szolgáltatások az építészettel kapcsolatban; építészeti tervezéssel kapcsolatos tájékoztatás weboldalon keresztül;
konzultációs szolgáltatások az építészeti tervezés területén; építési tervekkel, projektekkel kapcsolatos,
számítógéppel segített tervezési szolgáltatások.
( 210 ) M 20 01961
( 220 ) 2020.07.09.
( 731 ) Gyuricza László, Budapest (HU)
( 740 ) Gulácsi Ügyvédi iroda, Budapest
( 541 ) Decorstar
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

( 210 ) M 20 01975
( 220 ) 2020.07.10.
( 731 ) Alt One Informatika Kft., Budapest (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Nagykereskedelmi szolgáltatások számítógépes hardverrel kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások

számítógépes hardverrel kapcsolatban; nagykereskedelmi szolgáltatások számítógépes szoftverrel kapcsolatban;
kiskereskedelmi szolgáltatások számítógépes szoftverrel kapcsolatban.
42

Számítógépes rendszerek tervezése; információs rendszerek tervezése; számítógépes rendszerek

tervezésének szolgáltatásai; számítógépes rendszerek tervezése és fejlesztése; információtechnológiai [IT]
tanácsadási szolgáltatások, információtechnológiai [IT] konzultáció, tanácsadás és információs szolgáltatások,
tanácsadási és információs szolgáltatások az információs technológiával kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások
számítógép alapú információs rendszerekkel kapcsolatban; számítógépes szoftverekkel kapcsolatos tanácsadási és
információs szolgáltatások; tanácsadási és információs szolgáltatások az információs technológia szerkezetével és
infrastruktúrájával kapcsolatban, számítógépes tanácsadás; számítógépes tanácsadó szolgáltatás;
számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás; számítógépes hardver tervezésével kapcsolatos tanácsadás;
tanácsadás a számítógépes szoftvertervezés területén; számítógépes tanácsadási és konzultációs szolgáltatások;
számítógépes rendszerek felügyelete üzemzavarok elkerülése érdekében; számítógépes rendszerek szoftvereinek
telepítése, karbantartása és javítása; műszaki segítséghyújtási szolgáltatások számítógépes hálózatok
üzemeltetéséhez; internetes oldalak szolgáltatása; internetes oldalak hosting szolgáltatása; internetes weboldal
hosting szolgáltatások; internetes tárhely szolgáltatás digitális tartalom számára; elektronikusan tárolt weboldalak
készítése online szolgáltatásokhoz és az internetre; termékek és szolgáltatások reklámozásra szolgáló elektronikus
tárterület hosztolása az interneten; biztonsági adatmentési szolgáltatások; weboldal fejlesztő szolgáltatások;
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internetes weboldalak tervezése és fejlesztése; honlapok és weboldalak tervezése és fejlesztése; online

weboldalak tervezése, kialakítása és fejlesztése harmadik felek részére.
( 210 ) M 20 01980
( 220 ) 2020.07.10.
( 731 ) Lakatos László, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 20 01981
( 220 ) 2020.07.10.
( 731 ) dr. Molnár Julianna, Budapest (HU)
( 541 ) KÁLI ART
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 20 01982
( 220 ) 2020.07.10.
( 731 ) dr. Molnár Julianna, Budapest (HU)
( 541 ) Káli-Art
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 20 01985
( 220 ) 2020.07.12.
( 731 ) Szakolczai László, Nyíregyháza (HU)
( 541 ) HanaWerk
( 511 ) 7
12

Mezőgazdasági eszközök, nem kézzel működtetett; mezőgazdasági gépek.
Földi járművek és szállítóeszközök; pótkocsik, utánfutók [járművek]; tartálykocsik [szárazföldi járművek].

( 210 ) M 20 01986
( 220 ) 2020.07.13.
( 731 ) TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

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

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;
elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló
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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.
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.
25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

28

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

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlési szolgáltatások.

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 01988
( 220 ) 2020.07.13.
( 731 ) Ex Machina Kft., Szeged (HU)
( 740 ) Dr. Ibrahim-Mehdi Ádám Szalah, Szeged
( 546 )

( 511 ) 36

Áruk és szolgáltatások elektronikus kommunikációs hálózaton keresztül való megvásárlásához kapcsolódó

kifizetések feldolgozása; adó- és vámfizetési szolgáltatások; áthidaló hitelek adósság kiegyenlítésére; automata
fizetési szolgáltatások; automatikus pénzalap átutalási szolgáltatások; automatizált banki szolgáltatások
bankkártya tranzakciókkal kapcsolatosan; banki szolgáltatások számlák telefonon történő kifizetéséhez; banki
szolgáltatások tőke számlákról történő utalásával kapcsolatban; bankkártyákkal kapcsolatos pénzügyi
szolgáltatások; belföldi átutalási szolgáltatások; belföldi átutalási szolgáltatások online biztosítása; belföldi
pénzátutalási szolgáltatások; betéti kártyás tranzakciók feldolgozása mások számára; csekkekkel és
adóslevelekkel kapcsolatos adósságbehajtási tárgyalások; elektronikus átutalási szolgáltatások; elektronikus
csekkfizetések feldolgozása; elektronikus díjbeszedési szolgáltatások; elektronikus fizetési szolgáltatások;
elektronikus hitelkártya-tranzakciók; elektronikus kereskedelmi fizetési szolgáltatások; elektronikus kifizetések
feldolgozása; elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztül történő áruk vásárlására szánt pénz átutalása;
elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztül történő pénzátutalás; elektronikus pénzátutalás
telekommunikáció útján; elektronikus pénzátutalások utazási irodák számára; elektronikus terhelési tranzakciók;
elektronikus tőkeátutalás; elektronikus úton történő tranzakciók (fizetési szolgáltatások); előre fizetett kártyával
történő elektronikus kifizetések feldolgozása; érintésmentes fizetési szolgáltatások; fizetés és pénz átvétele
ügynöki minőségben; fizetések feldolgozása számítógépes világhálózaton keresztül; fizetési tranzakciók
M2024

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 16. szám, 2020.08.28.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
rendezése; fizetési ügyintézés; fizetőkártya-szolgáltatások; hitel- és bankkártyával kapcsolatos szolgáltatások;

hitelkártya-tranzakciók feldolgozása mások számára; hitelkártya tranzakciót feldolgozó szolgáltatások;
hitelkártyák és betéti kártyák kibocsátása; hitelkártyákhoz kapcsolódó kifizetések feldolgozása; hitelkártyás
fizetések feldolgozása; hitellevelek és letéti igazolások kibocsátása; idegen váltók elfogadása; inkasszó
szolgáltatások; interneten keresztül történő fizetési műveletek feldolgozása; kártya tranzakciós díjak kidolgozása
mások számára; kártyás fizetések lebonyolítása; készpénz, csekk, és pénzutalvány szolgáltatások; készpénz ki- és
befizetéssel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; készpénz nélküli fizetési forgalom lebonyolítása; készpénz
nélküli fizetési forgalom végrehajtásához kapcsolódó pénzügyi szaktanácsadás; kifizetések behajtása; kifizetések
elektronikus feldolgozása; kifizetések feldolgozása; kifizetések feldolgozása, lebonyolítása bankok számára;
kifizetések feldolgozása építőközösségek számára; monetáris tranzakciók; nyugdíjfolyósítási szolgáltatások;
nyugdíjkifizetések előkészítése; online pénzügyi tranzakciós szolgáltatások; online számlafizetési szolgáltatások;
pénzalapok elektronikus átutalásával kapcsolatos banki szolgáltatások; pénzátutalás; pénzátutalási szolgáltatások
elektronikus kártyák használatával; pénzátutalási szolgáltatások; pénzkifizetések otthoni összegyűjtése; pénzügyi
előtörlesztéssel kapcsolatos szolgáltatások; pénzügyi és monetáris tranzakciók; pénzügyi fizetési szolgáltatások;
pénzügyi transzferek; pénzügyi tranzakciók; pénzügyi tranzakciók blokklánc segítségével; pénzügyi tranzakciók
lebonyolítása; pénzügyi tranzakciók online lebonyolítása; pénzügyi tranzakciók ügyintézése; pénzügyi
tranzakciós szolgáltatások; pénzváltás és átutalás; számítógépesített pénzátutalás; számlaegyesítés;
számlafizetések elfogadása; számlafizetési szolgáltatások; számlahitelező szolgáltatások; szolgáltatások pénzügyi
tranzakciók végrehajtásához; számlák automatizált fizetése; távfizetési szolgáltatások; terhelési [charge] kártyák
által folyósított kifizetések feldolgozása; terhelési kártyákhoz kapcsolódó kifizetések feldolgozása; többféle
fizetési lehetőség biztosítása kiskereskedelmi üzletekben online módon elérhető, felhasználó által működtetett
elektronikus terminálok segítségével; tőke-átruházás; tőkepiaci tranzakciók lebonyolítása; vezeték nélküli
távközlési eszközökön és készülékeken keresztül nyújtott fizetési szolgáltatások; virtuális valuták elektronikus
átutalása; webhelyen nyújtott számlafizetési szolgáltatások.
( 210 ) M 20 01989
( 220 ) 2020.07.13.
( 731 ) Ex Machina Kft., Szeged (HU)
( 740 ) Dr. Ibrahim-Mehdi Ádám Szalah, Szeged
( 541 ) ExiPay
( 511 ) 36

Adó- és vámfizetési szolgáltatások; áruk és szolgáltatások elektronikus kommunikációs hálózaton keresztül

való megvásárlásához kapcsolódó kifizetések feldolgozása; áthidaló hitelek adósság kiegyenlítésére; automata
fizetési szolgáltatások; automatikus pénzalap átutalási szolgáltatások; automatizált banki szolgáltatások
bankkártya tranzakciókkal kapcsolatosan; banki szolgáltatások számlák telefonon történő kifizetéséhez; banki
szolgáltatások tőke számlákról történő utalásával kapcsolatban; bankkártyákkal kapcsolatos pénzügyi
szolgáltatások; belföldi átutalási szolgáltatások; belföldi átutalási szolgáltatások online biztosítása; betéti kártyás
tranzakciók feldolgozása mások számára; belföldi pénzátutalási szolgáltatások; csekkekkel és adóslevelekkel
kapcsolatos adósságbehajtási tárgyalások; elektronikus átutalási szolgáltatások; elektronikus csekkfizetések
feldolgozása; elektronikus díjbeszedési szolgáltatások; elektronikus fizetési szolgáltatások; elektronikus
hitelkártya-tranzakciók; elektronikus kereskedelmi fizetési szolgáltatások; elektronikus kifizetések feldolgozása;
elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztül történő áruk vásárlására szánt pénz átutalása; elektronikus
kommunikációs hálózatokon keresztül történő pénzátutalás; elektronikus pénzátutalások utazási irodák számára;
elektronikus pénzátutalás telekommunikáció útján; elektronikus terhelési tranzakciók; elektronikus tőkeátutalás;
elektronikus úton történő tranzakciók (fizetési szolgáltatások); előre fizetett kártyával történő elektronikus
kifizetések feldolgozása; érintésmentes fizetési szolgáltatások; fizetések feldolgozása számítógépes
világhálózaton keresztül; fizetés és pénz átvétele ügynöki minőségben; fizetési tranzakciók rendezése; fizetési
ügyintézés; fizetőkártya-szolgáltatások; hitelkártya-tranzakciók feldolgozása mások számára; hitel- és
bankkártyával kapcsolatos szolgáltatások; hitelkártya tranzakciót feldolgozó szolgáltatások; hitelkártyák és betéti
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kártyák kibocsátása; hitelkártyákhoz kapcsolódó kifizetések feldolgozása; hitelkártyás fizetések feldolgozása;

hitellevelek és letéti igazolások kibocsátása; idegen váltók elfogadása; inkasszó szolgáltatások; interneten
keresztül történő fizetési műveletek feldolgozása; kártya tranzakciós díjak kidolgozása mások számára; készpénz,
csekk, és pénzutalvány szolgáltatások; kártyás fizetések lebonyolítása; készpénz nélküli fizetési forgalom
lebonyolítása; készpénz ki- és befizetéssel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; készpénz nélküli fizetési
forgalom végrehajtásához kapcsolódó pénzügyi szaktanácsadás; kifizetések behajtása; kifizetések elektronikus
feldolgozása; kifizetések feldolgozása; kifizetések feldolgozása építőközösségek számára; kifizetések
feldolgozása, lebonyolítása bankok számára; monetáris tranzakciók; nyugdíjfolyósítási szolgáltatások;
nyugdíjkifizetések előkészítése; online pénzügyi tranzakciós szolgáltatások; online számlafizetési szolgáltatások;
pénzalapok elektronikus átutalásával kapcsolatos banki szolgáltatások; pénzátutalás; pénzátutalási szolgáltatások
elektronikus kártyák használatával; pénzátutalási szolgáltatások; pénzkifizetések otthoni összegyűjtése; pénzügyi
előtörlesztéssel kapcsolatos szolgáltatások; pénzügyi fizetési szolgáltatások; pénzügyi és monetáris tranzakciók;
pénzügyi transzferek; pénzügyi tranzakciók blokklánc segítségével; pénzügyi tranzakciók; pénzügyi tranzakciók
lebonyolítása; pénzügyi tranzakciók online lebonyolítása; pénzügyi tranzakciók ügyintézése; pénzügyi
tranzakciós szolgáltatások; pénzváltás és átutalás; számítógépesített pénzátutalás; számlaegyesítés;
számlafizetések elfogadása; számlafizetési szolgáltatások; számlák automatizált fizetése; számlahitelező
szolgáltatások; szolgáltatások pénzügyi tranzakciók végrehajtásához; távfizetési szolgáltatások; terhelési [charge]
kártyák által folyósított kifizetések feldolgozása; terhelési kártyákhoz kapcsolódó kifizetések feldolgozása;
többféle fizetési lehetőség biztosítása kiskereskedelmi üzletekben online módon elérhető, felhasználó által
működtetett elektronikus terminálok segítségével; tőke-átruházás; tőkepiaci tranzakciók lebonyolítása; vezeték
nélküli távközlési eszközökön és készülékeken keresztül nyújtott fizetési szolgáltatások; virtuális valuták
elektronikus átutalása; webhelyen nyújtott számlafizetési szolgáltatások.
( 210 ) M 20 01996
( 220 ) 2020.07.13.
( 731 ) dr. Kása Borbála, Pilisvörösvár (HU)
( 541 ) Frutti di Mutti
( 511 ) 32

Alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más alkoholmentes készítmények

italok készítéséhez.
( 210 ) M 20 02000
( 220 ) 2020.07.14.
( 731 ) D&B 2001 Bt., Budapest (HU)
( 541 ) Kékmacska
( 511 ) 43

Catering szolgáltatások ételbiztosításhoz; elviteli rendszerű gyorséttermi szolgáltatások; étel és ital catering

intézményeknek; étel és ital catering koktélpartikra; étel és ital catering szolgáltatások kiállítóhelyek számára; étel
és ital catering szolgáltatások vásári és kiállítási létesítmények számára; étel és ital catering szolgáltatások
gyűlések helyszíneire; étel-, italszállítás szervezése születésnapi bulik számára; ételkiszállítási szolgáltatások,
azonnali fogyasztásra; étkeztetési szolgáltatások rendezvénytermek számára; éttermek idegenforgalmi célokra;
kültéri étkeztetési szolgáltatások; mobil catering szolgáltatások; születésnapi partiszerviz szervezése; üzleti célú
étkeztetési szolgáltatások; vendéglátás; vendéglátás szervezése születésnapi bulik számára; vendéglátással
kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátóipar; bárokkal kapcsolatos tájékoztatás; étel- és italkészítéssel kapcsolatos
információnyújtás; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; ételrendelési szolgáltatások;
éttermi asztalfoglalás; éttermi foglalási szolgáltatások; éttermi foglalások és ételek megrendelése; éttermi
tájékoztató szolgáltatások; tájékoztatás italreceptek formájában; konyhaművészettel kapcsolatos konzultációs
szolgáltatások; belső berendezések bérbeadása; beltéri asztalok kölcsönzése; beltéri székek bérbeadása; beltéri
szőnyegek kölcsönzése; beltéri világítás kölcsönzése; bútorok, abroszok és étkészletek bérbeadása; bútorok,
abroszok, étkészletek és felszerelések bérbeadása étel- és italszolgáltatáshoz; bútorok bérbeadása; edények
bérbeadása; ételfelszolgáló eszközök kölcsönzése; ételfelszolgáló felszerelések kölcsönzése; étkészletek
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kölcsönzése, bérlése; evőeszközök kölcsönzése; főzőeszközök bérbeadása; főzőkészülékek bérbeadása; háztartási

világító eszközök bérbeadása; italadagoló gépek bérbeadása; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk
kölcsönzése; székek és asztalok bérbeadása; szőnyegek bérbeadása; szőnyegek, gyékények kölcsönzése; takarók
kölcsönzése; teríték kölcsönzése; üvegáruk kölcsönzése; alkoholos italok felszolgálása; bankett szolgáltatások;
bár- és éttermi szolgáltatások; bár szolgáltatások; bárok; bisztró [büfé] szolgáltatások; borbárok; borkóstolási
szolgáltatások (italok biztosítása); borozói szolgáltatások; büfészolgáltatások koktélbárok számára; delikát
éttermek, csemegeáruk [éttermek]; elhelyezés biztosítása összejövetelekhez; elvihető ételekkel kapcsolatos
szolgáltatások; elvitelre árusító éttermek; elvitelre árusított ételek szolgáltatása; elvitelre készített ételekkel és
italokkal kapcsolatos szolgáltatások; esküvői fogadások rendezése [étel és ital]; étel előkészítés; étel- és
italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; ételek díszítése; ételek és italok biztosítása bisztrókban; ételek és
italok biztosítása éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása; ételek és italok felszolgálása éttermi
vendégek számára; ételek és italok felszolgálása vendégek számára; ételek és italok felszolgálása éttermekben és
bárokban; ételek és italok készítése és biztosítása azonnali fogyasztásra; ételek és italok szolgáltatása éttermi
vendégek számára; ételek és italok szolgáltatása vendégek számára; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások;
ételkészítés; ételkészítés megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások; ételszobrászat; éttermek [szolgáltatások];
éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások, beleértve az engedéllyel rendelkező bár létesítményeket,
szolgáltatásokat; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; grilléttermek; gyorséttermek, snack bárok;
italszolgáltatás biztosítása; juice bár szolgáltatásai; kantinok, büfék, étkezdék; kávéház; kávéházak; kávéházi
szolgáltatás; kávézói szolgáltatások; koktélbárok; koktélbárok szolgáltatásai; önkiszolgáló éttermek; pub
szolgáltatások; salátabárok; snack-szolgáltatások; sörkert szolgáltatások; szolgáltatások ételek biztosításához;
szolgáltatások italok biztosításához; bankettek és társas összejövetelek tartására alkalmas létesítmények
biztosítása különleges alkalmakra; esküvői fogadások szervezése [helyszínek]; létesítmények biztosítása
vásárokhoz és kiállításokhoz; létesítmények rendelkezésre bocsátása összejövetelekhez; szakmai bemutatók,
kiállítások létesítményeinek biztosítása [szállásadás]; termek kölcsönzése közösségi célokra; átmeneti
pihenőhelyek biztosítása utasok részére; átmeneti szálláskiadás; átmeneti szállások kiadása; elszállásolási
szolgáltatások; helyszínek biztosítása rendezvényekhez, ideiglenes irodai férőhelyek és termek biztosítása;
közösségi célú helyiségek bérbeadása; pavilonok kölcsönzése, bérbeadása; rendezvénysátrak bérbeadása;
rendezvénysátrak kölcsönzése; sátrak kölcsönzése; szállásadási szolgáltatások összejövetelekhez; vendéglátási
szolgáltatások [szállásadás].
( 210 ) M 20 02027
( 220 ) 2020.07.16.
( 731 ) PERLA-X Kft., Kerekharaszt (HU)
( 546 )
( 511 ) 6

Fémdobozok kertészeti célokra; fémkeretes üvegburák kertészeti felhasználásra; (bilincsek, dróthálók,

drótkötelek).
7

Kertészeti eszközök [gépek]; szórólándzsák mint kertészeti eszközök; szóróhengerek, permetezóhengerek

mint kertészeti eszközök; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti gépek ésberendezések.
8

Gyomirtó eszközök [kéziszerszámok]; gyomláló villák [kéziszerszámok]; mezőgazdasági, kertészeti és

tájrendezö szerszámok.
11

Automata öntözőberendezések kertészeti használatra; automata permetezőrendszerek kertészeti célokra;

kertészeti automata permetezőrendszerek; locsológépek kertészeti öntözéshez; öntöző kertészeti berendezések.
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.
22

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

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

27

Szőnyegek, lábtörlők (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; falikárpitok,

nem textilből.
( 210 ) M 20 02030
( 220 ) 2020.07.16.
( 731 ) BalaSys IT Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Szabó, Kelemen és Társai Andersen Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Proxedo
( 511 ) 9

Hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy feldolgozására szolgáló készülékek

és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló
média; számítógépek és számítógépes perifériák.
( 210 ) M 20 02031
( 220 ) 2020.07.16.
( 731 ) BalaSys IT Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Szabó, Kelemen és Társai Andersen Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Proxedo API Security
( 511 ) 9

Hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy feldolgozására szolgáló készülékek

és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló
média; számítógépek és számítógépes perifériák.
( 210 ) M 20 02032
( 220 ) 2020.07.16.
( 731 ) BalaSys IT Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Szabó, Kelemen és Társai Andersen Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Proxedo Network Security
( 511 ) 9

Hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy feldolgozására szolgáló készülékek

és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló
média; számítógépek és számítógépes perifériák.
( 210 ) M 20 02035
( 220 ) 2020.07.16.
( 731 ) BalaSys IT Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Szabó, Kelemen és Társai Andersen Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy feldolgozására szolgáló készülékek

és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló
média; számítógépek és számítógépes perifériák.
( 210 ) M 20 02037
( 220 ) 2020.07.16.
( 731 ) BalaSys IT Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Szabó, Kelemen és Társai Andersen Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy feldolgozására szolgáló készülékek

és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló
média; számítógépek és számítógépes perifériák.
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( 210 ) M 20 02038
( 220 ) 2020.07.16.
( 731 ) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosa Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 541 ) MOL DRIVE
( 511 ) 16

Nyomtatott folyóiratok, magazinok, revük (időszakos lapok), ingyenes magazinok.

( 210 ) M 20 02041
( 220 ) 2020.07.16.
( 731 ) Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 33
35

Borok; pezsgők; fröccsök.
Reklámozás; marketing és promóciós szolgáltatások; nyilvántartások vezetése.

( 210 ) M 20 02042
( 220 ) 2020.07.16.
( 731 ) Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 33
35

Borok; pezsgők; fröccsök.
Reklámozás; marketing és promóciós szolgáltatások; nyilvántartások vezetése.

( 210 ) M 20 02043
( 220 ) 2020.07.16.
( 731 ) Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 33

Borok; pezsgők; fröccsök.
M2029
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Reklámozás; marketing és promóciós szolgáltatások; nyilvántartások vezetése.

( 210 ) M 20 02044
( 220 ) 2020.07.16.
( 731 ) Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 33
35

Borok; pezsgők; fröccsök.
Reklámozás; marketing és promóciós szolgáltatások; nyilvántartások vezetése.

( 210 ) M 20 02045
( 220 ) 2020.07.16.
( 731 ) Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 33
35

Borok; pezsgők; fröccsök.
Reklámozás; marketing és promóciós szolgáltatások; nyilvántartások vezetése.

( 210 ) M 20 02048
( 220 ) 2020.07.16.
( 731 ) Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 33
35

Borok; pezsgők; fröccsök.
Reklámozás; marketing és promóciós szolgáltatások; nyilvántartások vezetése.

( 210 ) M 20 02052
( 220 ) 2020.07.17.
( 731 ) Horváth-Gál Zoltán, Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 19

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

és bitumen; hordozható épületek, nem fémből; emlékművek nem fémből; faforgácslemezek építéshez;
burkolatok, nem fémből, építési célokra (1); faanyag, fűrészáru; fűrészáru, deszkaáru; fűrészelt fa.
( 210 ) M 20 02053
( 220 ) 2020.07.17.
( 731 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; alkotóműhelyek szakmai támogatása; coaching

[tréning] és tanácsadó szolgáltatások és képzések; coaching programok szervezése és bonyolítása; know-how
átadása (képzés); könyvkiadás; mentorálás; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése
és lebonyolítása; oktatási programok összeállítása és kidolgozása, oktatási pályázatok készítése; oktatási
programok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; innovációkkal és szellemi
tulajdonokkal kapcsolatos komplex mentori tevékenységek; műszaki tanácsadás iparjogvédelemmel és szellemi
tulajdonnal kapcsolatban; innovációs-, műszaki-, gazdasági-, pénzügyi- és marketing szakemberek, üzletemberek
részére képzések szervezése és lebonyolítása.
45

Jogi szolgáltatások; innovációs szellemi termékek jogvédelmi kutatásai és tanácsadások; jogi-, műszaki-,

gazdasági-, piaci- és pénzügyi megfelelés ellenőrzés és elemzések készítése; szellemi tulajdon- és jogi
vonatkozásban tanácsadás pályázati felhívások előkészítésében és megvalósításában; jogi tanácsadás
innovációkkal, iparjogvédelemmel és szellemi tulajdonnal kapcsolatban; szellemi tulajdonnal kapcsolatos
monitoring szolgáltatások; szellemi tulajdonnal kapcsolatos műszaki, gazdasági, pénzügyi, piaci és jogi
konzultációk; szellemi tulajdon licenszelése; szerzői jogok kezelése.
( 210 ) M 20 02057
( 220 ) 2020.07.17.
( 731 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ligeti György, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

Grafikai nyomatok; grafikus ábrázolások; grafikus rajzok; képek; rajzok; ajándékcsomagoláshoz

papírmasni; ceruzák; fényképtartók; füzetek, könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz; művészceruzák; papír kitűzők;
papírmasnik; rajzceruzák; rajzoló könyvek; ajándékcsomagoló papír; ajándékdobozok; ajándékdobozok papírból;
csomagolásra szolgáló kartondobozok; csomagolóanyag ajándékokhoz; csomagolásra szolgáló papírdobozok;
irattartó dobozok; karton ajándékdobozok; kartonpapírból készült tartók; kartontálcák ételek csomagolására;
könyvborító fóliák; műanyag csomagolások; papír bevásárlótáskák, szatyrok; papír- és kartondobozok; papír
zacskók és zsákok készítéséhez; papírból készült tasakok csomagoláshoz; papírdobozok; papírdobozok
csomagolás céljára; papírdobozok csomagoláshoz; papírzacskók; papírzacskók és zsákok; ajándékcímkék;
aktatartók; asztali határidőnaptárak; asztali határidőnaplók; asztali iratrendező tálcák; asztali irattartó tálcák;
asztali irattartók, laptartók; borítékok; borítékok irodai használatra; dossziék, iratgyűjtők; éves naptár; fali tervező
naptárak; falinaptárak; filctollak; füzetborítók; füzetpapír, jegyzetpapír; határidőnaplókhoz való borítások;
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irattartó; irattartók; irodai papíráruk; íróeszköz tartók; írókönyvek; jegyzetpapír; könyvjelzők; könyvjelzők, nem

nemesfémből; könyvtámaszok; levélpapír; naplók, naptárak; noteszok; nyomtatott naptárak; papír könyvborítók;
papír könyvek burkolására; papíráruk; színező ceruzák; üdvözlőkártyák; vendégkönyvek; adventi naptárak;
ajándékcsomagoló kártyák; ajándékkártyák; ajándékkuponok, ajándékutalványok; ajándékutalványok;
almanachok; folyóiratok; gyűjtőkártyák; gyűjthető sportkártyák; gyűjthető kártyák, nem játékokhoz;
határidőnaplók; határidőnaplók, előjegyzési naptárak; határidőnaplók [nyomdaipari termékek]; hírlevelek; jogi
folyóiratok; kaparós matricák; képeslapok; képes levelezőlapok, képeslapok; képregény-könyvek; képregények;
képzőművészeti folyóiratok; kereskedelmi témájú újságok; keresztrejtvények; könyvek; matrica; matricák;
matricák autókra; napilapok; naptárak; naptárak letéphető lapokkal; naptárlapok; névjegykártyák; nyomtatott
információs kártyák; nyomtatott horoszkópok; nyomtatott hirdetések; nyomtatott grafikonok, diagramok,
térképek; nyomtatott folyóiratok, magazinok; nyomtatott papír feliratok; nyomtatott papíráruk; öntapadós
falidíszek papírból; papír feliratok, zászlók; papírzászlók; poszterek; posztermagazinok; programfüzetek;
prospektusok; reklámbrosúrák; reklámfeliratok kartonból; reklámfeliratok papírból; reklámkiadványok;
reklámplakátok; rendszeresen megjelenő kiadványok; rendszeresen megjelenő nyomtatott kiadványok; riporter
noteszek; szoftverek nyomtatott formában; szórólapok; tájékoztató lapok; tájékoztató levelek; tv-újságok;
üdvözlőkártyák, üdvözlőlapok; üdvözlőlapok; üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák; újságban megjelenő képregény
képsorok [nyomtatott anyagok]; újságban megjelenő képregények [nyomtatott anyagok]; újságok; újságpapír;
utazási magazinok; fatartalmú papír; finompapír; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; jegyzetfüzetek;
jegyzettömbök; jegyzettömbök letéphető lapokkal; jelzőtáblák papírból; papír; üres jegyzetlapok; asztali alátétek,
tányéralátétek papírból; asztali alátétek kartonból; asztali alátétek terítékekhez papírból; asztali alátétek
terítékekhez kartonpapírból; kartonpapír poháralátétek; koktélesernyők papírból; papír alátétek; papír
tányéralátétek; polcpapír; ültetőkártyák.
35

Apróhirdetések; apróhirdetési szolgáltatások; audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra; egyéni

reklámok elkészítése mások számára; ékszerekkel kapcsolatos reklámszolgáltatások; eladási, értékesítési
promóciók; eladó gépjárművek meghirdetése interneten keresztül; filmsorozatokkal kapcsolatos promóciós
szolgáltatások; franchise-zal kapcsolatos üzleti hirdetési szolgáltatások; gépjármű értékesítéshez kapcsolódó
reklámszolgáltatások; gépjárműiparral kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; gépjárművekhez kapcsolódó hirdetési
szolgáltatások; grafikus reklámozási szolgáltatások; hangfelvételek gyártása reklámozási célokra; hangfelvételek
készítése reklámcélokra; harmadik fél alkotásainak népszerűsítése online portfólió biztosításával weboldalon
keresztül; harmadik fél áruinak és szolgáltatásainak reklámozása olyan szponzorok felkutatása révén, akiknek az
áruit és szolgáltatásait kapcsolatba hozzák sportversenyekkel; harmadik fél áruinak és szolgáltatásainak
reklámozása olyan szponzorok felkutatása révén, akik az árukat és szolgáltatásokat kapcsolatba hozzák
sporttevékenységekkel; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak promóciója weboldalakon elhelyezett
reklámokkal; harmadik fél zenéjének népszerűsítése online weboldal-portfólió biztosításával; hirdetés
elektronikus hirdetőtáblán; hirdetés elektronikus médián, főként interneten keresztül; hirdetés és reklámozás;
hirdetés folyóiratokban, prospektusokban és újságokban; hirdetés magazinokban; hirdetések elhelyezése;
hirdetések készítése és elhelyezése; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési és reklámozási szolgáltatások
televíziós, rádiós, postai úton; hirdetési- és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás;
hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület, idő és média szolgáltatása és bérbeadása; hirdetési hely, idő
és média rendelkezésre bocsátása; hirdetési rovatok készítése; hirdetési szolgáltatások; hirdetési szolgáltatások a
közfigyelem felhívásához kapcsolódóan a helyi vásárlás előnyeire vonatkozóan; hirdetési szolgáltatások a
közvélemény figyelmének társadalmi kérdésekre való felhívására; hirdetési szolgáltatások a közfigyelem
felhívására a közjóléttel kapcsolatos területen; hirdetési szolgáltatások a környezeti ügyekkel kapcsolatos
közfigyelem felhívása céljából; hirdetési szolgáltatások az egészségügyi problémák tudatosításának elősegítésére;
hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos adatok terjesztése; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos információ
gyűjtése; hirdetésszervezés; hirdetésszervezés mozikban; könyvekhez kapcsolódó hirdetési szolgáltatások;
környezetvédelmi kérdésekre és kezdeményezésekre való társadalmi figyelemfelhívással kapcsolatos
reklámszolgáltatások; közberuházásokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások; közlemények, hirdetmények kiadása
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reklámozási céllal; kozmetikumokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások; mások termékeinek és szolgáltatásainak

reklámozása; mások termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása kártyás hűségjutalmazási rendszerrel; mások
termékeinek és szolgáltatásainak bemutatása televíziós bemutatók segítségével; média beszerzési szolgáltatások;
média- és reklámtervek, -koncepciók készítése és megvalósítása; mozifilm reklámozás; mozifilmek reklámozása;
mozireklámok; nyomtatott anyagok elektronikus megjelentetése reklámcélra; online reklám- és marketing
szolgáltatások; online reklámozás; promóciós és reklámozási szolgáltatások; promóciós kampányok kidolgozása;
promóciós események szervezése és lebonyolítása; rádió- és tévéreklámok gyártása és forgalmazása; rádiós és
televíziós reklámozás; rádiós és televíziós reklámügynökség hirdetési szolgáltatásai; rádiós és televíziós
reklámozással foglalkozó ügynökség által nyújtott hirdetési szolgáltatások; rádiós reklámok készítése; rádiós
reklámozás; rádiós reklámspotok gyártása; reklám és marketing; reklám és marketing szolgáltatások; reklám- és
marketingszolgáltatások kommunikációs csatornákon keresztül biztosítva; reklám- és marketingszolgáltatások
blogokon keresztül biztosítva; reklám- és promóciós szerződések készítése harmadik felek számára; reklám,
marketing és promóciós anyagok terjesztése; reklám szórólapok elkészítése; reklámanyag készítése;
reklámanyagok és -szövegek megjelentetése; reklámanyagok és reklámok készítése, kiadása; reklámanyagok
készítése; reklámanyagok megjelentetése; reklámanyagok online megjelentetése; reklámanyagok összeállítása,
kiadása és terjesztése; reklámfilmek készítése; reklámhirdetések megjelentetése; reklámok készítése; reklámok,
hirdetések összeállítása; reklámok előkészítése; reklámok elkészítése; reklámlogók tervezése; reklámkoncepciók
kidolgozása; reklámok készítése és elhelyezése mások számára; reklámok megjelenítése mások részére;
reklámozás a turizmus és utazás terén; reklámozás bannerekkel; reklámozás, beleértve harmadik személyek
termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítését nemzetközi sporteseményekhez kapcsolódó szponzori
megállapodások és licencszerződések keretében; reklámozás előkészítése; reklámozás és értékesítési promóciós
szolgáltatások; reklámozás hatásának elemzése; reklámozás, hirdetés, beleértve a számítógépes hálózatokon
történő online reklámozást; reklámozás, hirdetés mobiltelefonos hálózatokon keresztül; reklámozás minden
nyilvános kommunikációs eszközön keresztül; reklámozási és értékesítési anyagok készítése mások számára;
reklámozási és promóciós szolgáltatások; reklámozási, promóciós és pr szolgáltatások; reklámozási
szolgáltatások italok népszerűsítésére; reklámozási szolgáltatások; reklámszövegírás; reklámszövegek
publikálása; sajtóreklámozási szolgáltatások; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; szórólapok kiadása;
szórólapok tervezése; televíziós, reklámcélú, terméket vagy szolgáltatást bemutató műsorok készítése; televíziós
reklámok elkészítése; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; újságokkal kapcsolatos
reklámszolgáltatások; utazási ágazattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; utazások promóciója [reklámozása];
üzleti promóció; videofelvételek készítése reklám célokra; videofelvételek készítése marketing célokra; előfizetés
tv-csatornára; előfizetések elektronikus folyóiratokra; előfizetések ügyintézése televíziós csatornákra; telefonos
rendelésfelvételi szolgáltatások; telemarketing szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; újság előfizetések
ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; újságelőfizetések; újságelőfizetések adminisztrációjával kapcsolatos
szolgáltatások; újságelőfizetések intézése; reklámcélú vetélkedők intézése; reklámozással kapcsolatos közvetítői
tevékenység; tördelő szerkesztői zevékenység; hírszerkesztői tevékenység; képszerkesztői tevékenység; újság
szerkesztői tevékenység; lakberendezési rovatok szerkesztése; életmód rovat szerkesztése; közéleti rovat
szerkesztése; sport rovat szerkesztése; tudományos rovat szerkesztése; aktuális rovat szerkesztése.
41

Beszédírás, nem reklámcélra; elbeszélések kiadása; elektronikus formátumú magazinok megjelentetése az

interneten; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványok multimédiás megjelentetése;
elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; elektronikus könyvek
és folyóiratok online megjelentetése; elektronikus könyvek és folyóiratok internetes publikációja; elektronikus
magazinok kiadása; elektronikus napilapok online közzététele; elektronikus publikációk biztosítása; elektronikus
szövegek megjelentetése; évkönyvek kiadása; fényképek közzététele; fogyasztói magazinok kiadása; folyóiratok
és könyvek elektronikus online közzététele; folyóiratok és könyvek megjelentetése elektronikus formában;
folyóiratok kiadása; folyóiratok, könyvek és kézikönyvek megjelentetése a gyógyászat területén; folyóiratok
multimédiás megjelentetése; folyóiratok publikálása; füzetek kiadása; globális számítógépes hálózaton elérhető
elektronikus hírlapok; globális számítógépes hálózaton elérhető lapok szerkesztői tartalmának kiadása;
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hangoskönyvek kiadása; házi kedvencekkel kapcsolatos nyomtatványok kiadása; háziállatként tartott halakkal

kapcsolatos nyomtatványok kiadása; hírközlő szolgáltatások; hírlevelek kiadása; hírlevélkiadási szolgáltatások;
hírszolgáltatás a műsorszolgáltatási ipar részére; hírügynökségi beszámolók; információs technológiával
kapcsolatos könyvek kiadása; interneten közvetített hírműsor szolgáltatások; irodalmi műveket és okmányokat
tartalmazó kézikönyvtárak; irodalmi ügynökségek szolgáltatásai; írott szövegek szerkesztése; kézikönyvek
kiadása; kéziratok korrektúrázása; kiadás/megjelentetés (könyv -); kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatások,
illetve szövegek írása; kiadói szolgáltatások; kiadói szolgáltatások, a nyomtatás kivételével; kiadói szolgáltatások
(beleértve az elektronikus kiadói szolgáltatásokat); kiadványok megjelentetése; könyv- és folyóirat kiadás;
könyvek és folyóiratok kiadása; könyvek és magazinok megjelentetése; könyvek, magazinok, almanachok és
napilapok megjelentetése; könyvek multimédiás megjelentetése; könyvek publikálása és kiadása; könyvekkel
kapcsolatos információkat biztosító könyvklubszolgáltatások; könyvkiadás; magazinok multimédiás
megjelentetése; mágneses vagy optikai adathordozón tárolt anyagok kiadása; multimédia publikációk;
multimédiás anyagok online kiadása; multimédiás szórakoztató szoftverek kiadása; napilapok multimédiás
megjelentetése; naptárak kiadása; nem letölthető általános témájú magazinok online rendelkezésre bocsátása; nem
letölthető elektronikus kiadványok biztosítása a nyelvtanulás terén; nem reklámcélú írott szövegek szerkesztése;
nem reklámcélú szövegek publikálása; nyomtatott anyagok kiadása [elektronikus formában is], kivéve
reklámcélokra; nyomtatott anyagok közzététele [a reklámszövegek kivételével] elektronikus formában;
nyomtatott anyagok megjelentetése elektronikus formában; nyomtatott anyagok megjelentetése elektronikus
formában az interneten; nyomtatott anyagok multimédiás kiadása; nyomtatott anyagok [nem reklámszövegek]
kiadása; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; on-line elérhető elektronikus publikációk,
nem letölthetők; online képregények biztosítása, nem letölthetők; online kiadói szolgáltatások; online kiadványok
megjelentetése; podcastok létrehozása [írása]; poszterkiadás; prospektusok kiadása; rádiós és televíziós hírműsor
szolgáltatás; rendszeresen és nem rendszeresen megjelenő kiadványokkal kapcsolatos kiadói szolgáltatások, a
reklámszövegek kivételével; riporteri szolgáltatások; szórólapok megjelentetése; szövegek és képek
megjelentetése, elektronikus formában is, kivéve reklámcélra; szövegek és nyomtatott anyagok elektronikus
megjelentetése az interneten a reklámszövegek kivételével; szövegek írása és kiadása, a reklámszövegek
kivételével; szövegek kiadása; szövegek kiadása cd-rom-ok formájában; szövegírás; szövegek kiadása
elektronikus média formájában; szövegkészítési szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek];
tévéműsorokhoz kapcsolódó könyvek kiadása; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; újság kiadása
ügyfelek számára az interneten; újságírói szolgáltatások; újságkiadás; újságok, folyóiratok, katalógusok és
brosúrák megjelentetése; újságok kiadása; újságok megjelentetése; audio-, video- és multimédiás termékek
gyártása, fényképezés; audiovizuális bemutatók; elektronikus műsorismertető szolgáltatások; élő előadásokkal
kapcsolatos szolgáltatások; élő szórakoztató televízióműsorok készítése; élő televízióműsorok készítése; filmes
szórakoztatás; hírműsorok készítése mozis vetítésre; kábeltelevízión keresztül biztosított szórakoztatás;
kábeltelevíziós műsorismertetés [műsor ütemezés]; kölcsönkönyvtárak működtetése; könyvkölcsönzési
szolgáltatások; könyvtárak (kölcsön -); könyvtári szolgáltatások; kulturális célú műsorok szervezése; kulturális
célú rendezvények szervezése; kulturális tevékenységek lebonyolítása; kulturális tevékenységek intézése
[szervezése]; mozifilmekkel kapcsolatos információnyújtás; műholdas televíziós show-k; nem letölthető filmek
biztosítása; nem letölthető filmek és televízió-műsorok rendelkezésre bocsátása fizetős televízió útján; online
egyidejű adatfolyammal nyújtott szórakoztató szolgáltatások; online interaktív szórakoztatás; online
könyvismertetők megjelentetése; online nem letölthető audiotartalmak biztosítása; rádió- és televízióműsorok
készítése; rádió- és televízióprogram készítése; rádióprogramok vagy televíziós programok előállítása; rádiós és
televíziós show-műsorok és programok készítése; rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások; rádiós és
televíziós szórakoztatási szolgáltatások; rádiós szórakoztatás; rajongói klubok; show-k szervezése és bemutatása;
sport és fitnesz; sport- és fitneszszolgáltatások; sporthíradás; sportokhoz kapcsolódó hírek szolgáltatása;
szabadidő eltöltésével kapcsolatos tájékoztatás; szabadidős információs szolgáltatások; szabadúszó újságírás;
szórakoztatási információs szolgáltatások; szórakoztató bemutatók szervezése; szórakoztató szolgáltatások
interaktív televízióműsorok formájában; szórakoztató szolgáltatások webkamerás televízióműsorok formájában;
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szórakoztató szolgáltatások intézése [szervezése]; szórakoztató szolgáltatások szervezése; szórakoztató

szolgáltatások; szórakoztató telefonos vetélkedők szervezése; szórakoztató tevékenységek lebonyolítása;
telefonon nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; telefonos mesemondó szolgáltatások; telefonos szórakoztatás;
televíziós és rádiós szórakoztatás; televízióműsorokkal kapcsolatos információnyújtás; televíziós hírműsorok
szolgáltatása; televíziós műsorismertetési szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; televíziós vetélkedők készítése;
televíziós zenei koncertek; videókönyvtári szolgáltatások; webináriumok szervezése; webrádiós szórakoztatási
szolgáltatások; zártláncú televíziós szórakoztató szolgáltatások; e-sportrendezvényekhez kapcsolódó jegyfoglalás
és foglalási szolgáltatások; helyfoglalás koncertre; helyfoglalás előadásokra és színházi jegyfoglalás;
jegyfoglalási szolgáltatások koncertekre; ülőhelyfoglalás előadásokra és sportrendezvényekre; bulvár újságírás;
gasztronómiai receptek írása; keresztrejtvények kiadása.
( 210 ) M 20 02058
( 220 ) 2020.07.16.
( 731 ) Tordai György, Dunaharaszti (HU)
( 541 ) VIKTORIA
( 511 ) 28

Magasugró lécek; rúdugró lécek; mentőrúd; röplabda antenna.

( 210 ) M 20 02235
( 220 ) 2020.07.31.
( 731 ) Qianjiang-Keeway (Európa) Ipari és Kereskedelmi Zrt., Szentendre (HU)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 541 ) ECITI
( 511 ) 12

Járművek; elektromos járművek; robogók; elektromos robogók; motorkerékpárok; és az osztályba tartozó

fent említett áruk alkatrészei és szerelvényei.
( 210 ) M 20 02237
( 220 ) 2020.07.31.
( 731 ) Qianjiang-Keeway (Európa) Ipari és Kereskedelmi Zrt., Szentendre (HU)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 541 ) EMINI
( 511 ) 12

Járművek; elektromos járművek; robogók; elektromos robogók; motorkerékpárok; és az osztályba tartozó

fent említett áruk alkatrészei és szerelvényei.
A rovat 181 darab közlést tartalmaz.
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