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Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 228.503
( 151 ) 2019.07.19.
( 210 ) M 18 03368
( 220 ) 2018.11.12.
( 732 ) Lakházi Tamás, Siófok (HU)
( 541 ) Balathlon
( 511 ) 9

Számítógépes szoftver programok; számítógépes szoftverek; számítógépes szoftverek [programok];

szoftverek; számítógépes digitális térképek; számítógépes adatbázisok; rögzített adatok [mágneses]; rögzített
adatállományok; optikai felvevő anyagok; optikai lemezfelvételek; adatbázisok; elektronikusan felvett adatok az
internetről; elektronikusan rögzített adatok; letölthető multimédiás fájlok; média tartalmak; elektronikus
adatbázisok; interaktív adatbázisok; szoftverek és alkalmazások mobil eszközökhöz; webhely fejlesztő szoftver;
webalkalmazás-szoftverek; tevékenységkövető szoftverek edzésekhez; szoftverek valós világ műveletek
felügyeletéhez, ellenőrzéséhez és futtatásához; szoftverek okostelefonokhoz; szoftvercsomagok; szoftver
csomagok; szoftver elektronikus levelezéshez és üzenetküldéshez; számítógépes szoftverek többfelhasználós
hozzáférés lehetővé tételére egy globális számítógépes információs hálózathoz; számítógépes szoftverek
számítógépes szoftverfejlesztéshez; számítógépes szoftverek helymeghatározási adatok továbbításához;
számítógépes szoftverek helymeghatározási adatok feldolgozásához; számítógépes szoftverek helymeghatározási
adatok gyűjtéséhez; számítógépes szoftverek helymeghatározási adatok összesítéséhez; számítógépes szoftverek
globális helymeghatározó rendszerekhez [gps]; számítógépes szoftverek dinamikus weboldalak létrehozásához;
számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes szoftver programok adatbáziskezeléshez;
számítógépes szoftver-platformok szociális hálózatépítéshez; számítógépes szoftver információk és adatok
kereshető adatbázisának létrehozására; számítógépes szoftver csomagok; számítógépes programok [letölthető
szoftverek]; számítógépes alkalmazásszoftverek; számítógépes alkalmazások mobiltelefonokhoz; segítő
szoftverek; segédszoftverek; programok okostelefonokhoz; programok számítógépekhez; plugin szoftverek;
mobiltelefon-szoftverek; mobil szoftverek; mobil alkalmazások; letölthető szoftverek; letölthető
szoftveralkalmazások; levelezési szerver szoftverek; letölthető számítógépes segédprogramok; letölthető
számítógépes segédszoftverek; letölthető mobilalkalmazások információk kezeléséhez; letölthető
mobilalkalmazások információk továbbításához; letölthető mobilalkalmazások adatok továbbításához; letölthető
mobilalkalmazások adatok kezeléséhez; letölthető felhőalapú szoftverek; letölthető e-mail szoftverek; letölthető
azonnali üzenetküldő szoftverek; letölthető alkalmazások mobil eszközökkel történő használatra; közösségi
szoftverek; internetről letölthető szoftverek; internetről letöltött számítógépes szoftverek; internetes
információnyújtást lehetővé tévő számítógépes szoftverek; freeware [ingyen használható szoftver];
blogszoftverek; applikációs szoftver; alkalmazásszoftverek internetes közösségi hálózatépítő szolgáltatásokhoz;
alkalmazásszoftverek számítási felhő alapú szolgáltatásokhoz.
41

Versenyszervezés; versenyek, versenysorozatok szervezése; túrázással kapcsolatos szabadidős

szolgáltatások; tornák szervezése; testnevelési szolgáltatások; testnevelés; szabadidős és képzési szolgáltatások;
sportversenyek rendezése; sportversenyek és sporttevékenységek szervezése; sportversenyek és sportesemények
megszervezése; sportversenyek és sportesemények szervezése; sporttevékenységek és sportversenyek szervezése;
sporttevékenységek; sportszolgáltatások biztosítása; sportszolgáltatások; sportrendezvényekhez kapcsolódó
információk szolgáltatása; sportrendezvények szervezése és lebonyolítása; sportrendezvények lebonyolítása;
sportrangadók szervezése; sportesemények megszervezése; sportesemények megrendezése; sportesemények
biztosítása és rendezése; sportesemények és sportversenyek szervezése; sportedzői tevékenység; sport klub
szolgáltatások; sport- és szabadidős tevékenységek; sport edzőtábori szolgáltatások; online hírlevelek biztosítása
sportszórakoztatás területén; közösségi klubok szolgáltatásai; köredzések tartása; kerékpárversenyek szervezése;
kerékpáros események szervezése; főiskolai és egyetemi sportversenyek szervezése és lebonyolítása; főiskolai és
egyetemi atlétikai események szervezése és lebonyolítása; fitneszedzési szolgáltatások; fitnesz klub
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szolgáltatások; élő sportesemények lebonyolítása; atlétikai versenyek rendezése és lebonyolítása; atlétikai

versenyek szervezése; edzési, sportolási létesítmények foglalása; egészségvédő klubok szolgáltatásai [edzés];
egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; egészség- és fitnesztréning; közösségi klubok szolgáltatásai
szórakoztatási célokra; közösségi sport- és kulturális események szervezése; szórakoztatási szolgáltatások
közösségi szórakoztató rendezvények szervezése formájában; vízi szabadidős szolgáltatások; szabadidős
tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szabadidős tevékenységek biztosítása; szabadidős táborok; szabadidős
szolgáltatások; szabadidős szolgáltatások idősek számára; szabadidős rendezvények szervezése; szabadidős
rendezvények megszervezése; szabadidős, rekreációs versenyek, versenysorozatok szervezése; szabadidős,
rekreációs tevékenységek szervezése; szabadidős, rekreációs célú műhelyek; szabadidős létesítmények
biztosítása; szabadidős információs szolgáltatások; szabadidő eltöltésével kapcsolatos tájékoztatás; hátizsákos
utazással kapcsolatos szabadidős szolgáltatások; diákok rekreációs, szabadidős tevékenységekben való
részvételének megszervezése; csoportos szabadidős tevékenységek rendezése; csoportos rekreációs, szabadidős
tevékenységek szervezése; rekreációs, szabadidős versenyek rendezése.
( 111 ) 231.616
( 151 ) 2020.06.11.
( 210 ) M 19 00413
( 220 ) 2019.02.11.
( 732 ) Tóth Béla, Törökbálint (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 541 ) ANDOC
( 511 ) 41

Szakmai képzések; know-how képzések; konferenciák, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása;

könyvkiadás; képzési tréningek.
( 111 ) 231.756
( 151 ) 2020.08.26.
( 210 ) M 20 00029
( 220 ) 2020.01.07.
( 732 ) Kiss Gábor, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők; 2019. december 23-i elsőbbséggel (M1903904 ügyszámú bejelentésre

alapított belső elsőbbség alapján): csuklyák, kapucnik [ruházat]; fátylak [ruházat]; fejszalagok [ruházat]; kendők
[ruházat]; muffok [ruházat]; napellenzők [ruházat]; papírkalapok [ruházat]; parti kalapok [ruházat]; ruházati
cikként használt papírkalapok, papírcsákók; játékvezetői, bírói egyenruhák; gyermekek beöltözős játékaihoz
használatos jelmezek.
28

2019. december 23-i elsőbbséggel (M1903904 ügyszámú bejelentésre alapított belső elsőbbség alapján):

Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek.
41

2019. december 23-i elsőbbséggel (M1903904 ügyszámú bejelentésre alapított belső elsőbbség alapján):

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.
( 111 ) 231.761
( 151 ) 2020.07.02.
M2098
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( 210 ) M 18 03836
( 220 ) 2018.12.20.
( 732 ) YUVA Kft., Hidas (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Ajvár [tartósított paprika]; dzsemek, lekvárok [nem citrusfélékből]; fagyasztott gyümölcsök; feldolgozott

gyümölcsökből válogatás; fokhagyma [konzervek]; kimchi [erjesztett zöldségételek]; lekvárok [citrusfélékből];
liofilizált zöldségek; magvak, elkészítve; padlizsánkrém; pálmaolaj táplálkozási használatra; paradicsomlé
főzéshez; paradicsompüré (1); paradicsompüré (2); préselt gyümölcspép; szárított zöldségek; szójaolaj étkezési
célra; zöldségek, főtt; zöldségek, tartósított; zöldségkonzervek; zöldséglevek főzéshez.
35

Árubemutatás, áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; fogyasztói

hűségprogramok igazgatása; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes adatbázisokba való
gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi információ és tanácsadás
fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy
reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kirakatrendezés;
közvélemény-kutatás; marketing szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása;
on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és
vásárlói részére, Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag
frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]
terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése
kommunikációs médiában; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása;
reklámterjesztés; szabadtéri reklámozás, hirdetés; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok
összeállítása; számlázás; televíziós reklámozás; termékminták, áruminták terjesztése; vásárlási megrendelések
ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.
40

Anyagok összeállítása mások megrendelése szerint; élelmiszerek és italok tartósítása; élelmiszerek

fagyasztása; fagyasztásos tartósítási szolgáltatások; gyümölcspréselés.
( 111 ) 231.848
( 151 ) 2020.09.02.
( 210 ) M 19 02454
( 220 ) 2019.08.06.
( 732 ) Medical Service Budapest Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 541 ) ÁRKÁD
( 511 ) 44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
( 111 ) 231.849
( 151 ) 2020.07.03.
( 210 ) M 17 03246
( 220 ) 2017.10.11.
( 732 ) Lányi Zsófia, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )
( 511 ) 41

Fitness edzéssel kapcsolatos konzultáció; fitnesszel kapcsolatos képzési szolgáltatások; fitnesszel

kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása; testedző órák; testedző létesítmények biztosítása; testedzés
felügyelete; testedzéshez szükséges eszközök biztosítása; testedzéssel kapcsolatos oktatás; testedzéssel
kapcsolatos oktatási szolgáltatások; testedzési, testnevelési szolgáltatások; testedzéssel kapcsolatos oktatási
szolgáltatások biztosítása.
( 111 ) 231.975
( 151 ) 2020.08.12.
( 210 ) M 20 00442
( 220 ) 2020.02.13.
( 732 ) Cuetara, S.L., Villarejo de Salvanés, Madrid (ES)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) CRAZY FLAKER
( 511 ) 30

Kávé, tea, kakaó és pótkávé; rizs, száraztészta és nudli, galuska; tápióka és szágó; liszt és

gabonakészítmények; kenyér, sütemények és cukrászkészítmények; csokoládé; jégkrém, szorbetek és fagylaltok;
cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőpor; só, ízesítőszerek, fűszerek, szárított gyógynövények; ecet, szószok és
más ízesítők; jég (fagyasztott víz); kekszek és aprósütemények; gabonafélékkel töltött kekszek és
aprósütemények; gabonafélékkel és mézzel töltött kekszek és aprósütemények; gabonafélékkel és kakaóval töltött
kekszek és aprósütemények; kakaós kekszek és aprósütemények; gabonafélék; gabona alapú snack ételek; gabona
alapú müzliszeletek; rizs alapú snack ételek; kandiscukor; csokoládék; gofrik; gyümölcsös sütemények és
lepények; palacsinták; finompékáru (viennoiserie); teasütemények; csokoládétojások; kakaóból készült krémek.
( 111 ) 231.985
( 151 ) 2020.07.23.
( 210 ) M 20 00154
( 220 ) 2020.01.20.
( 732 ) Oltyán József, Kecskemét (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Hirdetési- és reklámszolgáltatások, hirdetési felület kölcsönzése, kereskedelmi információs ügynökségek,

kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások, kereskedelmi vásárok rendezése, közönségkapcsolati kommunikációs
stratégiára vonatkozó tanácsadás, közönségszolgálati szolgáltatások, közvélemény-kutatás, marketing
szolgáltatások, médiakapcsolati szolgáltatások, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, piaci
információszerzési szolgáltatások biztosítása, piackutatás (1), piackutatás (2), reklámcélú forgatókönyvírás,
reklámfilmek készítése, reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában, reklámkommunikációs stratégiára
vonatkozó tanácsadás, reklámkoncepciók kidolgozása, reklámlevél szolgáltatás, reklámszövegek írása,
reklámszövegek publikálása, reklámterjesztés, reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek, sajtófigyelés, vállalati
kommunikációs szolgáltatások.
41

Elektronikus kiadványszerkesztés, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása, eszmecserék,

kollokviumok szervezése és lebonyolítása, fényképészet, filmek feliratozása, fotóriportok készítése, konferenciák
szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, rádió- és televízióműsorok
készítése, riporteri szolgáltatások.
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 231.994
( 151 ) 2020.08.13.
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( 210 ) M 19 03811
( 220 ) 2019.12.16.
( 732 ) ADAR GOLAD, Hattem (NL)
( 740 ) Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 541 ) Undi Guszti társasjáték
( 511 ) 28

Játékok és játékszerek; játékfigurák; játékkártyák; játékok; játékszerek; társasjátékok.

( 111 ) 232.032
( 151 ) 2020.08.12.
( 210 ) M 19 01018
( 220 ) 2019.03.26.
( 732 ) Union des Associations Européennes De Football (UEFA), Nyon (CH)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) BUDAPEST 2020
( 511 ) 16

Színező és rajzoló füzetek; foglalkoztató füzetek; magazinok; újságok; könyvek és újságok, beleértve a

sportolókkal és sportolónőkkel vagy sporteseményekkel kapcsolatosakat; könyvjelzők; nyomtatott tananyagok;
eredménylapok; rendezvények programjai; albumok eseményekhez; fényképalbumok; aláírókönyvek, nyomtatott
órarendek/menetrendek, brosúrák; játékosok fényképei gyűjtőknek; lökhárító matricák, matricák, albumok,
matrica albumok; poszterek; fényképek; papír asztalterítők; papírszalvéták; papírzacskók; meghívók;
üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák; ajándékcsomagoló papír; papírból készült poháralátétek és tányéralátétek;
szemeteszsákok papírból vagy műanyagból; ételcsomagoló papír; élelmiszer-tartósító zacskók; papír kávéfilterek;
papírcímkék; papír kéztörlők; egészségügyi papír; sminkeltávolító kendők; zsebkendődobozok papírból és
kartonból; papírzsebkendők, papírtörlők; papíráru, valamint oktatási és tanítási anyagok (kivéve készülékek);
írógéppapír; fénymásolópapír, nyomtatópapír; borítékok; jegyzettömbök, írótömbök; irattartók; papírzsebkendő;
iskolai füzetek, irkák; papírlapok jegyzeteléshez; írólap, írópapír; különálló papírlap; dossziék, iratgyűjtők;
könyvek borításához használt papír; világító papír; öntapadós jegyzetlapok; papírnehezékek; krepp-papír;
szövetpapírok; papírkitűzők és jelvények; zászlók papírból; papírzászlók; íróeszközök; töltőtoll; ceruzák;
golyóstollak; golyóstoll- és ceruzakészletek; rostironok és filctollak; rosttollak és filctollak; jelölők; tinta,
tintapárnák, gumibélyegzők; írógépek, elektromos és nem elektromos; litográfiák, litografált (műtárgyak);
festmények [képek], keretezve vagy anélkül; festékdobozok, festékek és színes ceruzák; kréta; ceruza díszek
[papíripari cikkek]; klisék, nyomódúcok; címregiszterek; időtervezők; személyi szervezők, határidőnaplók
papírból; autóstérképek; jegyek, belépőjegyek, lottószelvények; csekkek; képregények; naptárak; képeslapok,
levelezőlapok; reklámtáblák, bannerek; kaparós matricák; öntapadós címkék; irodai kellékek (kivéve bútorok);
javítófolyadék, átfestő folyadék; radírgumik; ceruzahegyezők; állványok és tartók irodaszerekhez; gémkapocs;
rajzszegek; vonalzók; ragasztószalagok papírárukhoz, ragasztószalag-adagolók; irodai kapcsok, iratkapcsok;
sablonok, stencilek; iratmappák; irodai kapcsok; feljegyzési blokktartók; könyvtámaszok; tartók könyvekhez;
pecsétbélyegek; postai bélyegek gyűjtési célokra; emlékbélyeg ívek; hitelkártyák, telefonkártyák, készpénz
kártyák, bankkártyák, utazáshoz és showműsorokhoz való kártyák, csekkfedezeti kártyák és betéti kártyák,
nem-mágneses, valamint papír vagy karton kártyák formájában; poggyászcímkék papírból; útlevéltartók; utazási
csekkek; csekk-könyv borítók; fém bankjegykapcsok, valamennyi az előzőekben felsorolt áru kizárólag az UEFA
EURO 2020 futball bajnoksággal kapcsolatos.
25

Ruházati cikkek; cipők és lábbelik; kalapáruk; ingek; kötött szövetek (ruházat); pulóverek; ujjatlan mezek,

sportingek; pólók; mellények; trikók; trikók, atléták; szoknyák; alsóruházat; fürdőruhák, úszódresszek;
fürdőköpenyek; rövidnadrágok, shortok; hosszúnadrágok; pulóverek; főkötők, megkötős sapkák; sapkák;
kalapáruk; selyemövek, vállszalagok; sálak; állkendők; sildes sapkák; tornaruhák; melegítő felsők; dzsekik,
sportdzsekik (miseruhák); blézerek; vízálló ruházat; kabátok, dzsekik; egyenruhák; nyakkendők; bandana kendők;
kézelők; fejszalagok; kesztyűk; kötények; partedlik, előkék, nem papírból; pizsamák; játszóruhák csecsemőknek
és gyermekeknek; harisnyák és zoknik; harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók; derékszíjak, övek;
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harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók; szandálok, lábujjközös szandálok; sportcipők, szabadidőcipők,

túracipők, kosárlabdacipők, cross-training cipők, kerékpároscipők, beltéri sportcipők, futó- és terepfutócipők,
flip-flopok, futballcipők (beltéri és kültéri), futballcipők, vászoncipők, teniszcipők, városi sportcipők,
vitorláscipők, aerobikcipők; sportruházat, polárfelsők, futóruhák, kötött sportruhák, sportnadrágok, pólóingek,
tréningfelsők, tréningalsók, futball-stílusú pólók, rögbi-stílusú pólók, zoknik, fürdőruhák, úszódresszek,
harisnyák, lábmelegítők, tornaruhák, funkcionális aláöltözet, trikók, melltartók, torna- és balettruhák, síoverallok,
téli dzsekik, hónadrágok, valamennyi az előzőekben felsorolt áru kizárólag az UEFA EURO 2020 futball
bajnoksággal kapcsolatos.
28

Játékok és játékszerek; érmebedobással működő videojátékok játéktermi használatra (játéktermi

játékgépek); sportlabdák; játéklabdák, játszólabdák; táblajátékok; csocsóasztalok; babák és plüssjátékok;
járművek (játékok); kirakós játékok [puzzle]; léggömbök; felfújható játékok; játékkorongok (pogok);
játékkártyák; konfetti; torna- és sporttermékek; futballfelszerelések, nevezetesen futball-labdák, kesztyűk, térd-,
könyök-, váll-, és sípcsontvédők; futballkapuk; sporttáskák és tartók (a tárgyakhoz kialakítva) sportcikkek
hordozására; partykalapok (játékok); nem kizárólag televíziókészülékkel használható elektronikus játékok; kezek
gumiból vagy habból (játéktárgyak); szórakoztató robotok; tornaeszközök; játék sárkányok; görkorcsolyák;
rollerek; gördeszkák; kaparóskártyák; televíziókészülékkel használható kis elektronikus játékok; videojátékok;
játékpadok; kézzel vagy beszéddel aktivált játékvezérlők, kormánykerekek videojátékokhoz és táncoló szőnyegek
videojátékokhoz; elektronikus játékok folyadékkristályos kijelzővel; játékkonzolok; játékok kisállatoknak,
valamennyi az előzőekben felsorolt áru kizárólag az UEFA EURO 2020 futball bajnoksággal kapcsolatos.
38

Távközlési szolgáltatások; mobiltelefonos kommunikáció; kommunikáció telexen keresztül; kommunikáció

telekommunikációs hálózatokhoz, adatbázisokhoz és az internethez kapcsolódó elektronikus számítógépes
terminálokon keresztül, vagy vezeték nélküli elektronikus kommunikációs eszközökön keresztül; távirati
kommunikáció; telefonos kommunikáció; kommunikáció faxátvitellel; rádiós elektromos hívásszolgáltatások;
telefonos vagy videokonferencia-szolgáltatások; televízióműsorok sugárzása; kábeltévés közvetítés; rádiós
műsorszórás; a sporttal és sporteseményekkel kapcsolatos rádió- és televízióműsorok közvetítése; hír- és
hírinformációs ügynökségek szolgáltatásai; üzenetek küldése; telefonok, faxkészülékek és távközlési
berendezések kölcsönzése; kereskedelmi internetes oldalak átvitele online módon, vagy vezeték nélküli
elektronikus kommunikációs eszközökön keresztül; rádió- és televízióműsorok átviteli és sugárzási szolgáltatásai
az interneten vagy bármilyen vezeték nélküli elektronikus kommunikációs hálózaton keresztül; elektronikus
üzenetátvitel; filmfelvételek, hang- és videofelvételek egyidejű sugárzása; hozzáférés lehetővé tétele telematikai
szerverekhez és valós idejű társalgási fórumokhoz; számítógéppel támogatott üzenet- és képtovábbítás; távközlés
száloptikai hálózatokon keresztül; globális számítógépes hálózathoz vagy interaktív kommunikációs
technológiákhoz való hozzáférés biztosítása magán- és kereskedelmi beszerzési és rendelési szolgáltatások
eléréséhez; információk (köztük weboldalak), számítógépes programok és más adatok távközlése; információk
(beleértve a telematikai oldalakat) továbbítása távközlési eszközök segítségével, valamint számítógépes
programok és egyéb adatok továbbítása; elektronikus levelezés, e-mail; az internethez vagy bármilyen vezeték
nélküli elektronikus kommunikációs hálózathoz való hozzáférés biztosítása (távközlési szolgáltatások); távközlési
kapcsolat biztosítása számítógépes világhálózathoz (internethez) vagy adatbázisokhoz; hozzáférés lehetővé tétele
digitális zenét kínáló internetes webhelyekhez számítógépes világhálózaton vagy vezeték nélküli elektronikus
kommunikációs eszközökön keresztül; hozzáférés bérbeadása adott időtartamra MP3-as internetes weblapokhoz
számítógépes világhálózat vagy vezeték nélküli elektronikus kommunikációs eszköz útján; hozzáférés bérbeadása
adott időtartamra adatbázis-szerverközponthoz (telekommunikációs szolgáltatások); hozzáférési lehetőség
bérbeadása bizonyos időtartamra számítógépes adatbázishoz (telekommunikációs szolgáltatások); digitális zene
átvitele telekommunikáció révén; elektronikus kiadványok on-line átvitele; digitális zene átvitele az interneten
vagy bármilyen vezeték nélküli elektronikus kommunikációs hálózaton keresztül; digitális zene átvitele MP3-as
internetes oldalakon keresztül; filmfelvételek, valamint hang- és videofelvételek egyidejű terjesztése és/vagy
sugárzása; interaktív oktatási és szórakoztató termékek, interaktív CD-k, CD-ROM-ok, számítógépes programok
és számítógépes játékok egyidejű terjesztése és/vagy sugárzása; hozzáférési idő biztosítása elektronikus "fekete
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táblák" (információs és hirdetőtáblák), vitafórumok (csevegőszobák) és blogok eléréséhez valós időben, globális

számítógépes hálózaton keresztül (kommunikációs szolgáltatások); telekommunikációs szolgáltatások
vásárlókkal történő interaktív kommunikáció révén megvalósuló kiskereskedelem érdekében; multimédiás
telekommunikáció; videotext és teletext átviteli szolgáltatások; információk továbbítása kommunikációs
műholdon, mikrohullámú, digitális vagy analóg elektronikus eszközök segítségével; digitális információk
továbbítása kábelen, vezetéken vagy optikai szálon; információk továbbítása mobiltelefonok, telefonok, fax és
telex segítségével; információ, üzenetek, képek és adatok fogadásával és forgalmával kapcsolatos távközlési
szolgáltatások; internetes vitafórumokhoz való hozzáférés biztosítása; hozzáférés biztosítása internetes
platformokhoz (mobil internethez is), a felhasználók által meghatározott vagy megadott információkat, személyes
profilokat tartalmazó személyre szabott weboldalak formájában; hozzáférés lehetővé tétele keresőgépekhez
adatok és információk megszerzéséhez globális hálózatokon, valamennyi az előzőekben felsorolt szolgáltatás
kizárólag az UEFA EURO 2020 futball bajnoksággal kapcsolatos.
41

Nevelés; szakmai képzés, betanítás; szórakoztatás; sorsjátékok és versenyek működtetése; sporttal

kapcsolatos fogadási és játékszolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások (sport, szórakoztatás); vendéglátási
szolgáltatások, ügyfélfogadási szolgáltatások (szórakoztatási szolgáltatások), belépőjegyek biztosítása sport- vagy
szórakoztató rendezvényekre; jegyek kiadása sport-, szórakoztató, kulturális és oktatási rendezvényekre globális
számítógépes hálózaton (az interneten) keresztül; sportjegy-ügynökségi szolgáltatások; online tájékoztatás
számítógépes adatbázisról vagy az internetről a sportok vagy sportrendezvények területén; szórakoztató
szolgáltatások sportesemények formájában; sport- és kulturális tevékenységek; sport- és kulturális események és
rendezvények szervezése; sportversenyek szervezése; események szervezése a labdarúgás területén;
sportlétesítmények működtetése; vidámparkok szolgáltatásai; egészség- és fitneszklub szolgáltatások; videó- és
audiovizuális rendszerek kölcsönzése; interaktív oktatási és szabadidős termékek kölcsönzése, interaktív oktatási
és rekreációs kompakt lemezek a sport területén, CD-ROM-ok és számítógépes játékok; interaktív CD-k és
CD-ROM-ok gyártása (film és/vagy zene gyártása); sportesemények rádiós és televíziós közvetítése; rádió- és
televízióműsorok, valamint videoszalagok gyártási szolgáltatásai; filmfelvételek és hang- és videofelvételek
egyidejű terjesztése; jegyrendelési szolgáltatások és tájékoztatás szórakoztatási, sport- és kulturális
rendezvényekkel kapcsolatban; sporttábori szolgáltatások; időmérés sporteseményeken; szépségversenyek
szervezése; interaktív szórakoztatási szolgáltatások; online fogadási és játékszolgáltatások az interneten vagy
bármilyen vezeték nélküli elektronikus kommunikációs hálózaton keresztül; tombolával kapcsolatos
szolgáltatások nyújtása; számítógépes adatbázisból, interneten vagy bármilyen vezeték nélküli elektronikus
kommunikációs hálózaton keresztül online nyújtott információk a szórakoztatás területén (beleértve a sportot);
interneten vagy mobiltelefonokon keresztül továbbított elektronikus játékszolgáltatások; könyvkiadás;
elektronikus könyvek és újságok online kiadása; hang- és videofelvételek készítése; rajzfilmek gyártása mozik
számára, rajzfilmek gyártása televíziós felhasználásra; hang- és képfelvételek kölcsönzése szórakoztatási célokra;
számítógépes adatbázisból, interneten vagy bármilyen vezeték nélküli elektronikus kommunikációs hálózaton
keresztül online nyújtott információk az oktatás területén; fordítás és tolmácsolás; fényképészet; futballstadionok
bérbeadása; filmfelvételek, valamint hang- és videofelvételek műsor- szerkesztése és/vagy bérlete;
sportteljesítményekre, rádiós és televíziós műsorokra vonatkozó statisztikai és egyéb információk biztosítása,
valamennyi az előzőekben felsorolt szolgáltatás kizárólag az UEFA EURO 2020 futball bajnoksággal
kapcsolatos.
( 111 ) 232.066
( 151 ) 2020.08.06.
( 210 ) M 20 00005
( 220 ) 2020.01.02.
( 732 ) Comerciante De Vinos Kft, Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 35

Árubemutatás; árubemutatók rendezése üzleti célokra; árubemutatók szervezése eladási célokra;

árubemutatók szervezése kereskedelmi célokra; árubemutatók szervezése reklámozási célokra; bemutatás
[promóciós/reklámozási célokra]; bemutatási szolgáltatások értékesítéshez; bemutatók szervezése eladási célokra;
bemutatók szervezése kereskedelmi célokra; bemutatók szervezése üzleti célokra; értékesítési bemutatók;
promóciós, reklámcélú árubemutatás; reklámcélú bemutatók szervezése; reklámcélú bemutatók szervezése és
lebonyolítása; reklámcélú kiállítások szervezése és lebonyolítása; termékbemutatók szervezése és lebonyolítása;
termékek és szolgáltatások bemutatása; autóipari kereskedelmi bemutatók lebonyolítása; gazdasági és reklámcélú
szakvásárok, kiállítások és bemutatók szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi bemutatók (kiállítások) és
vásárok lebonyolítása, szervezése és rendezése kereskedelmi- és reklámcélokra; kereskedelmi bemutatók
levezetése; kereskedelmi bemutatók promóciója és lebonyolítása; kereskedelmi bemutatókkal kapcsolatos
szervezési szolgáltatások; kereskedelmi célú kiállítások lebonyolítása; kereskedelmi célú kiállítások szervezése;
kereskedelmi értékesítési kiállítások szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi és reklámcélú rendezvények
szervezése; kereskedelmi és reklámcélú vásárok szervezése; kereskedelmi kiállítások megszervezése és
lebonyolítása; kereskedelmi kiállítások szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi kiállítások és bemutatók
szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások és rendezvények szervezése; üzleti célú
vásárok és kiállítások szervezése és lebonyolítása; üzleti vagy kereskedelmi célú kiállítások szervezése; üzleti
vásárok szervezése és lebonyolítása; vásárok és kiállítások szervezése kereskedelmi- és reklámcélokra; vásárok
szervezése és lebonyolítása kereskedelmi vagy reklámcélokra.
( 111 ) 232.067
( 151 ) 2020.08.06.
( 210 ) M 20 00009
( 220 ) 2020.01.03.
( 732 ) Knoll Linda, Budapest (HU)
( 541 ) Helló Lektor
( 511 ) 35

Számítógépesített szövegszerkesztés; szövegszerkesztés; üzleti adminisztrációval kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; üzleti dokumentumkezeléssel kapcsolatos konzultáció.
( 111 ) 232.068
( 151 ) 2020.08.06.
( 210 ) M 20 00010
( 220 ) 2020.01.03.
( 732 ) BLUE DEVELOPMENT Kft., Törökbálint (HU)
( 740 ) Dr. Szilágyi Emese Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) indirekt.hu
( 511 ) 35

Hirdetési felület biztosítása újságokban; hirdetési felület, idő és média szolgáltatása és bérbeadása; hirdetési

hely bérbeadása; hirdetési hely rendelkezésre bocsátása elektronikus médiában; hirdetési helyek biztosítása
folyóiratokban, újságokban és magazinokban; internetes hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és
bérbeadása; internetes hirdetési felület bérbeadása; weboldalakon biztosított felületek termékek és szolgáltatások
reklámozására; weboldalakon rendelkezésre álló hely biztosítása áruk és szolgáltatások reklámozása céljából;
weboldalakon található hirdetési helyek bérbeadása; hirdetési felület online kölcsönzése; hirdetési hely biztosítása
globális számítógépes hálózaton; internetes reklámfelület bérbeadása álláshirdetésekhez; termékek és
szolgáltatások reklámozására szolgáló felület biztosítása weboldalakon; médiakapcsolati szolgáltatások;
közönségszolgálati [PR] konzultáció; promóciós anyagok terjesztése; reklám-, marketing és hirdetési anyagok
terjesztése; reklámanyagok online terjesztése; E-kereskedelemmel kapcsolatos információnyújtás és tanácsadás;
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internetes marketinggel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások; hirdetéssel kapcsolatos tanácsadás, konzultáció;

marketing konzultációs szolgáltatások; marketingtanácsadás a közösségi média területén; reklám- és marketing
konzultáció; üzleti hirdetéshez, reklámozáshoz kapcsolódó konzultáció; üzleti marketing-konzultációs
szolgáltatások; üzleti marketing tanácsadás; üzleti promócióval kapcsolatos konzultáció.
41

Blogírási szolgáltatások; adatbázisokból vagy az internetről elérhető anyagok kiadása; beszédírás, nem

reklámcélra; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus formátumú magazinok megjelentetése az
interneten; elektronikus kiadványok multimédiás megjelentetése; elektronikus kiadványszerkesztés; 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; folyóiratok és könyvek elektronikus online közzététele; folyóiratok és
könyvek megjelentetése elektronikus formában; folyóiratok kiadása; folyóiratok publikálása; folyóiratok
multimédiás megjelentetése; forgatókönyv-/szövegkönyvíró szolgáltatások; forgatókönyvírás, nem reklámcélra;
forgatókönyvírói szolgáltatások; globális számítógépes hálózaton elérhető lapok szerkesztői tartalmának kiadása;
globális számítógépes hálózaton elérhető elektronikus hírlapok; hangoskönyvek kiadása; hírközlő szolgáltatások;
hírlevelek kiadása; hírszolgáltatás a műsorszolgáltatási ipar részére; interneten közvetített hírműsor
szolgáltatások; információs technológiával kapcsolatos könyvek kiadása; kiadói és híradói, beszámolói
szolgáltatások, illetve szövegek írása; kiadással, közzététellel kapcsolatos információnyújtás; kiadással
kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; kiadói szolgáltatások; kiadványok megjelentetése; kiadói szolgáltatások
(beleértve az elektronikus kiadói szolgáltatásokat); könyv- és folyóirat kiadás; könyvek multimédiás
megjelentetése; könyvek, magazinok, almanachok és napilapok megjelentetése; könyvkiadás; magazinok,
folyóiratok és újságok multimédiás megjelentetése; magazinok kiadásához kapcsolódó szaktanácsadási
szolgáltatások; megrendelésre történő írás nem reklámcélokra; multimédia publikációk; multimédiás anyagok
online kiadása; napilapok multimédiás megjelentetése; nem letölthető általános témájú magazinok online
rendelkezésre bocsátása; nem reklámcélú írott szövegek szerkesztése; nem reklámcélú szövegek publikálása;
nyomtatott anyagok kiadása [elektronikus formában is], kivéve reklámcélokra; nyomtatott anyagok
megjelentetése elektronikus formában; nyomtatott anyagok multimédiás kiadása; on-line elérhető elektronikus
publikációk, nem letölthetők; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; online kiadói
szolgáltatások; online kiadványok megjelentetése; online kritikák közzététele szórakoztatási célból; online, nem
letölthető útikönyvek, térképek, városkalauzok és utazók által használt listák megjelentetése; riporteri
szolgáltatások; szerkesztői konzultáció, tanácsadás; szórakoztatással kapcsolatos könyvek kiadása; szórólapok
megjelentetése; szövegek és képek megjelentetése, elektronikus formában is, kivéve reklámcélra; szövegek
kiadása elektronikus média formájában; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; újság kiadása ügyfelek
számára az interneten; újságírói szolgáltatások; újságkiadás; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák
megjelentetése; újságok megjelentetése; útikalauzok kiadásához kapcsolódó szolgáltatások; videostúdiók
szolgáltatásai; webes újságok megjelentetése; zenei szövegek kiadása; digitális zeneszolgáltatás az internetről;
digitális zene szolgáltatása MP3-as internetes weboldalakról; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem
letölthető]; dokumentumfilmek készítése; kulturális tevékenységek; online információk szolgáltatása audio- és
vizuális médiával kapcsolatban; online nem letölthető audiotartalmak biztosítása; online nem letölthető képek
biztosítása; online könyvismertetők megjelentetése; online szórakoztatás; online videojátékok biztosítása; rádióés televízióműsorok készítése; rádió- és televízióprogram készítése; rádiós szórakoztatás; szórakoztató
szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; videofilmek bemutatása; videós szórakoztató szolgáltatások.
( 111 ) 232.069
( 151 ) 2020.08.06.
( 210 ) M 20 00011
( 220 ) 2020.01.05.
( 732 ) Horváth Szatmár, Szeged (HU)
( 541 ) Steam Doctor
M2105
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( 511 ) 3
33

Illóolajok.
Szeszes italok.

( 111 ) 232.070
( 151 ) 2020.08.06.
( 210 ) M 19 03656
( 220 ) 2019.12.02.
( 732 ) dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Törökbálint (HU)
( 740 ) Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Az Én dm App-om
( 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.
16

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

bútorok kivételével.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 111 ) 232.071
( 151 ) 2020.08.06.
( 210 ) M 20 00421
( 220 ) 2020.02.11.
( 732 ) Hernádi Ádám, Esztergom (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 111 ) 232.072
( 151 ) 2020.08.06.
( 210 ) M 20 00012
( 220 ) 2020.01.05.
( 732 ) Huszár Eszter, Budakeszi (HU)
( 541 ) Qlissza
( 511 ) 9

Elektronikus folyóiratok; letölthető elektronikus kiadványok magazinok formájában; letölthető elektronikus

újságok; letölthető kiadványok, publikációk; podcastok.
( 111 ) 232.074
( 151 ) 2020.08.06.
( 210 ) M 20 00153
( 220 ) 2020.01.20.
( 732 ) dr. Szabó Dániel Viktor, Budapest (HU)
( 541 ) Madármentés-lélekmentés
( 511 ) 41

Gyermekek szellemi képességeinek fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások; gyermekek

intellektuális képességeinek fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások; természetvédelemhez kapcsolódó
oktatási szolgáltatások.
( 111 ) 232.104
( 151 ) 2020.08.25.
( 210 ) M 20 00783
( 220 ) 2020.03.11.
M2106
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( 732 ) Intercontinental Great Brands LLC, East Hanover, New Jersey (US)

( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) HALLS Nagy levegő. Nyomás!
( 511 ) 5
30

Édességek gyógyászati célra.
Édességek nem gyógyászati célra, csokoládék, csokoládé, cukrászsütemények, cukrászati termékek,

beleértve édesgyökér, teák, édességek, zselék, cukorkák, rágógumi, fagyasztott édességek, hűtött édességek,
fagylalt, sütemények, kekszek és desszertek.
( 111 ) 232.106
( 151 ) 2020.08.25.
( 210 ) M 20 00792
( 220 ) 2020.03.12.
( 732 ) TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)
( 740 ) TEVA Gyógyszergyár Zrt., Ágni Zsolt, Debrecen
( 541 ) LISIDIPIN
( 511 ) 5

Gyógyszerek humángyógyászati használatra; vegyi készítmények gyógyszerészeti célokra; vegyi

készítmények orvosi, gyógyászati célokra; gyógyszerészeti készítmények; gyógyszervegyészeti készítmények.
( 111 ) 232.113
( 151 ) 2020.08.12.
( 210 ) M 19 03320
( 220 ) 2019.10.29.
( 732 ) New Era Cosmetics Kft., Szeged (HU)
( 541 ) NICODOREND
( 511 ) 3

Nem gyógyhatású fogkrémek.

( 111 ) 232.114
( 151 ) 2020.08.12.
( 210 ) M 19 03857
( 220 ) 2019.12.19.
( 732 ) Top-Fish 2001 KFT, Veszprém (HU)
( 541 ) SMOKE BALL
( 511 ) 28

Etetőanyagok horgászathoz; mesterséges etetőanyag [horgászat].

( 111 ) 232.116
( 151 ) 2020.08.26.
( 210 ) M 20 00445
( 220 ) 2020.02.13.
( 732 ) WOLGUPO Agriconsulting Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Nyíregyháza (HU)
( 740 ) dr. Bartl Barbara, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési
olajok és zsírok.
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 232.119
M2107
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( 151 ) 2020.08.26.
( 210 ) M 19 03425
( 220 ) 2019.11.11.
( 732 ) Nagy Péter, Albertirsa (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Kutyaszállító bokszok, kutyafekhelyek, kutya játékok, felszerelések (póráz, nyakörv, hám), kutyaruházati

termékek kis- és nagy kereskedelme; kutyaszállító bokszok, kutyafekhelyek, kutya játékok, felszerelések (póráz,
nyakörv, hám), kutyaruházati termékek bérbeadása, kölcsönzése.
41

Kutyakiképzés, kutyákkal való bánás oktatása.

43

Kutyanapközi működtetése; kutyapanzió működtetése.

( 111 ) 232.121
( 151 ) 2020.08.24.
( 210 ) M 19 03856
( 220 ) 2019.12.19.
( 732 ) Top-Fish 2001 Kft., Veszprém (HU)
( 541 ) POP-TERS BALL
( 511 ) 28

Etetőanyagok horgászathoz; mesterséges etetőanyag [horgászat].

( 111 ) 232.122
( 151 ) 2020.08.24.
( 210 ) M 19 03586
( 220 ) 2019.11.27.
( 732 ) Hydrostella Kft., Szeged (HU)
( 740 ) Dr. Ollé György, Szeged
( 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.
37

Építkezés.

( 111 ) 232.124
( 151 ) 2020.08.24.
( 210 ) M 19 03852
( 220 ) 2019.12.19.
( 732 ) Ludvig Szabolcs, Halásztelek (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Sushi, okonomiyaki [japán ízesített palacsinta]; rizs; okonomiyaki [japán ízesített palacsinta]; ramen [japán

tésztaalapú étel]; sóba tészta [japán hajdinametélt, nyers]; szójaszósz; szusi; tavaszi tekercs; tea alapú italok; udon
M2108
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[japán metélt]; rizs alapú ételek; rizses tésztaalapok; főként rizst tartalmazó ételek; wasabipor [japán tormából];

japán fűszerbors por [sansho por]; japán fűszertorma por [wasabi por]; japán piskóta (kasutera); gyuhi [rizsből
készült japán édesség]; mochi-gashi [rizsből készült japán sütemény]; taijaki (hal formájú, különböző
töltelékekkel töltött japán sütemény); japán stílusú gőzölt sütemények (mushi-gashi); fűszeres készítmények
ételekhez; gyömbér, ecet, rizs-ecet, szójaszósz, rizs, tea és torma; ételek, nevezetesen rizskrémes keverék;
salátaöntetek, teriyaki szósz, ponzu szósz, barbecue szósz, tésztaszósz, wasabi szósz, rizsfűszerek, rizs és búza
tészta, - fűszeres ételek.
39

Éttermi ételszállítás; étel házhozszállítás; tengeri ételek hűtött tárolása.

43

Sushi éttermi szolgáltatások; vendéglátás (élelmezés); éttermi szolgáltatások; vendéglátás; udon és sóba

éttermek szolgáltatásai; washoku éttermi szolgáltatások; ramen étterem szolgáltatásai; éttermi foglalási
szolgáltatások; mobil éttermi szolgáltatások; bár- és éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások étel elvitelre
árusításához; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; ételek és italok szolgáltatása éttermi
vendégek számára; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; japán éttermekben nyújtott szolgáltatások; japán
ételek készítése azonnali fogyasztásra; étel- és italellátás; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; étel- és
italkészítési szolgáltatások; ételek és italok felszolgálása; elvitelre árusított ételek szolgáltatása; elvihető ételekkel
kapcsolatos szolgáltatások; étel- és italszolgáltatás mobil teherautóból; elvitelre készített ételekkel és italokkal
kapcsolatos szolgáltatások; ételek és italok készítése és biztosítása azonnali fogyasztásra; bár szolgáltatások.
( 111 ) 232.126
( 151 ) 2020.08.24.
( 210 ) M 19 01634
( 220 ) 2019.05.22.
( 732 ) Netrise Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gulyás Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Divatbemutatók szervezése promóciós célokból; hirdetési- és reklámszolgáltatások; marketing

szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások.
41

Bálok szervezése; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók

szervezése szórakoztatási célokból; élő előadások bemutatása; fotóriportok készítése; helyfoglalás
show-műsorokra; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása;
nyereményjátékok működtetése; partik tervezése [szórakoztatás]; show-műsorok készítése; show-műsorok
szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások;
videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok
vágása; zenei produkciók.
( 111 ) 232.127
( 151 ) 2020.08.24.
( 210 ) M 19 01635
( 220 ) 2019.05.22.
( 732 ) Netrise Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gulyás Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Divatbemutatók szervezése promóciós célokból; hirdetési- és reklámszolgáltatások; marketing

szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások.
M2109
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Bálok szervezése; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók

szervezése szórakoztatási célokból; élő előadások bemutatása; fotóriportok készítése; helyfoglalás
show-műsorokra; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása;
nyereményjátékok működtetése; partik tervezése [szórakoztatás]; show-műsorok készítése; show-műsorok
szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások;
videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok
vágása; zenei produkciók.
( 111 ) 232.130
( 151 ) 2020.08.25.
( 210 ) M 20 00363
( 220 ) 2020.02.06.
( 732 ) T-Systems Magyarország Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) MEDSOL
( 511 ) 35
42

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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.
( 111 ) 232.131
( 151 ) 2020.08.25.
( 210 ) M 20 00364
( 220 ) 2020.02.06.
( 732 ) T-Systems Magyarország Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) MEDSOLUTION
( 511 ) 35
42

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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.
( 111 ) 232.132
( 151 ) 2020.08.26.
( 210 ) M 20 00378
( 220 ) 2020.02.06.
( 732 ) Gaál Miklós, Nyíregyháza (HU)
( 740 ) Dr. Hell László, Nyíregyháza
( 541 ) TOTAL GYROS
( 511 ) 29
43

Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok.
Vendéglátás (élelmezés).

( 111 ) 232.133
( 151 ) 2020.08.26.
( 210 ) M 20 00383
( 220 ) 2020.02.07.
( 732 ) KOMETA 99 Zrt., Kaposvár (HU)
( 740 ) Havasi Ügyvédi Iroda, Győr
( 541 ) Útravaló
( 511 ) 29

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési
M2110
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olajok és zsírok.
( 111 ) 232.134
( 151 ) 2020.08.26.
( 210 ) M 20 00382
( 220 ) 2020.02.07.
( 732 ) BEE MÉDIA Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 16

Magazinok, revük(időszaki lapok).

35

Hirdetési- és reklámszolgáltatások.

( 111 ) 232.135
( 151 ) 2020.08.26.
( 210 ) M 20 00668
( 220 ) 2020.03.03.
( 732 ) Stefánovics Zsolt, Szeged (HU)
( 740 ) Jog & Ingatlan Bt., Szeged
( 546 )

( 511 ) 32

Alkoholmentes, ízesített szénsavas italok; alkoholmentes szénsavas italok; alacsony energiatartalmú

üdítőitalok; gyümölcsízesítésű üdítőitalok.
( 111 ) 232.136
( 151 ) 2020.08.26.
( 210 ) M 20 00522
( 220 ) 2020.02.18.
( 732 ) Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Winkler, Barna és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) LÜK - Logika, Ügyesség, Kitartás
( 511 ) 16

Tanítási és oktatási anyagok.

28

Játékok és játékszerek.

41

Nevelés; szórakoztatás.

( 111 ) 232.137
( 151 ) 2020.08.26.
( 210 ) M 19 03642
( 220 ) 2019.11.30.
( 732 ) Dr. Zalavári György, Budapest (HU)
( 541 ) ÜGYVÉDHÁZAK
( 511 ) 35

Franchise-adók által nyújtott szolgáltatások, nevezetesen segítségnyújtás ipari vagy kereskedelmi vállalatok

működtetésében vagy ügyvitelében.
( 111 ) 232.138
( 151 ) 2020.08.26.
( 210 ) M 20 00517
( 220 ) 2020.02.18.
M2111
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( 732 ) Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt., Mezőhegyes (HU)

( 546 )

( 511 ) 29

Tej.

31

Gabonamagvak, mezőgazdasági termékek, élő állatok, vetőmagok.

44

Állattenyésztés.

( 111 ) 232.139
( 151 ) 2020.08.26.
( 210 ) M 20 00515
( 220 ) 2020.02.18.
( 732 ) Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt., Mezőhegyes (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

Tej.

31

Gabonamagvak, mezőgazdasági termékek, élő állatok, vetőmagok.

44

Állattenyésztés.

( 111 ) 232.140
( 151 ) 2020.08.31.
( 210 ) M 19 02274
( 220 ) 2019.07.19.
( 732 ) OSTOROSBOR Zrt., Ostoros (HU)
( 541 ) Csipke IRSAI
( 511 ) 33

Borok.

( 111 ) 232.141
( 151 ) 2020.08.26.
( 210 ) M 20 00574
( 220 ) 2020.02.24.
( 732 ) Ábrahám Vivien, Verőce (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

Száraz tészták; lisztből készült tészták; teljes kiőrlésű tészta; tojásos tészták; tojást tartalmazó tészta; teljes

kiőrlésű metélt tészták.
( 111 ) 232.142
( 151 ) 2020.08.26.
( 210 ) M 20 00301
( 220 ) 2020.01.31.
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( 732 ) Teva Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)

( 740 ) Ágni Zsolt, Debrecen
( 541 ) AMOKIL
( 511 ) 5

Gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszerészeti készítmények; gyógyszervegyészeti

készítmények; vegyi készítmények gyógyszerészeti célokra; vegyi készítmények orvosi, gyógyászati célokra.
( 111 ) 232.143
( 151 ) 2020.08.26.
( 210 ) M 20 00700
( 220 ) 2020.03.04.
( 732 ) Rehab-Pont Kft., Rétság (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Ápolási eszközökkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; elektromos hajtású

kerekesszékekkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; fecskendőkkel kapcsolatos kis-és
nagykereskedelmi szolgáltatások; fürdetőszék, zuhanyszékkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi
szolgáltatások; gerinc ortopédiai berendezésekkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások;
gerincrögzítő eszközökkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyászati inhalátorokkal
kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyászati kompressziós harisnyákkal kapcsolatos kis-és
nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi
szolgáltatások; gyógyászati vagy terápiás használatú kompressziós zoknikkal kapcsolatos kis-és
nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógycipők - gyógypapucsokkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi
szolgáltatások; hasi sérvkötőkkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; háztartási
segédeszközökkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; higiénés eszközökkel kapcsolatos kis-és
nagykereskedelmi szolgáltatások; inhalátorokkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások;
járóbotokkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; járókeretekkel kapcsolatos kis-és
nagykereskedelmi szolgáltatások; kényelmi lábbelik, biopapucsokkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi
szolgáltatások; kerekesszékekkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; kézi működtetésű
kerekesszékekkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; kompressziós harisnyákkal kapcsolatos
kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; kompressziós ruhákkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi
szolgáltatások; kompressziós végtagszorítókkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; kötszer
applikátorokkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; kötszerek, kötözőanyagok, rögzítőkkel
kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; légzésmérőkkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi
szolgáltatások; légzésterápiás eszközökkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások;
légzőizom-erősítőkkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; mankókkal kapcsolatos kis-és
nagykereskedelmi szolgáltatások; mopedekkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások;
motorkerékpárokkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; mozgássegítő eszközökkel kapcsolatos
kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; mozgássérülteknek készített terápiás eszközökkel kapcsolatos kis-és
nagykereskedelmi szolgáltatások; orvosi segédeszközökkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások;
orvosi ultrahangos készülékekkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; otthonápolás és
rehabilitáció eszközökkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; otthonápolási termékekkel
kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; rehabilitációs és életvitelt segítő eszközökkel kapcsolatos
kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; rehabilitációs és gyógytorna termékekkel kapcsolatos kis-és
nagykereskedelmi szolgáltatások; rollátorok, kerekes járókeretekkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi
szolgáltatások; rugalmas kötszerekkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; ruházati cikkekkel
kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; sérvkötőkkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi
szolgáltatások; sport ízületi rögzítők, sportrögzítőkkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások;
M2113

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 17. szám, 2020.09.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
sporteszközökkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; személyek balesetvédelmére szolgáló

védőeszközökkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; szív-ér-keringési betegségek
diagnosztizálására szolgáló berendezésekkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; szoba WC-k,
szoba vécékkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; sztómaterápiás kellékekkel kapcsolatos
kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; terápiás ultrahangos diagnosztikai eszközökkel kapcsolatos kis-és
nagykereskedelmi szolgáltatások; ultrahangos orvosi diagnosztikai berendezésekkel kapcsolatos kis-és
nagykereskedelmi szolgáltatások; végtag kompressziós eszközökkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi
szolgáltatások; vizeletfelszívó és defekálási segédeszközökkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi
szolgáltatások; vizeletgyűjtő edények, kacsákkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; WC-k,
vécékkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; zuhanyberendezésekkel kapcsolatos kis-és
nagykereskedelmi szolgáltatások.
44

Gyógyászati segédeszközök kölcsönzése; gyógytorna eszközök kölcsönzése; gyógytorna gépek

kölcsönzése; orvosi gépek és berendezések kölcsönzése; rehabilitációs gépek kölcsönzése.
( 111 ) 232.144
( 151 ) 2020.09.03.
( 210 ) M 20 00303
( 220 ) 2020.01.31.
( 732 ) Teva Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)
( 740 ) Ágni Zsolt, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszerészeti készítmények; gyógyszervegyészeti

készítmények; húgyúti bántalmak elleni készítmények; táplálékkiegészítők; vegyi készítmények gyógyszerészeti
célokra; vegyi készítmények orvosi, gyógyászati célokra.
( 111 ) 232.145
( 151 ) 2020.08.26.
( 210 ) M 20 00280
( 220 ) 2020.01.30.
( 732 ) OPTICNET Hungary Egyesülés, Budapest (HU)
( 740 ) LIBER Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 3

Szemüveglencse-tisztító oldatok; szemüvegtisztító szerrel átitatott törlőrongyok; tisztítószerrel átitatott

szemüvegtisztító kendők.
9

Optikai eszközök, teljesítménynövelők és javítók; szemüveg; szemüvegek; szemüvegtokok; szemüvegszárak;

szemüvegpántok; szemüveglencsék; szemüvegkeretek; szemüvegzsinórok; szemüvegtartók, szemüvegtartó
állványok; lencsék szemüvegekhez, szemüveglencsék; szemüveg-lencsék; szem-refraktométerek; szemüveg
alkatrészek; szemvédő eszközök; szemüveg tasakok; szemüveg-, napszemüvegtokok; kerékpáros szemüvegek;
szemüvegek lencséi; szemüvegek [optika]; szemüvegek síeléshez; szemészeti üveglencsék; polarizációs
szemüvegek; vakításmentes szemüvegek; kamerás szemüvegek; sminkes szemüvegek; felírt szemüvegek;
látásjavító szemüvegek; háromdimenziós szemüvegek; biztonsági szemüvegek; vakításgátló szemüvegek;
motoros szemüvegek; nagyító szemüvegek; szemlencsék, okulárok; védő szemellenzők; védőmaszkok,
szemellenzők; lencsék szemüvegekhez; pótlencsék szemüvegekhez; borítók szemüvegekhez; szemüvegtokok
gyermekszemüvegekhez; oldalvédők szemüvegekhez; orrtámaszok szemüvegekhez; szemüveglencse-védők;
nyers szemüveglencsék; biztonsági szemüvegek a szemek védelméhez; nyeles szemüvegek, lornyonok [opera
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szemüvegek]; szemvédő viselet sportoláshoz; sürgősségi szemmosó állomás; szemüveg- és napszemüvegtokok;

szemüvegre csíptethető napszemüvegek; szemüvegek lövéshez [optikai]; síeléshez használt szemüvegek;
csíptetős szemüvegek, cvikkerek; virtuális valóság szemüvegek; védőszemüvegek, biztonsági szemüvegek;
zsinórok csíptetős szemüveghez; lencse nélküli szemüvegkeretek; fémből készült szemüvegkeretek; műanyagból
készült szemüvegkeretek; visszaverődésgátló bevonattal ellátott szemüvegek; 3d-s szemüvegek
televíziókészülékekhez; szemüvegek, napszemüvegek és kontaktlencsék; kontaktlencse tárolók, tartók; láncok
cvikkerhez, csíptetős szemüveghez; keretek nyeles szemüvegekhez, lornyonokhoz; keretek szemüvegekhez és
napszemüvegekhez; szemlencséket, okulárokat tartalmazó műszerek; láncok szemüvegekhez és
napszemüvegekhez; szemüvegkeretek fémből és szintetikus anyagból; szemüvegkeretek fémből vagy
műanyag-fém kombinációjából; nyers lencsék látáskorrekcióhoz; lencsevédők; lencsetokok, lencsetartók;
műanyag lencsék; visszaverődésmentes lencsék; cserélhető lencsék; napszemüveg lencsék; asztrofotográfiai
lencsék; lencsék, objektívek; optikai lencsék; fényképészeti lencsék; fényképezőgép lencsék; diavetítő lencsék;
szelfi lencsék; nyers lencsék; nagyító lencsék; lencsék videokamerákhoz; lencsevédők [fényképezőgépekhez];
lencse szűrők [fényképezőgépekhez]; optikai lencsés nézőkék; korrekciós lencsék [optika]; objektívek [lencsék]
optikák; optikai lencsék napszemüvegekhez; lencsék arcvédő pajzsokhoz; optikai lencsék védői.
( 111 ) 232.146
( 151 ) 2020.08.26.
( 210 ) M 20 00304
( 220 ) 2020.01.31.
( 732 ) Teva Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)
( 740 ) Ágni Zsolt, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszerészeti készítmények; gyógyszervegyészeti

készítmények; húgyúti bántalmak elleni készítmények; táplálékkiegészítők; vegyi készítmények gyógyszerészeti
célokra; vegyi készítmények orvosi, gyógyászati célokra.
( 111 ) 232.147
( 151 ) 2020.09.03.
( 210 ) M 20 00302
( 220 ) 2020.01.31.
( 732 ) Teva Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)
( 740 ) Ágni Zsolt, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszerészeti készítmények; gyógyszervegyészeti

készítmények; húgyúti bántalmak elleni készítmények; táplálékkiegészítők; vegyi készítmények gyógyszerészeti
célokra; vegyi készítmények orvosi, gyógyászati célokra.
( 111 ) 232.148
( 151 ) 2020.08.26.
( 210 ) M 20 00291
( 220 ) 2020.01.30.
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( 732 ) VSSB Zrt., Budapest (HU)

( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) _VOIS
( 511 ) 9

Telekommunikációs, telefonos és kommunikációs készülékek és eszközök; rádiótelefonok, mobil és

vezetékes telefonok; mobiltelefonok; hordozható távközlési készülékek; okostelefonok; telefontokok; headsetek
telefonokhoz; mobil, kézi vagy tablet számítógépek; hordható elektronikus telekommunikációs és számítógépes
eszközök; adatkommunikációs berendezések és eszközök; hangfeldolgozó rendszerek; számítógéphálózati és
adatkommunikációs berendezések; mobil adatberendezések; adatfeldolgozó rendszerek; elektronikus adatbázisok;
digitális telefon platformok és szoftverek; számítógép hardverek telekommunikációhoz; távközlési hálózatok;
modemek; hálózati routerek; szélessávú berendezések; dekóderek; interaktív műsorújságot és/vagy televízió- és
audio műsorok felvételére szolgáló egységet tartalmazó szet top doboz berendezések; műholdas, földi vagy
kábeles műsorszórás fogadására szolgáló elektromos és elektronikus berendezések; készülékek és eszközök
kódolt adatok, szöveg, hang, grafikus képek vagy videó vagy ezek kombinációjának formáját öltő adatok
feldolgozására, átvitelére, tárolására, naplózására, vételére és visszanyerésére; vezeték nélküli kézi egységek és
eszközök; elektromos és elektronikus távvezérlő berendezések; kézi számítógépek [PDA]; elektronikus érzékelők
beleértve lépésszámlálók, magasságmérők és mérlegek; vonalkódolvasók és gyorsreagálású kódolvasók és
szkennerek; audio és video felvételek; hordozók információk, adatok, képek és hang tárolására; számítógépes
adatbázisból, az internetről vagy más elektronikus hálózatról biztosított digitális médiatartalom (letölthető),
többek között filmek, televízióműsorok, rádióműsorok, videók, zenék, szövegek, adatok, képek, grafikák és
csengőhangok; műholdas adóvevő készülékek és eszközök; számítógépes- és videojátékok, beleértve a letölthető
játékokat; on-line módon számítógépes adatbázisokból, az internetről vagy más elektronikus hálózatokból
rendelkezésre bocsátott elektronikus kiadványok (letölthető); géppel olvasható média; számítógépes adatbázisból,
internetről vagy egyéb elektronikus hálózatból biztosított, letölthető digitális audio-, videotartalmak és adatok;
akkutöltők a telekommunikációs készülékekkel való használatra; elemek; akkumulátoros tartalék tápegységek;
perifériás berendezések televíziókhoz és számítógépekhez; számítógépek, beleértve a laptop és notebook
számítógépeket; elektronikus személyi szervezők; elektronikus és műholdas navigációs és helymeghatározó
berendezések és felszerelések, beleértve a globális helymeghatározó rendszereket; íróasztalra vagy gépkocsiba
szerelt, hangszóróval egybeépített egységek, hogy a telefonhoz ne kelljen kézzel hozzányúlni; autós telefonkagyló
tartók; oktatási készülékek és eszközök; mérő-/számlálóműszerek és -berendezések; intelligens mérőórák;
kitöltetlen és újra felvett mágneskártyák; mikroprocesszort tartalmazó kártyák; telefonkártyák; hitel-, betéti-, és
fizetőkártyák; kódolt kártyák; számítógépes szoftverek, köztük számítógépes adatbázisból, az internetről vagy
más elektronikus hálózat útján beszerzett számítógépes szoftverek; adatkommunikációs szoftverek; alkalmazási
szoftverek, köztük mobiltelefonokhoz való alkalmazási szoftverek; számítógépes szoftver alkalmazások
(letölthető); számítógépes szoftverek vezeték nélküli adatkommunikációhoz; számítógépes szoftverek és
alkalmazási szoftverek beszédhang, adatok, naptárbejegyzések és tartalmak szinkronizálásához, átviteléhez és
megosztásához egy vagy több elektronikus kézi egység között, alkalmazások, kézi elektronikus eszközök
vásárlásához és biztonságos, titkosított vásárlásokhoz; számítógépes operációs rendszer szoftver; számítógépes
szoftverek audio, video, grafika, szöveg és adatok jelfolyamként való átviteléhez, titkosításához és tárolásához
kommunikációs hálózatokon; számítógépes szoftverek központ nélküli hálózatba szervezés és fájlmegosztás
lehetővé tételéhez; keresőgép szoftverek; számítógépes szoftverek információkat és audioadatokat elektronikus
kommunikációs hálózatokon megosztó számítógép-felhasználók közötti kommunikáció lebonyolításához és
koordinálásához; szoftverek interaktív televíziózáshoz; kép és video szerkesztő szoftverek, beleértve a mobil
eszközökhöz használatos szoftveralkalmazásokat; személyazonosító szoftverek; szoftverek emberek
beléptetéséhez, videó ellenőrzéséhez és jelenlétük érzékeléséhez; számítógépes biztonságra szolgáló szoftverek,
beleértve víruskeresőket, a tűzfalakat, a spam-szűrőket, a kémprogram szűrőket, a web szűrést; behatolásérzékelő
szoftverek; virtuális magánhálózati szoftverek; számítógépes szoftverek erőnléttel, testzsírral,
testtömeg-indexszel, alvási szokásokkal, helyszínekkel, hozzáállással, időjárási és hőmérsékleti adatokkal
kapcsolatos információk vételére, feldolgozására, továbbítására és megjelenítésére; egészség- és
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fitneszprogramok nyomon követésével, teljesítésével és motiválással kapcsolatos információk kezelésére szolgáló

számítógépes szoftverek; lopásgátló készülékek (a járművekhez valók kivételével); összeütközés elleni érzékelők
járművekhez; ingó vagyon helymeghatározására szolgáló készülékek és berendezések; ingó vagyonról
információt küldő és fogadó berendezések; elektromos készülékek és háztartási készülékek távirányítására
szolgáló berendezések és készülékek; riasztóberendezések és -készülékek; műholdas helymeghatározás és
navigációs rendszerek; számítógépes szoftverek mobil eszközökre illetve ezekről való letöltésére és frissítésére
szolgáló rendszerek; elektronikus és biometrikus készülékek és berendezések belépés ellenőrzéshez; emberek
azonosítására szolgáló készülékek; zártláncú televíziós rendszerek; kamerák, televíziós kamerák és videofelvevők
zártláncú televízióhoz; optikai és fényképészeti készülékek; elektromos berendezések sebesség méréséhez;
elektronikus útmérő készülékek; elektronikus tachométerek; sebesség-ellenőrző készülékek járművekhez;
kilométerszámlálók járművekhez; elektromos vagy elektronikus érzékelők járművekhez; elektronikus érzékelők,
szenzorok; szirénák; elektromos zárak járművekhez; távirányító készülékek; elektronikus járműkulcsok; kulcs
nélküli elektronikus nyitó-és indítórendszerek járművekhez; gépjármű ajtajainak, csomagtartójának,
motorháztetejének, tetőablakának automatikus nyitó- és zárórendszere; motorkerékpár bukósisakokba integrált
kommunikációs készülékek; GPS-berendezések; berendezések a gépjármű helyzetének meghatározásához és
jelzéséhez, helymeghatározáshoz, útválasztáshoz, idő- és közlekedési helyzetekhez, sürgősségi járművek és
veszélyességi körülmények jelenlétéhez; gépjárművek közötti és közúti infrastruktúrákkal való kommunikációt
biztosító rendszerek; talajfelfestést érzékelő készülékek; gépjármű-távirányító rendszer és eszköz; holttérfigyelő
és sávváltást segítő rendszer; fedélzeti számítógépek gépkocsikhoz; fedélzeti elektromos, elektronikus vagy
optikai felszerelések járművekhez, beleértve a szárazföldi járműveket; fedélzeti diagnosztikai rendszerek és
távirányítású diagnosztikai rendszerek járművekhez; számítógépes szoftverek járművekre illetve ezekről való
letöltésére és frissítésére szolgáló rendszerek; adatok érzékelésére és/vagy járművek és távoli egységek közötti
adatcserére szolgáló eszközök, biztonsági célra; parkolást segítő, akadályérzékelő eszközök gépjárművekbe;
parkolást segítő, tolató és holttérfigyelő érzékelő rendszerek és riasztók; előzetes ütközésérzékelő és
ütközéselkerülő rendszer; elektronikus indításgátlók; járművek érintőképernyős számítógépes rendszerei;
járművek távoli helymeghatározására szolgáló eszközök; óraszíjak okostelefonokkal való adatkommunikációhoz;
letölthető szoftverek promóciós és demonstrációs célokra, a távközlési berendezések testreszabott
kijelzőképeihez.
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Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; kiskereskedelmi szolgáltatások telefonok, mobil

mobiltelefonok, okostelefonok, mobil digitális eszközök, telekommunikációs eszközök, számítógépes szoftverek,
számítógépes és elektronikus kommunikációs hálózatok kapcsán és kellékek a fent említett árukhoz, set-top
dobozok és modemek, távközlő berendezések, eszközök és tartozékok; mások javára különféle távközlési és
informatikai szolgáltatások összegyűjtése abból a célból, hogy a vásárlók kényelmesen megtekinthessék és
megvásárolhassák azokat a szolgáltatásokat; telefon-válaszolást és üzemelést kezelő szolgáltatások; termékek és
szolgáltatások reklámozására szolgáló felület biztosítása weboldalakon; különféle kommunikációs és távközlési
berendezések, műszerek és szoftverek összegyűjtése mások javára, hogy a vásárlók kényelmesen
megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat, beleértve az ilyen szolgáltatások online biztosítását
számítógépes adatbázisból, internetről vagy egyéb elektronikus hálózatokból; mások megbízásából többféle
szolgáltatás egy helyre gyűjtése a szórakoztatás, a divat, életmód, zene, sport, hírek, aktuális ügyek, üzlet,
pénzügyek, kereskedelem, technológia, tudomány, természet, ipar, szállítás, művészet, történelem, utazás és
kultúra, játékok és szerencsejátékok, film és navigáció területén, lehetővé téve, hogy a felhasználók kényelmesen
megtekinthessék és kiválaszthassák ezeket a szolgáltatásokat; mások megbízásából letölthető digitális
médiatartalom, többek között szoftverek, szoftveralkalmazások, filmek, televízióműsorok, rádióműsorok, videók,
zene, szöveg, adatok, képek, grafikák és csengőhangok egy helyre gyűjtése abból a célból, hogy a vásárlók
kényelmesen megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat; mások megbízásából szolgáltatók,
nevezetesen letölthető digitális médiatartalom, többek között szoftverek, szoftveralkalmazások, filmek,
televízióműsorok, rádióműsorok, videók, zene, szöveg, adatok, képek, grafikák és csengőhangok interneten vagy
távközlési hálózatokon vagy adatfolyamon keresztüli szolgáltatóinak egy helyre gyűjtése abból a célból, hogy a
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vásárlók kényelmesen megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket a szolgáltatásokat; áruk és áruféleségek

potenciális vevőinek tájékoztatása, nekik szóló tanácsadás; hűség vagy ösztönző programokkal kapcsolatos
adminisztráció; hűségkártya szolgáltatások; értékesítési és népszerűsítő ösztönzőprogramok szervezése,
működtetése és felügyelete; áruk szolgáltatásával és promóciójával, valamint áruk kiválasztásával és
bemutatásával kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; információk összeállítása és rendszerezése számítógépes
adatbázisokba és online kereshető adatbázisokba; adatraktározási és -visszakeresési szolgáltatások;
internetszolgáltatások, nevezetesen globális számítógépes hálózaton elérhető információk, helyek és egyéb
erőforrások mutatóinak létrehozása mások számára; címtárak összeállítása, beleértve az üzleti és kereskedelmi
címtárak számítógépes adatbázisban, interneten vagy egyéb elektronikus hálózatban való megjelentetésre;
globális számítógépes hálózatokon elérhető információ, helyek és egyéb források keresése, böngészése és
visszakeresése mások számára; globális számítógépes hálózaton a felhasználó választása szerint nyújtott
információ tartalmának rendszerezése; üzlet célú kiállítások szervezése és lebonyolítása; adatbázis és
adatfeldolgozási szolgáltatások; adatkezelési szolgáltatások; adatgyűjtés; üzleti adatelemzési szolgáltatások; üzleti
promóciós, kutatási, menedzsment-, adminisztrációs, segítségnyújtási és információs szolgáltatások; üzleti
stratégiai és tervezési szolgáltatások; gazdasági előrejelzési, marketing-, piackutatási, piacelemzési és -felmérési
szolgáltatások; reklámszövegek publikálása; statisztikai információk összeállítása; kereskedelmi információk
szolgáltatása; reklámanyagok terjesztése mások megbízásából vezeték nélküli hálózaton, telekommunikációs
eszközökön vagy számítógépes világhálózaton keresztül; reklámozási szolgáltatások televízió, rádió és
elektronikus média segítségével; vásárlói klub szolgáltatások kereskedelmi, promóciós és/vagy reklámcélokra;
távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; telematikai, telefonos vagy számítógépes
szolgáltatások [internet] előfizetésének megszervezése; előfizetés tv-csatornára; árverések szervezése távközlési
hálózatokon keresztül; e-kereskedelmi szolgáltatások, nevezetesen, információnyújtás termékekről
telekommunikációs hálózatokon keresztül, reklám- és értékesítési célokra; nyilvánosság és eladásösztönzés
telekommunikációban kínált és rendelt termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban; telefonon keresztül
biztosított üzleti promóciós szolgáltatások; telefonos üdvözlő- és recepciós szolgáltatások megszervezése;
számítógépes adatbázishoz való hozzáférés révén nyújtott kereskedelmi információs szolgáltatások; üzleti
címtárszolgáltatások biztosítása; online zenei adatfolyamatos sugárzási szolgáltatások előfizetéseinek intézése.
36

Bankszolgáltatások, köztük otthoni, mobiltelefonos, internetes és távolból igénybe vehető

bankszolgáltatások; pénzügyi szponzorálás, támogatás; biztosítási és pénzügyi szolgáltatások, beleértve az
interneten és más elektronikus hálózaton nyújtott ilyen szolgáltatásokat; elektronikus úton történő tranzakciók
(fizetési szolgáltatások); vezeték nélküli távközlési eszközökön és készülékeken keresztül nyújtott fizetési
szolgáltatások; elektronikus fizetési szolgáltatások nyújtása, beleértve a pénzösszegek elektronikus átutalásának
szolgáltatásait és az online tranzakciós lehetőségeket; leértékelési szolgáltatások, köztük
diszkontkártya-szolgáltatások; zsetonok, utalványok, pontok és pénzvisszafizetési nyugták kiadása, gyűjtése és
visszavásárlása; bankkártya szolgáltatások; debitkártya szolgáltatások; elektronikus pénzátutalási szolgáltatások;
biztosítási, finanszírozási és garancia szolgáltatások távközlési eszközökkel, kommunikációs készülékekkel és
műszerekkel kapcsolatban; távközlési és kommunikációs készülékekkel és műszerekkel kapcsolatos
garanciaszolgáltatások; befektetési és alapkezelési információk nyújtása; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek;
ingatlanügyletek; alapok és befektetések adminisztrációja; értékpapír, részvény és kötvény információs és
ügynökségi szolgáltatások; jótékonysági szolgáltatásokkal kapcsolatos pénzügyi és monetáris szolgáltatások,
köztük jótékonysági adománygyűjtés és támogató szolgáltatások; jótékonysági célú gyűjtések; jótékonysági
adományok; jótékonysági alapok felosztása és allokálása; információs és tanácsadási szolgáltatások nyújtása
pénzügyekkel kapcsolatban, beleértve az ilyen szolgáltatások számítógépes adatbázisból, internetről vagy más
elektronikus hálózatról keresztül történő nyújtását; információk és tanácsadás biztosítása az árucikkek és
termékek leendő vásárlóinak számára, mindezek fizetési határidőkkel és biztosítással kapcsolatban; pénzügyi
információs szolgáltatások biztosítása számítógépes adatbázisokhoz való hozzáférés segítségével; biztosítási
szolgáltatások mobiltelefonokhoz; telefonon keresztüli banki szolgáltatások.
38

Távközlés; mobil- és vezetékes távközlési, műholdas távközlési, mobil távközlési, rádió- és mobiltelefonos,
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rádió faxos, rádiós személyhívó és rádiókommunikációs szolgáltatások; hangüzenet szolgáltatások;

beszédközvetítő szolgálatok és hangposta szolgáltatások; elektronikus posta szolgáltatások adat- és hangátvitelre;
telekommunikációs, rádiós, rádiótelefonos és rádiós fax készülékek kölcsönzése, lízingelése és bérbeadása;
távközlési létesítmények kölcsönzése; telefonvonalak bérbeadása; adatkommunikáció rádió, távközlés és műhold
segítségével; rádióadás és vétel; kommunikációs szolgáltatások műholdon, TV-n és/vagy rádión keresztül;
beszédkommunikációs szolgáltatások átadása és fogadása; "hang-interneten-át"; protokoll-szolgáltatások;
kommunikációs és távközlési szolgáltatások biztosítása számítógépes világhálózaton vagy az interneten keresztül;
telefonos, mobiltelefonos üzenetek összegyűjtése és továbbítása; hang, adatok és képek küldése és fogadása;
üzenetrögzítő szolgáltatások mások számára; automatikus telefonszolgálat; személyes számozási szolgáltatások;
helyettesítő telekommunikációs készülékek kölcsönzése meghibásodás, elvesztés vagy ellopás esetén;
internetszolgáltatás, nevezetesen internethozzáférési szolgáltatások; ISP szolgáltatások; információ
telekommunikációja (beleértve weboldalak), számítógépes programok és bármely más adat; e-mail
szolgáltatások; széles sávú szolgáltatások nyújtása; vezeték nélküli kommunikációs szolgáltatások; vezeték
nélküli telefonálás; digitális hálózati távközlési szolgáltatások; internetes portál szolgáltatások; telefonszámokkal
[telefonkönyv] kapcsolatos szolgáltatások nyújtása; helyalapú telekommunikációs szolgáltatások nyújtása
telekommunikációs készülékekhez; vezeték nélküli alkalmazási protokoll szolgáltatások nyújtása, beleértve a
biztonságos kommunikációs csatornák használatát; telefonos és telekommunikációs készülékekkel és eszközökkel
kapcsolatos, vagy azokat azonosító információk nyújtása; távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások
[beszélgetésterelés és összeköttetés]; adat interchange szolgáltatások; távközlési adatátvitel; adat áramoltatás;
digitális médiatartalom, többek között filmek, televízióműsorok, rádióműsorok, videók, zene, szöveg, adatok,
képek, grafikák és csengőhangok adatfolyamos átvitele az interneten vagy távközlési hálózaton keresztül;
digitális médiatartalom, többek között filmek, televízióműsorok, rádióműsorok, videók, zene, szöveg, adatok,
képek, grafikák és csengőhangok kézbesítése az interneten keresztül vagy távközlési hálózaton keresztül;
adatátviteli szolgáltatások; műsorszórási szolgáltatások; adatközvetítési szolgáltatások; rádiós vagy televíziós
műsorok sugárzása vagy átvitele; digitális audio-, video- és multimédiás tartalom továbbítása távközlési eszközök
segítségével; hang- és videoállományok elektronikus továbbítása számítógépes és egyéb elektronikus és
kommunikációs hálózatokon keresztül; hírek és aktuális eseményekkel kapcsolatos információk továbbítása;
digitális zene közvetítése távközlés útján; hozzáférés biztosítása közösségi hálózatépítési weblapokhoz; teletext
szolgáltatások, videotext szolgáltatások, telex szolgáltatások, videokommunikációs szolgáltatások, interaktív
video szöveg szolgáltatások; üzenő szolgáltatások, név szerint üzenetek küldése, fogadása és továbbítása szöveg,
hang, grafikus képek vagy videó vagy ezek kombinációja formájában; egységesített üzenő szolgáltatások;
hangposta szolgáltatások; adathálózattal kapcsolatos szolgáltatások nyújtása; videokonferencia szolgáltatások;
videotelefon szolgáltatások; telekommunikációs csatlakozások biztosítása az internethez vagy adatbázisokhoz;
üzenetek, információk és képek továbbítása számítógép segítségével; számítógépes kommunikációs
szolgáltatások; elektronikus konferencia szolgáltatás nyújtása és üzemeltetése; hozzáférési idő rendelkezésre
bocsátása és bérbeadása számítógépes adatbázisokhoz, számítógépes hirdetőtáblákhoz, számítógépes
hálózatokhoz, interaktív számítógépes kommunikációs hálózatokhoz, különféle témájú elektronikus
kiadványokhoz, kereskedelmi és szolgáltatási katalógusokhoz és információkhoz és számítógépesített kutatási és
referencia-anyagokhoz; hozzáférés biztosítása oktatási tartalomhoz, weboldalakhoz és portálokhoz;
kommunikációs szolgáltatások elektronikus eszközök távvezérléséhez; kommunikációs hálózatok intelligens
fogyasztásmérési rendszerekhez; kommunikációs szolgáltatások vészhívások és -üzenetek továbbításához; adatok
és dokumentumok elektronikus közvetítése számítógép terminálok és elektronikus készülékek segítségével;
jelátvitel elektronikus kereskedelem céljából telekommunikációs rendszereken és adatkommunikációs
rendszereken keresztül; elektronikus kommunikációs hálózatokhoz és elektronikus adatbázisokhoz való
hozzáférés biztosítása; kommunikációs létesítmények rendelkezésre bocsátása digitális adatok cseréjéhez; adatok
közlése távközlési eszközökkel; adattovábbítás audiovizuális berendezéseken keresztül; hang-, kép- videó- és
adatjelek átvitele; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; adatbank összekapcsolási szolgáltatások; elektronikus
adatcsere-szolgáltatások; e-mailes adatszolgáltatás; adatkommunikációs és közvetítési szolgáltatások;
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telekommunikációs infrastruktúrához való hozzáférés biztosítása harmadik felek [felhasználók] számára;

információszolgáltatás távközlési ügyekben, elektronikus távközlési kapcsolatok létrehozása; telekommunikációs
gateway szolgáltatások; interaktív távközlési szolgáltatások; távközlési szolgáltatások; konzultáció
telekommunikáció területén; távközlési szolgáltatások légiutasoknak; elektronikus fizetési szolgáltatások
nyújtása, beleértve a pénzösszegek elektronikus átutalásának szolgáltatásait és az online tranzakciós
létesítményeket.
42

Szoftverinterfészek biztosítása adatbázisokhoz, internethez vagy más elektronikus hálózatokhoz való

személyre szabott hozzáférés biztosításához; szoftveralkalmazások biztosítása számítógépes adatbázisokon,
interneten vagy más elektronikus hálózatokon keresztül; kiszolgálói (hosztolási) szolgáltatások; digitális
tartalmak, ideértve az online naplók és blogok tárhely szolgáltatása az interneten; szerver hosting, szerver bérlés;
weblapok és számítógépes adatbázisok bértárolása; címjegyzék-, naptár- és naplószolgáltatások biztosítása;
számítógépes szoftverek és programok karbantartása és frissítése; online számítógépes szolgáltatás; felhőalapú
számítástechnika; számítógépek kölcsönzése; tervezés, rajzolás és bérírás, mind internetes weboldalak
készítéséhez; számítógépekkel kapcsolatos konzultáció; számítógép-programozás és szoftvertervezés; szoftverek
telepítése, karbantartása és aktualizálása; weboldalak készítése és karbantartása; információtechnológiai támogató
szolgáltatások; mások weboldalainak fogadása és tárolása; áruk és termékek potenciális vevőinek tájékoztatása,
nekik szóló műszaki jellegű tanácsadás; online, számítógépes világhálózatról vagy az internetről szolgáltatott,
számítógépes hardverekkel vagy szoftverekkel kapcsolatos tájékoztatás; keresőrendszerek működtetése;
kommunikációs rendszerek tervezése; szoftver mint szolgáltatás; alkalmazásszolgáltatás [ASP], nevezetesen
mások számítógépes szoftveralkalmazásainak tárolása; szoftverek, köztük mobileszközökön használatos
szoftveralkalmazások tervezése; tájékoztató szolgáltatások, tanácsadási és konzultációs szolgáltatások
számítógépekkel és információs technológiával kapcsolatban; online vitafórumok tervezése, kezelése és
monitorozása; kutatás és fejlesztés [szolgáltatások]; új termékekkel kapcsolatos kutatás és fejlesztés; technológiai
kutatás; összes fent említett szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató és tanácsadó szolgáltatás; hálózati rendszerek
felügyelete a távközlési szolgáltatások területén; információk, hírek és adatok kódolása, dekódolása és
hitelesítése; biztonsági szolgáltatások számítógépes hálózatokhoz, számítógépes hozzáféréshez és számítógépes
tranzakciókhoz, beleértve az elektronikus eszközöket vezeték nélküli hálózatokon és/vagy mobil távközlési
eszközökön keresztül; elektronikus információk, beleértve az adatok és számítógépes programok átalakítása
(fizikai átalakításuk kivételével); adatraktározás; adatbányászat; számítógépes adatbázisok tervezése; elektronikus
adatfeldolgozó rendszerek tesztelése; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése; podcastok hosztolása;
időosztási szolgáltatások adatfeldolgozó berendezésekhez; számítógépes programozás távközléshez;
adatbiztonsági szolgáltatások [tűzfalak]; adatkódolási szolgáltatások; adatmigrációs szolgáltatások; adatok
helyreállítása; nem helyszíni biztonsági mentés; digitális adattömörítés; nem letölthető számítógépes szoftverek
ideiglenes használatának lehetővé tétele online naplók és blogok készítéséhez és megjelentetéséhez;
telekommunikációs technológiai tanácsadás; távközlési készülékek és berendezések tervezése; távközlési
hálózatok keresőmotorjainak fejlesztése, karbantartása és frissítése; telefonok, beleértve mobil telefonok
tervezése; időjárási információ biztosítása telefonon keresztül; internet-kávézó szolgáltatásai; weboldal tervezés,
készítés; internetes keresőmotorok biztosítása; szoftverek bérbeadása internetes hozzáféréshez; szoftverek
karbantartása internet-hozzáféréshez; nem letölthető számítógépes szoftverek ideiglenes használatának biztosítása
kommunikációs hálózatokon, intraneteken és az interneten keresztül; szoftveradatbázisok frissítése;
adatfeldolgozó programok telepítése és aktualizálása; számítógépes hálózati szolgáltatások; számítógépes
hálózatok megfigyelése; adatbányászati és adatanalizálási szolgáltatások; forgalmi és utazási információkat
tartalmazó adatbázisok létrehozása, fenntartása és frissítése; számítógépes szoftverek letöltése és frissítése
elektromos és elektronikai berendezésekhez, beléptető létesítményekhez, biometrikus beléptető készülékekhez és
berendezésekhez, zártláncú televíziós rendszerekhez, kamerákhoz, televíziós kamerákhoz és zárt láncú televíziós
videó felvevőkhöz, optikai és fényképészeti berendezésekhez; számítógép biztonságági szoftverek letöltése és
feltöltése, magában foglalva víruskeresőket, tűzfalakat, kéretlen levelek elleni és kémprogramok elleni
védekezést, webszűrést, behatolás-érzékelő szoftvereket (IDS) és virtuális magánhálózati szoftvereket (VPN);
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telepítési, javítási és karbantartási rendszerek a járművekről és járművekre történő számítógépes szoftverek

letöltéshez és frissítéshez, számítógépes programok a gépjárműipar részére; távközlési technológiával kapcsolatos
szaktanácsadás; nem letölthető számítógépes szoftverek szolgáltatása promóciós és demonstrációs célokra, a
távközlési berendezések testreszabott kijelzőképeihez; digitális tartalmak, többek között más szoftver
alkalmazások biztosítása számítógépes adatbázisból, az internetről vagy más elektronikus hálózatról
szórakoztatási vagy oktatási célra.
45

Szellemi tulajdon licenszelése; szellemi tulajdon használatának engedélyezése [licencia], többek között

szabadalmak, védjegyek, tervek, jogok, adatbázisjogok, domainnnév, kereskedelmi titkok, bizalmas információk
és szaktudás; számítógépes szoftver engedélyezése [jogi szolgáltatások]; technológia licenszelése; szellemi
tulajdon kezelése; online közösségi hálózatok szolgáltatásai; járművek távfelügyelete, mentése diagnózisa és
ellenőrzése; ellopott vagyontárgyak felkutatása; vagyonvédelmi biztonsági szolgáltatások; egyének védelméhez
kapcsolódó biztonsági szolgáltatások; betörés elleni és riasztórendszerek felügyelete; szaktanácsadás biztonsági
kérdésekben; beléptetéssel és videó megfigyeléssel kapcsolatos biztonsági szolgáltatások; előfizetői
telefonhívások figyelése és vészhelyzeti létesítmények értesítése; a felszíni közlekedés előrehaladásának
megfigyelése; forgalom felügyelése; a forgalom ellenőrzése, nevezetesen az ellenőrzésből kinyert információk
összegyűjtése és továbbítása; a felszíni közlekedés biztonsági megfigyelése; biztonsági forgalomellenőrzés;
tanácsadás és információ biztonsági megfigyeléshez és felügyelethez; vezeték nélküli kommunikációs rendszerek
licenszelése; horoszkópinformációk szolgáltatása kommunikációs hálózatokon keresztül; riasztók bérbeadása;
előfizetőktől érkező telefonhívások figyelése és segélyszolgálatok értesítése.
( 111 ) 232.149
( 151 ) 2020.08.26.
( 210 ) M 20 00443
( 220 ) 2020.02.13.
( 732 ) WOLGUPO Agriconsulting Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Nyíregyháza (HU)
( 740 ) dr. Bartl Barbara, Budapest
( 541 ) WOLGUPO
( 511 ) 29

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési
olajok és zsírok.
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 232.150
( 151 ) 2020.08.26.
( 210 ) M 20 00447
( 220 ) 2020.02.13.
( 732 ) Német Zoltán, Jászszentlászló (HU)
( 740 ) Pap Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Enrstore
( 511 ) 1

Szénhidrogének; szénhidrogén gázok (gáznemű szénhidrogének); szénhidrogén-vegyületek.

4

Szénhidrogén-keverékek; szénhidrogén tüzelőanyagok, üzemanyagok.

9

Akkumulátor üvegek; elágazódobozok [elektromosság]; elágazódobozok [villamosság]; felügyelő, ellenőrző

berendezések, elektromos; fotovillamos elemek; galvanométerek; gazométerek [mérőműszerek]; gázvizsgáló
eszközök; huzalcsatlakozók [elektromosság]; inverterek, áramátalakítók [elektromosság]; ipari műveletek
távirányítására szolgáló elektromos berendezések; katódok; katódos rozsdavédő készülékek, berendezések;
kommutátorok; kondenzátorok [elektronika]; kvantumpont fénykibocsátó diódák [OLED]; megfigyelő műszerek;
napelemek, szolár akkumulátorok; napelemek villamosenergia-termeléshez; nyomásjelzők; nyomásmérő
eszközök; optikai szálak [üvegszálak]; oxigén áttöltésére szolgáló készülékek; ózonizátorok, ózonizálók;
precíziós mérőműszerek; reduktorok [elektromosság]; sótartalommérők, sófokolók; sűrűségmérők, denziméterek;
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szabályozó berendezések, elektromos; szerves fénykibocsátó diódák [OLED]; szolenoid szelepek

[elektromágneses kapcsolók]; termografikus kamerák; tranzisztorok [elektronikus]; triódák; túlfeszültség
korlátozók; túlfeszültség levezetők, villámhárítók; tűzjelző készülékek; tűzoltókészülék; tűzoltó
sprinkler-rendszerek; tűzoltó szivattyúk; vákuummérők; világítástechnikai ballasztok [áramkorlátozó elemek];
világító jeladók; viszkozitásmérők; vízmérők, hidrométerek; voltmérők; zavarszűrő készülékek [villamosság].
37

Égőfejek karbantartása és javítása; elektromos berendezések üzembe helyezése és javítása; elektromos

berendezések zavarmentesítése; elektromos járművek újratöltésére vonatkozó szolgáltatások; építkezések
felügyelete [irányítás]; fűtőberendezések üzembe helyezése és javítása; gépek üzembe helyezése, karbantartása és
javítása; gépjármű-akkumulátorok töltése; gyárépítés; bányaművelés; kábelfektetési szolgáltatások; kazánok
tisztítása és javítása; kemencék, kazánok üzembe helyezése és javítása; olaj- vagy földgáz-kutak mélyfúrása;
tűzriasztók felszerelése és javítása.
39

Energiaszolgáltatás; áramellátás; szállítás csővezetéken; vízelosztás; szénhidrogének szállításának

megszervezése; szénhidrogének elosztásának megszervezése; szénhidrogének raktározásának megszervezése.
40

Energiatermelés; hulladékkezelés [átalakítás]; kőolaj-feldolgozás; vízkezelés; szénhidrogének kinyerése

gázból; szénhidrogének feldolgozása; szénhidrogén-származékok feldolgozása.
42

Bakteriológiai kutatás; energetikai vizsgálat; energiatakarékossági tanácsadás; fizikai kutatások; geológiai

kutatások; kőolajmezők kiaknázásának elemzése; környezetvédelemmel kapcsolatos kutatás; kutatási és
fejlesztési szolgáltatások; mérnöki munkák, szolgáltatások; mérőórák bérbeadása energiafogyasztás rögzítésére;
műszaki kutatás; műszaki tervtanulmányok készítése; olaj-, gáz- és egyéb bányászati iparral kapcsolatos kutató
szolgálat; olajkutak vizsgálata, tesztelése; olajkutatás; olajmezőkkel kapcsolatos felmérések készítése;
szakszövegek írása; szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével kapcsolatos információnyújtás, tájékoztatás és
szaktanácsadás; technológiai szaktanácsadás; tudományos és technológiai kutatás szabadalmak feltérképezésével
kapcsolatban; tudományos kutatás; tudományos laboratóriumi szolgáltatások; vegyelemzés, kémiai analízis;
vegyészeti kutatás; vegyészeti szolgáltatások; vízelemzés.
( 111 ) 232.151
( 151 ) 2020.08.26.
( 210 ) M 20 00311
( 220 ) 2020.02.02.
( 732 ) Három Dob utca 57 Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Rosticceria della Nonna
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés).

( 111 ) 232.152
( 151 ) 2020.08.26.
( 210 ) M 20 00564
( 220 ) 2020.02.23.
( 732 ) Dr. Varga József, Szekszárd (HU)
( 740 ) Potoczky Ügyvédi Iroda, Paks
( 541 ) Kék Lukács Cseppek
( 511 ) 5

Állatgyógyászati készítmények és anyagok; bakteriális készítmények orvosi és állatgyógyászati használatra;

gyógyszerészeti készítmények állatgyógyászati használatra; oldatok, folyadékok állatgyógyászati használatra;
gombaölő szerek [fungicidek]; fertőtlenítő szerek gyógyászati használatra; fertőtlenítőszerek állatgyógyászati
használatra; gyógyszerkészítmények sebekhez.
( 111 ) 232.153
( 151 ) 2020.08.26.
( 210 ) M 20 00579
( 220 ) 2020.02.24.
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( 732 ) Dr. Nagy Sándor Gyula, Budapest (HU)

( 546 )

( 511 ) 42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 232.154
( 151 ) 2020.08.26.
( 210 ) M 20 00572
( 220 ) 2020.02.24.
( 732 ) LANE 5 Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Fót (HU)
( 740 ) Winkler, Barna és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 18

Ernyők, esernyők; hátizsákok, hátitáskák; hátizsákok, táskák hegymászóknak; hétköznapi, utcai táskák;

napernyők; oldaltáskák, tarisznyák; ruhatáskák utazáshoz; sporttáskák, tornazsákok; táskák, hátizsákok
táborozóknak; útitáskák.
25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

41

Sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése.

( 111 ) 232.155
( 151 ) 2020.08.26.
( 210 ) M 20 00563
( 220 ) 2020.02.22.
( 732 ) Laureus Kommunikációs Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz.
25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

28

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

30

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

szorbetek és más ehető jégkrémek; jég [fagyott víz].
32

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

alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.
41

Nevelés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 111 ) 232.156
( 151 ) 2020.08.26.
( 210 ) M 20 00576
( 220 ) 2020.02.24.
( 732 ) Szabó-Kulcsár Edina, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. KRAJNYÁK & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 3

Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; illatszerek, eszenciaolajok; kozmetikai,

szépségápolási készítmények; olajok test- és szépségápoláshoz; testápolási és szépségápolási készitmények;
tengeri alga szépségápoláshoz; festett haj védelmére szolgáló termékek; haj kezelésére szolgáló kondicionálók;
habok, mint hajformázó segédanyagok; haj kiegyenesítéséhez használt készítmények; hajápoló anyagok; hajápoló
folyadékok; hajápoló készítmények; hajápoló készítmények, nem gyógyászati célokra; hajápoló krémek; hajápoló
olajfürdők; hajápoló pakolások; hajápoló szerek férfiaknak; hajápoló szérumok; hajbalzsam; hajbalzsamok;
hajbalzsamtömbök; hajegyenesítő készítmények; hajfehérítő [színtelenítő] készítmények; hajfények; hajfestékek,
hajszínezők; hajfixálók; hajformázó folyadékok; hajformázó habok [piperecikkek]; hajformázó készítmények;
hajformázó krém; hajformázó krémek; hajformázó lakkok; hajkenőcsök; hajhullámosító készítmények;
hajformázó spray-k; hajkiegyenesítők; hajkezelő készítmények; hajkifésülő készítmények; készítmények
hajformázáshoz; smink; smink alapozók; sminkek, arcfestékek.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; kozmetikai, szépségápolási

oktatás; oktatási szolgáltatások kozmetikus [szépségápolási] iskolák formájában; szépségápolási képzés;
szépségápolási, kozmetikai oktatás; szépségápolási, kozmetikai iskolák szolgáltatásai; szépségversenyek
rendezése és lebonyolítása; szépségversenyek szervezése; szervezés [szépségverseny -]; szórakoztatás
szépségversenyek formájában; modellkedés művészek részére; modellkedés művészeknek; modellügynökségek
művészek számára.
44

Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére; tanácsadás a szépségápolással

kapcsolatban; tanácsadás a test- és szépségápolás területén; szépségápolással kapcsolatos tanácsadás;
szépségápolással kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; szépségápolással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;
szépségápolási tanácsadás; szépségápolási kezelések; szépségápolás emberek részére; hajformázás; tájékoztatás a
hajformázás terén; tanácsadási szolgáltatások a sminkelés területén; sminktanácsadási szolgáltatások online vagy
személyesen; sminkszolgáltatások; sminkelési tanácsadás és annak alkalmazása; sminkesek, sminkmesterek
szolgáltatásai; smink szolgáltatások; online sminktanácsadási szolgáltatások; kozmetikai sminkelési
szolgáltatások.
( 111 ) 232.157
( 151 ) 2020.08.26.
( 210 ) M 20 00575
( 220 ) 2020.02.24.
( 732 ) Spasic Vladimir, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Szánthó Zoltán, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 232.158
( 151 ) 2020.08.26.
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( 210 ) M 20 00695
( 220 ) 2020.03.03.
( 732 ) Karlowits-Juhász Orchidea Marianna, Miskolc (HU)
( 546 )

( 511 ) 31
41

Élő állatok.
Szórakoztatási, oktatási és képzési szolgáltatások.

( 111 ) 232.159
( 151 ) 2020.08.26.
( 210 ) M 20 00036
( 220 ) 2020.01.08.
( 732 ) Timac Agro Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)
( 740 ) Szladics Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Üzleti konzultációs szolgáltatások a mezőgazdaság területén; mezőgazdasággal kapcsolatos üzleti

információk szolgáltatása.
41

Mezőgazdasági ágazattal kapcsolatos oktatási szolgáltatások.

44

Mezőgazdasági, gazdálkodási szolgáltatások.

( 111 ) 232.161
( 151 ) 2020.08.26.
( 210 ) M 19 03658
( 220 ) 2019.11.29.
( 732 ) Reichardt Tamás Gábor, Csongrád (HU)
( 546 )

( 511 ) 25
28

Ruházati termékek, sportruházat.
Testnevelési és sportcikkek, küzdősport védőeszköz.

( 111 ) 232.163
( 151 ) 2020.08.26.
( 210 ) M 20 00405
( 220 ) 2020.02.11.
( 732 ) BERDEM Kft., Budapest (HU)
( 740 ) HÉJJA Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) POKITO
( 511 ) 35
43

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 232.164
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( 151 ) 2020.08.26.
( 210 ) M 20 00418
( 220 ) 2020.02.11.
( 732 ) Projcs Sándor, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Étrendkiegészítő emberek és állatok számára.

( 111 ) 232.165
( 151 ) 2020.08.26.
( 210 ) M 20 00008
( 220 ) 2020.01.02.
( 732 ) Mátravölgyi Katalin, Esztergom (HU)
( 541 ) ÉLETMÁTRIX
( 511 ) 44
45

Pszichológiai szolgáltatás; távgyógyászati szolgáltatások; természetgyógyászati tanácsadási szolgáltatás.
Spiritiszta szolgáltatás; spirituális irányítás; spirituális útmutatással kapcsolatos tanácsadás; asztrológiai és

spirituális szolgáltatások.
( 111 ) 232.166
( 151 ) 2020.08.26.
( 210 ) M 20 00002
( 220 ) 2020.01.02.
( 732 ) Cyber-Elektronic Kft., Pécs (HU)
( 541 ) CyberCon
( 511 ) 3
6

Vegyi tisztító készítmény háztartási célokra; vegyi tisztító készítmény (klíma tisztító spray).
Fémépítmények (tartók); fémkonzolok; fémszerelvények építményekhez; rézcsövek; rézgyűrűk; szigetelt,

lágy rézcső.
11

Elektromos fűtőberendezések; hőcserélők; szellőző légkondicionáló berendezések; ventilátorok

(légkondicionáló berendezések részei).
( 111 ) 232.168
( 151 ) 2020.08.27.
( 210 ) M 20 00043
( 220 ) 2020.01.08.
( 732 ) PROGRESS MÉDIA HUNGARY KFT, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Rádiós reklámozás, reklámanyag naprakész állapotba hozása, reklámanyagok kölcsönzése, reklámanyagok

(röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámozás,
reklámszövegek publikálása, reklámszövegek szerkesztése, reklámügynökségek, hirdető ügynökségek, szabadtéri
hirdetés, televíziós reklámozás.
38

Rádióadás, televíziós műsorszórás.

41

Filmek gyártása, filmstúdiók, hangfelvételek kölcsönzése, könyvkiadás, on-line elérhető elektronikus

publikációk, rádió- és televízióprogramok készítése, rádiós szórakoztatás, riporteri szolgáltatások, show-műsorok,
szórakoztatás, televíziós szórakoztatás.
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( 111 ) 232.169
( 151 ) 2020.08.27.
( 210 ) M 20 00698
( 220 ) 2020.03.04.
( 732 ) Sorbán Andrea, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Túri Edit, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; karaoke szolgáltatások nyújtása; lemezlovas [DJ]

szolgáltatások.
( 111 ) 232.170
( 151 ) 2020.08.27.
( 210 ) M 20 00573
( 220 ) 2020.02.24.
( 732 ) Lavyl Royal Ltd., Nicosia (CY)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) NAVYLL
( 511 ) 3

Testápolási és szépségápolási készítmények; szájhigiénés készítmények; kozmetikai krémek; kozmetikai

szerek; olajok kozmetikai célokra; gyógynövénykivonatok kozmetikai célokra; tisztító tejek kozmetikai
használatra; kozmetikai folyadékokkal átitatott kendők; kozmetikai célú folyadékok, oldatok; szérumok
kozmetikai alkalmazásra; hidratáló koncentrátumok [kozmetikai]; kozmetikai arcápoló készítmények;
korrektorok [kozmetikai szerek]; kozmetikai haj vizek, -szeszek; kozmetikai napvédő készítmények; bőrfeszesítő
kozmetikai készítmények; hidratáló zselék, gélek [kozmetikai]; feszesítő, tonifikáló krémek [kozmetikai];
hidrolizált kollagén kozmetikai célokra; regeneráló krémek kozmetikai használatra; felhám ápoló kozmetikai
olajok; kozmetikai szerek folyadékok formájában; összehúzó szerek kozmetikai használatra; kozmetikai bőrápoló
termékek aeroszol formában; öregedésgátló hidratálók kozmetikai szerekként történő használatra; ránccsökkentő
kozmetikai készítmények az arcon történő helyi alkalmazásra.
5

Oxigén gyógyászati használatra; szilárd oxigén gyógyászati használatra; oxigénfürdők; étrend-kiegészítők

kozmetikai hatással; rákellenes készítmények; rák-elleni szerek; rák kezelésére szolgáló biogyógyszerek; növényi
eredetű rákellenes készítmények; étkezést helyettesítő, táplálékkiegészítő, energianövelő szeletek; gyógyszerek és
természetes gyógykészítmények; gyógyszerek; gyógyszeres krémek; gyógyszeres száj spray; gyógyszeres
spray-k.
( 111 ) 232.171
( 151 ) 2020.08.27.
( 210 ) M 20 00714
( 220 ) 2020.03.05.
( 732 ) Patkós Imre, Törökszentmiklós (HU)
Ignácz Ervin, Szolnok (HU)
( 541 ) Szolnoki Szimfonikus Nyár - PARTI-TÚRA
( 511 ) 41

Zenei produkciók.

( 111 ) 232.173
( 151 ) 2020.08.27.
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( 210 ) M 20 00696
( 220 ) 2020.03.03.
( 732 ) Fábián Anita, Sopron (HU)
( 546 )

( 511 ) 25
41

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.
Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 111 ) 232.174
( 151 ) 2020.08.27.
( 210 ) M 20 00497
( 220 ) 2020.02.17.
( 732 ) MARIK MAKEUP PRODUCT Kft., Écs (HU)
( 740 ) dr. Roncz Diána, Győrladamér
( 541 ) MARIK MAKEUP
( 511 ) 3

Ajakceruzák; ajakfény paletták; ajakfények; ajakfilcek [kozmetikumok]; ajakkozmetikumok; ajakrúzs;

ajakrúzsok; alapkrém; alapozók; arc- és testcsillám; arccsillám; arcfestékek; archintőporok; arckorrektor;
arcpirosítók; arcpúder; arcpúder púderrel bevont papír formájában; arcpúderek (nem gyógyhatású); arcsmink;
arcszínezékek; arctónus javító krém; barnító tejek [kozmetikumok]; bőralapozó; bőrbarnító krémek; bőrkorrektor
krémek; ceruzák kozmetikai használatra; csillám kozmetikai célokra; dekoratív kozmetikai termékek;
dekormatricák kozmetikai használatra; folyékony alapozó [mizu-oshiroi]; folyékony latex testfesték kozmetikai
célokra; folyékony rúzs; ideiglenes tetoválások kozmetikai célokra; kompakt púder; kompakt púder utántöltők
[kozmetikumok]; kompakt púderek [kozmetikumok]; kőpúder [arcra]; korrektor stiftek; korrektorok bőrfoltokra
és -hibákra; korrektorok [kozmetikai szerek]; kozmetikai ajakbevonók; kozmetikai arcfehérítő púder; kozmetikai
arcpúderek; kozmetikai ceruzák; kozmetikai ceruzák arcra; kozmetikai folyadékkal impregnált nedves papír
kéztörlők; kozmetikai habok; kozmetikai krémek; kozmetikai krém az arcbőr csillogásának megszüntetésére;
kozmetikai maszkok; kozmetikai szemceruzák; kozmetikai szerek szempillákhoz; kozmetikumok rúzs
formájában; kozmetikumok szemhéjfesték formájában; kozmetikumok szemöldökhöz; kozmetikumok
szempillához; kozmetikumok zselék formájában; kozmetikumokkal átitatott arctörlő kendők; krémes alapozó;
krémrúzs; krémrúzsok; kréta sminkhez; kutikula olaj; mesterséges barnító készítmények; mizu-oshiroi [folyékony
alapozó]; multifunkciós smink; napozók, barnítók [kozmetikumok]; napozókrémek; napozókrémek,
barnítókrémek; önbarnító folyadékok [kozmetikumok]; önbarnító készítmények [kozmetikumok]; önbarnító
krémek; önbarnító krémek [kozmetikumok]; pirosító ceruzák; pirosítók; pirosítók, arcpirosítók; porpúder;
ragasztók műszempillákhoz, hajhoz és körmökhöz; púder sminkeléshez; ránckorrektorok; rúzsok; rúzstokok;
smink alapozók; smink arcra és testre; smink púder; sminkalapok krémek formájában; sminkceruzák; sminkek
kompakt púderekhez; sminkeltávolító készítményekkel átitatott vattapamacsok; sminkeltávolító, sminklemosó
készítmények; sminkeltávolító zselék; sminkkészítmények arcra és testre; sminkkészletek; sminklemosó
folyadékok; sminklemosó tejek; sminkszerek bőrre; szájfény; szájkontúrceruza; szájkontúrceruzák; szem alatti
korrektorok; nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények.
( 111 ) 232.175
( 151 ) 2020.08.28.
( 210 ) M 20 00654
( 220 ) 2020.03.02.
( 732 ) Cserjés László, Érd (HU)
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( 740 ) Madarassy Ügyvédi Iroda, Budapest

( 546 )

( 511 ) 21

Söröskancsók.

32

Malátasör; sörök.

40

Sörfőzés.

( 111 ) 232.176
( 151 ) 2020.08.28.
( 210 ) M 20 00273
( 220 ) 2020.01.28.
( 732 ) Nagy Zoltán, Nyíregyháza (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámszolgáltatások; utazással kapcsolatos marketing szolgáltatások; turisztikával kapcsolatos marketing

szolgáltatások.
39

Utazásszervezés; turisztikai és utazási információ nyújtás; interneten elérhető turisztikai információ nyújtás;

jegyeladás.
43

Szállásfoglalás; internetes szállásfoglalás.

( 111 ) 232.177
( 151 ) 2020.08.28.
( 210 ) M 20 00275
( 220 ) 2020.01.29.
( 732 ) UNIVER Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

Asztali alátétek; tányéralátétek papírból; asztalneműk papírból; csipeszes felírótáblák; csomagolóanyagok

papírból vagy kartonból; csomagolópapír; dossziék papíráruk; iratgyűjtők, dossziék; kaparós matricák;
katalógusok; naptárak; noteszok; öntapadós címkék, matricák; papír alátétek; papír asztalterítők; papír feliratok,
zászlók; papír-írószer áruk; papírszalvéták; papírzacskók; papírzsebkendők, papírtörlők; poháralátétek papírból;
prospektusok; szórólapok; tollak irodai cikkek; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból; zászlófüzér
papírból, zászlók papírból.
18

Bevásárlótáskák; esernyők, ernyők; esernyőtokok, huzatok; hátizsákok, hátitáskák; hétköznapi, utcai táskák;

kézitáskák, konferencia mappák, napernyők; sporttáskák, tornazsákok; strandtáskák; táskák, hátizsákok
táborozóknak; útitáskák.
25

Atlétatrikók; dzsekik; fejre való sálak; fejszalagok; felsőruházat; futballcipők; fürdőköpenyek;
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fürdőköntösök; fürdőnadrágok; úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák; úszódresszek; fürdőszandálok;

fürdőcipők; hímzett ruhadarabok; horgászmellények; hosszúnadrágok; ingek; kabátok; dzsekik; karate
egyenruhák; kerékpáros ruházat; készruhák; kesztyűk; kezeslábasok; kötények; kötényruhák; kötöttáruk; lábbelik;
lábszármelegítők; mellények; nyakkendők; overallok; munkaruhák; papírkalapok; papírruházat; partedlik; előkék
nem papírból; pólók; poncsók; pufi dzsekik; pulóverek; kötött pulóverek; rövid ujjú ingek; ruházati cikkek; sálak;
sapkaellenzők; sapkák; sildek; napellenzők; sportcipők; strandcipők; strandruházat; svájcisapkák, barettek;
tornacipők; tornaruházat; trikók; úszósapkák; zoknik; zuhanyzó sapkák.
28

Boksz zsákok; bumerángok; felfújható tárgyak úszómedencében való használatra; frizbik; gördeszkák;

görkorcsolyák; játéklabdák; játszólabdák; játékszerek; léggömbök; ökölvívó kesztyűk, bokszkesztyűk; parti
kalapok papírból; plüssjátékok azokra erősített szundikendővel; súlyzók; tollaslabdák; tornaeszközök;
úszódeszkák; úszómellények; úszódzsekik.
29

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és egyéb tejtermékek; zsírok, étkezési; ecetes
paprika; paprika, feldolgozva; paprikák, előkészített; ajvár [tartósított paprika]; kirántott jalapeno paprika;
ecetben tartósított csípős paprika; ízesített olajok; fűszerpaprika, feldolgozva; fűszerezett olajok; fűszervajak;
étkezési olajok ételek elkészítéséhez; étkezési olajok; olajok, étkezési; csípős savanyúság, savanyúságos szószok.
30

Kávé; tea; kakaó; cukor; rizs; tápióka; szágó; pótkávé; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér;

péksütemények és cukrászsütemények; jégkrém; méz, melasz; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet; szószok
(fűszerek); fűszerek, ízesítők; fagylaltok és jégkrémek; fűszerek; szószok, chutney [indiai fűszer], pástétomok;
csilipaprika paszta mint fűszer; szójabab krém [ételízesítő]; csípős chilis babkrém; zöldségkrémek [szószok];
currys krémek étkezési célokra; fűszeres babpüré; tésztafélék [nyers tészta]; curry krémek; babkrémek; wasabi
krém; ízesítőként használatos chili paszta; bors; bors szószok; bors [fűszer]; őrölt bors [fűszer]; bors [ételízesítő];
feldolgozott gyógynövények; fűszernövények; szárított gyógynövények; tartósított gyógynövények;
fűszernövényeket tartalmazó marinádok, pácok; kerti gyógynövények, tartósított [ízesítőszerek]; szárított
fűszernövények kulináris célokra; fűszerek; fűszerkeverékek, fűszerezéshez használt keverékek; fűszerkivonatok;
fűszerkészítmények; fűszersók; étkezési fűszerek; por állagú fűszerek; mártásporok; chilipor; curry por [fűszer];
mustárpor [fűszer]; csípős őrölt bors [fűszer]; csípős szósz; csípőspaprika-szósz [sriracha]; erjesztett
csípőspaprika krém [gochujang]; sambal oelek [csípős pirospaprika szósz]; sambal szósz [csípős pirospaprika
szósz]; öntetek, szószok; ízesítők sűrített szószok formájában; szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; kész
szószok; étkezési szószok; pikáns szószok; sűrített szószok; zöldségkrémek [szószok]; zöldségpürék [szószok];
ételízesítő [fűszer]; fűszermixek; fűszeres készítmények ételekhez; fűszerként használt pirospaprika; fűszeres
pácok; fűszernövényes mártások; só, fűszerek és ízesítőszerek; csokoládés édesipari termékek; édességek;
édességek, nyalánkságok; édességek (cukorkák), csokoládés szeletek, rágógumi; cukorkák; szirupok és melasz;
édes szirupok; étkezési szirupok; sütemények; csokoládés sütemények; sütemények, cukrászsütemények, torták és
kekszek (aprósütemények); fogyasztásra kész desszertek [sütemények].
35

Áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; értékesítési promóciós szolgáltatások;

fogyasztói hűségprogramok; hirdetési és reklámszolgáltatások; kereskedelmi-vagy reklámcélú kiállítások.
( 111 ) 232.178
( 151 ) 2020.08.28.
( 210 ) M 20 00276
( 220 ) 2020.01.29.
( 732 ) TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
M2130
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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.
( 111 ) 232.179
( 151 ) 2020.08.28.
( 210 ) M 20 00277
( 220 ) 2020.01.29.
( 732 ) Rácz Éva, Nyíregyháza (HU)
( 541 ) MÁTKA
( 511 ) 3

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

eszenciaolajok.
5

Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

( 111 ) 232.180
( 151 ) 2020.08.28.
( 210 ) M 20 00278
( 220 ) 2020.01.29.
( 732 ) REGIO Játékkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Turcsány Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) CHESSKY
( 511 ) 28

Elektronikus játékok, a kizárólag televíziókészülékkel használhatók kivételével; elektronikus játékszerek;

játék figurák; sportjátékok; manipulatív logikai játékok; társasjátékok; tologatós játékok; asztali játékok és
szerencsejáték-eszközök; elektronikus táblajátékok; sakk-készletek; sakkjátékok; sakkfigurák; sakktáblák;
táblajátékok; táblajáték gyűjtemények.
( 111 ) 232.182
( 151 ) 2020.08.28.
( 210 ) M 20 00434
( 220 ) 2020.02.12.
( 732 ) Déé Nyelviskola Egyéni Cég, Sopron (HU)
( 740 ) dr. Kecskés Katalin, Sopron
( 546 )

( 511 ) 41

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

( 111 ) 232.186
( 151 ) 2020.08.28.
( 210 ) M 20 00433
( 220 ) 2020.02.12.
( 732 ) Symphonia Alapítvány, Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 41

Zeneoktatás.

( 111 ) 232.188
( 151 ) 2020.08.28.
( 210 ) M 20 00566
( 220 ) 2020.02.21.
( 732 ) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, Debrecen (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék; abszorbens
papír vagy műanyag, élelmiszerek csomagolásához; asztali iratrendező tálcák; borítékok [papíráruk]; brosúrák,
vékony fűzött könyvek; cégtáblák papírból vagy kartonból; ceruzák; címkék papírból vagy kartonból; csipeszes
felírótáblák; csomagolások, borítások palackokhoz papírból vagy kartonból; csomagolóanyag keményítőből;
csomagolóanyagok palackokhoz papírból vagy kartonból; csomagolóanyagok papírból vagy kartonból [párnázó-,
töltőanyagok]; csomagolópapír; dossziék [papíráruk] (1); dossziék [papíráruk] (2); előkék papírból; elválasztó
lapok, regiszterek iratrendezőkhöz; értesítő kártyák; fatartalmú papír; fedelek, kötések, borítók [papíráruk];
fényképek [nyomtatott]; fényképtartók; fénymásolópapír, nyomtatópapír; folyóiratok; füzetek, könyvek íráshoz
vagy rajzoláshoz; golyóstollak; gyűrűs irattartók, iratrendezők; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek;
iratgyűjtők, dossziék; irattartók [papíráru]; irodai kellékek; íróeszközök; írófelszerelések; írókészletek
[papíráruk]; írólap, írópapír; írószerek; írószertartók [készletek]; ívek [papíráruk]; karton; katalógusok; képek;
kézikönyvek [útmutatók]; könyvecskék, brosúrák (1); könyvecskék, brosúrák (2); könyvek; könyvjelzők;
mappák; névbadgek [hivatali kellékek]; névtábla-tartók [irodai felszerelések]; noteszok (1); noteszok (2);
palackcsomagoló anyagok kartonból vagy papírból; papír; papír alátétek; papír feliratok, zászlók; papír-írószer
áruk; papír- vagy kartondobozok; papírzacskók; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; poszterek;
prospektusok; rajzok (1); rajzok (2); szórólapok; tollak [irodai cikkek]; toll- és ceruzatartók; töltőtoll; újságok.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adminisztratív támogatás

pályázati felhívások megválaszolásához; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel kapcsolatos
információszerzési szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák
bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes adatbázisokba való
gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok
biztosítása; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése;
költségelemzés; közvélemény-kutatás; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; piaci
tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;
reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámeszközök tervezése és
formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámlevél szolgáltatás; reklámterjesztés; sajtófigyelés; szabadtéri
reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); szponzorok felkutatása; üzleti értékelések; üzleti
információk; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti tájékoztatás,
információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési
konzultáció.
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Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari

elemzési és ipari kutatási szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; beltéri
dekoráció tervezése (1); beltéri dekoráció tervezése (2); energetikai vizsgálat; építési tervkészítés; építészeti
konzultáció; építészeti szolgáltatások; geológiai kutatás; grafikai tervezés; honlaptervezési tanácsadás; kutatás az
épületépítés területén; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; mérnöki munkák, szolgáltatások; mérnöki munkával
kapcsolatos mérések, földmérés; műszaki tervtanulmányok készítése; térképészet; várostervezés.
( 111 ) 232.189
( 151 ) 2020.08.28.
( 210 ) M 20 00570
( 220 ) 2020.02.21.
( 732 ) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, Debrecen (HU)
( 546 )
( 511 ) 16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék; abszorbens
papír vagy műanyag, élelmiszerek csomagolásához; asztali iratrendező tálcák; borítékok [papíráruk]; brosúrák,
vékony fűzött könyvek; cégtáblák papírból vagy kartonból; ceruzák; címkék papírból vagy kartonból; csipeszes
felírótáblák; csomagolások, borítások palackokhoz papírból vagy kartonból; csomagolóanyag keményítőből;
csomagolóanyagok palackokhoz papírból vagy kartonból; csomagolóanyagok papírból vagy kartonból [párnázó-,
töltőanyagok]; csomagolópapír; dossziék [papíráruk] (1); dossziék [papíráruk] (2); előkék papírból; elválasztó
lapok, regiszterek iratrendezőkhöz; értesítő kártyák; fatartalmú papír; fedelek, kötések, borítók [papíráruk];
fényképek [nyomtatott]; fényképtartók; fénymásolópapír, nyomtatópapír; folyóiratok; füzetek, könyvek íráshoz
vagy rajzoláshoz; golyóstollak; gyűrűs irattartók, iratrendezők; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek;
iratgyűjtők, dossziék; irattartók [papíráru]; irodai kellékek; íróeszközök; írófelszerelések; írókészletek
[papíráruk]; írólap, írópapír; írószerek; írószertartók [készletek]; ívek [papíráruk]; karton; katalógusok; képek;
kézikönyvek [útmutatók]; könyvecskék, brosúrák (1); könyvecskék, brosúrák (2); könyvek; könyvjelzők;
mappák; névbadgek [hivatali kellékek]; névtábla-tartók [irodai felszerelések]; noteszok (1); noteszok (2);
palackcsomagoló anyagok kartonból vagy papírból; papír; papír alátétek; papír feliratok, zászlók; papír-írószer
áruk; papír- vagy kartondobozok; papírzacskók; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; poszterek;
prospektusok; rajzok (1); rajzok (2); szórólapok; tollak [irodai cikkek]; toll- és ceruzatartók; töltőtoll; újságok.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adminisztratív támogatás

pályázati felhívások megválaszolásához; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel kapcsolatos
információszerzési szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák
bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes adatbázisokba való
gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok
biztosítása; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése;
költségelemzés; közvélemény-kutatás; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; piaci
tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;
reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámeszközök tervezése és
formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámlevél szolgáltatás; reklámterjesztés; sajtófigyelés; szabadtéri
reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); szponzorok felkutatása; üzleti értékelések; üzleti
információk; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti tájékoztatás,
információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési
konzultáció.
42

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

elemzési és ipari kutatási szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; beltéri
dekoráció tervezése (1); beltéri dekoráció tervezése (2); energetikai vizsgálat; építési tervkészítés; építészeti
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konzultáció; építészeti szolgáltatások; geológiai kutatás; grafikai tervezés; honlaptervezési tanácsadás; kutatás az

épületépítés területén; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; mérnöki munkák, szolgáltatások; mérnöki munkával
kapcsolatos mérések, földmérés; műszaki tervtanulmányok készítése; térképészet; várostervezés.
( 111 ) 232.190
( 151 ) 2020.08.28.
( 210 ) M 20 00430
( 220 ) 2020.02.12.
( 732 ) Petrény Attila, Eger (HU)
( 546 )

( 511 ) 33
43

Borok.
Vendéglátás; időleges szállásadás; esküvői fogadások szervezése (helyszínek); bár szolgáltatások.

( 111 ) 232.191
( 151 ) 2020.08.28.
( 210 ) M 20 00427
( 220 ) 2020.02.12.
( 732 ) dr. Datki Zsolt László, Szeged (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 42

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

laboratóriumi szolgáltatások; tudományos kutatás; természettudományi szolgáltatások; biológiai elemzések;
biológiai kutatás; biológiai laboratóriumi szolgáltatások; biológiai kutatólaboratórium szolgáltatásai; biológiai
kutatási szolgáltatások; biológiai fejlesztési szolgáltatások; biológiával kapcsolatos tudományos kutatás; biológiai
kutatás és elemzés; elemzés a molekuláris biológia területén; biológiai minták előkészítése kutatási célokra;
kémiai és biológiai laboratóriumok szolgáltatásai; biológiai kutatás, klinikai kutatás és egészségügyi kutatás;
kutatólaboratóriumokban végzett elemzésekhez használatos biológiai minták előkészítése;
kutatólaboratóriumokban történő teszteléshez és elemzéshez használatos biológiai minták előkészítése;
mikroszkopikus élőlények felhasználásával történő tudományos kutatás; laboratóriumi elemzések; laboratóriumi
kutatások; laboratóriumi szolgáltatások; laboratóriumi anyagvizsgálat; optikai laboratóriumok; laboratóriumi
elemzési szolgáltatások; orvosi laboratóriumi szolgáltatások; tudományos laboratóriumi szolgáltatások;
állatorvosi laboratóriumi szolgáltatások; laboratóriumi vizsgálatok, tesztelési szolgáltatások; vegyészeti
laboratóriumok szolgáltatásai; laboratóriumi szolgáltatások analitikai vizsgálatokhoz; vegyészeti kutató
laboratóriumi szolgáltatások; laboratóriumi teszteléshez kapcsolódó tanácsadás; gyógyszerészeti célú
laboratóriumi kutatás; orvosi laboratóriumi kutatási szolgáltatások; optikai laboratóriumi kutatási szolgáltatások;
laboratóriumi kutatás a vegyészet területén; laboratóriumi elemzés a vegyészet területén; kémiai és biológiai
laboratóriumok szolgáltatásai.
( 111 ) 232.192
( 151 ) 2020.08.28.
( 210 ) M 20 00431
( 220 ) 2020.02.12.
( 732 ) Petrény Attila, Eger (HU)
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( 546 )
( 511 ) 33
43

Borok.
Vendéglátás; időleges szállásadás; esküvői fogadások szervezése (helyszínek); bár szolgáltatások.

( 111 ) 232.193
( 151 ) 2020.08.28.
( 210 ) M 20 00025
( 220 ) 2020.01.07.
( 732 ) Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Árubemutatás; árusító standok bérbeadása; állásközvetítő irodák; divatbemutatók szervezése promóciós

célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és
reklámszolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok
szervezése; közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; marketingszolgáltatások;
munkaerő-toborzás; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás;
reklámanyag frissítése; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése;
reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs
médiában; reklám kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek
írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; segítségnyújtás
üzleti tevékenységek menedzsmentjében; szabadtéri reklámozás, hirdetés; szállodai üzletvezetés; televíziós
reklámozás; termékminták, áruminták terjesztése; üzleti információk; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti
vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.
36

Gondoskodási alapszolgáltatások; gyűjtések szervezése; irodák bérbeadása közösségi munkavégzéshez;

jótékonysági célú gyűjtések; kedvezmények nyújtása más résztvevő létesítményeknek tagsági kártya használatán
keresztül; online banki szolgáltatások; pénzügyi szponzorálás, támogatás; szálláshelyek bérbeadása (apartmanok);
takarékpénztár szolgáltatások; utazási csekkek kibocsátása.
37

Építési tanácsadó szolgáltatások; vásári standok és üzletek építése.

38

Hírügynökségek; információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása;

kábeltelevíziós műsorszórás; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok fórumai (chat
szobák); mobiltelefonos kommunikáció; rádióadás; rádiós kommunikáció; telefon- és mobiltelefon
szolgáltatások; televíziós műsorszórás, közvetítés; üdvözlőkártyák továbbítása online: üzenetek és képek
továbbítása számítógépek segítségével; vezeték nélküli műsorterjesztés; videó on-demand közvetítések.
39

Áruszállítás; energiaszolgáltatás; fuvarozás, áruszállítás; hajóutak szervezése; helyfoglalás utazással

kapcsolatban; járművek kölcsönzése és bérbeadása; kirándulások, túrák, társasutazások szervezése; költöztetés;
közlekedési információ; légi szállítás; sétahajó szolgáltatások; szállítás; taxi szolgáltatások; termékek
csomagolása; utaskísérés; utazás és utasok szállítása; vasúti szállítás; villamosközlekedés.
40

Nyomtatási, nyomdai szolgáltatások; ofszetnyomtatás.

41

Akadémiák (oktatás); alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (képzés); bálok szervezése; cirkuszok;

coaching (tréning); egészségklub szolgáltatások (egészség és fitnesz); elektronikus kiadványszerkesztés;
elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok
szervezése és lebonyolítása; filmgyártás, kivéve reklámfilmek filmszínházi előadások, filmbemutatók;
fotóriportok készítése; gyakorlati képzés (szemléltetés) hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása;
iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; játékkölcsönzés; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás);
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konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális

vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mentorálás; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); nem
reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; on-line elérhető
elektronikus publikációk, nem letölthetők; óvodák; pályaválasztási tanácsadás; rádió- és televízió műsorok
készítése; rádiós szórakoztatás; sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős
tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok
szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási
szolgáltatások; táboroztatás; televíziós szórakoztatás; testnevelés; vallásoktatás; versenyek szervezése (oktatás
vagy szórakoztatás); vidámparkok; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.
42

Beltéri dekoráció tervezése; csomagolástervezés; divattervezés; építészeti szolgáltatások; grafikai tervezés;

honlaptervezési tanácsadás; ipari formatervezés; szakszövegek írása; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése;
szoftver mint szolgáltatás (SaaS); szoftvertelepítés; szoftvertervezés; tudományos kutatás.
43

Bölcsődék, óvodák; éttermi szolgáltatások; foglalás panziókban; gyorséttermek, snack bárok; kantinok,

büfék, étkezdék; kávéházak; kempingezési lehetőség biztosítása; motelek; nyugdíjas otthonok, -időskorúak
otthona; önkiszolgáló éttermek (1); önkiszolgáló éttermek (2); panziók; recepciós szolgáltatások ideiglenes
elszállásoláshoz (érkezések és távozások ügyintézése); sátrak kölcsönzése; szállásfoglalás; szállásügynökségek
(szállodák, panziók); szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások; turistaházak, üdülők;
üdülőtáborok szolgáltatásai (szállásadás); vendéglátás.
44

Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; fizioterápia, fizikoterápia; fogászat; hospice ellátás,

elfekvők; in vitro (testen kívüli mesterséges) megtermékenyítési szolgáltatások; klinikák, orvosi rendelők
szolgáltatásai; kórházak; mesterséges megtermékenyítési szolgáltatások; optikusok szolgáltatásai; orvosi ellátás;
orvosi rendelők; orvosi szolgáltatások; otthonok lábadozók utókezelésére; pszichológus; szanatóriumi,
idősotthoni szolgáltatások; szanatóriumok; szülésznői szolgáltatások.
45

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

egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások; esküvői szertartások
tervezése és szervezése; gyermekfelügyelet (babysitter szolgáltatások); online közösségi hálózatok szolgáltatásai;
örökbefogadási ügynökségek; képviselet jogvitákban; közbenjárás.
( 111 ) 232.194
( 151 ) 2020.08.28.
( 210 ) M 19 03817
( 220 ) 2019.12.16.
( 732 ) Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) We love Youtility
( 511 ) 11

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

berendezések; vízellátó berendezések; víztisztító berendezések; víztisztító készülékek es gépek.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; üzleti konzultációs

szolgáltatások.
37

Csővezetékek építése és karbantartása; közművek bevezetése építési területeken; vízvezeték-szerelés.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; vízelosztás; vízleosztás.

40

Anyagmegmunkálás; vízkezelés.

41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevekénységek; know-how átadása (képzés).

42

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

elemzési és ipari kutatási szolgáltatások; számítástechnikai hardver es szoftver tervezés és fejlesztés ;mérnöki
munkák, szolgáltatások; vízelemzés.
( 111 ) 232.195
( 151 ) 2020.08.28.
( 210 ) M 20 00283
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( 220 ) 2020.01.30.
( 732 ) Sonepar Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunaharaszti (HU)
( 740 ) Lohn Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) WATT-STORE
( 511 ) 11

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

berendezések.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 111 ) 232.197
( 151 ) 2020.08.31.
( 210 ) M 20 00284
( 220 ) 2020.01.30.
( 732 ) Horváth Attila, Veresegyháza (HU)
Varga Elek, Velence (HU)
( 740 ) Dr. Tóth Renáta, Hatvan
( 546 )

( 511 ) 31

Aktív száraz élesztő állatoknak; algarobilla [állati táplálék]; állateledelek [kekszfélék]; állati eledel olajos

magvakból; állati takarmány; állati takarmány készítmények; állati takarmányként használatos természetes rizs;
állati táplálékok, takarmányok granulátum, pellet formájában; állatok elválasztásához használt táplálékok,
takarmányok; aranyhal eledelek; ásványi sók szarvasmarháknak; bálázott, levegőn szárított széna; baromfitáp;
borjútápok; búzacsíra állati fogyasztásra; búzafehérjék állati táplálékhoz; csirkehússal ízesített kutyaeledelek;
csirkehússal ízesített macskaeledelek; csirkehúst tartalmazó kutyaeledelek; csirkehúst tartalmazó macskaeledelek;
csirketápok; csontok kutyáknak; dara baromfiknak; darabokból álló állateledelek, állati táplálékok; darakeverék
haszonállatok hizlalására; diófélék állati takarmányozáshoz; édes kekszek állati fogyasztásra; ehető csontok és
rudak házikedvenceknek; ehető japán minikivi por házi macskáknak; ehető lenmag, feldolgozatlan; ehető
rágcsálnivalók kutyáknak; ehető rágnivalók állatok részére; ehető rágnivalók állatok számára; ehető rágótermékek
háziállatoknak; eledel hörcsögöknek; eledelek akváriumi halaknak; eledelek vadon élő madaraknak; eledelek
versenykutyáknak; élesztő állati fogyasztásra; élesztőkivonatok állati fogyasztásra; élesztőtabletták állati
fogyasztásra; emészthető rágócsontok és rudak házi állatoknak; előkészített zab állati fogyasztásra; emészthető
rágócsontok kutyáknak; erősítő takarmány állatoknak; feldolgozott gabonafélék állati fogyasztásra; feldolgozott
kukorica állati fogyasztásra; feldolgozott kukoricatermékek állati fogyasztásra; feldolgozott magvak állati
fogyasztásra; feldolgozott zab állati fogyasztásra; földimogyoró liszt állatoknak; földimogyoróból készült
takarmánypogácsa; foszfátot tartalmazó állateledelek; gabonaalapú táplálékok állatoknak; gabonából készült
kekszek állatoknak; gabonából készült sütemények, kekszek állatoknak; gabonafélék feldolgozásakor keletkezett
melléktermékek, állati fogyasztásra; gabonakészítmények mint állateledelek; gabonatermékek állati fogyasztásra;
gyűrű formájú kutyaeledelek; gyűrű formájú macskaeledelek; hal alapú vagy halból álló macskaeledelek;
haleledel; halliszt állati fogyasztásra; halliszt [állati takarmány]; haltápok [eledelek]; homok baromfiknak; húsból
álló konzerv táplálékok fiatal állatoknak; hústartalmú konzerv táplálékok fiatal állatoknak; hüvelyesek
[táplálékok állatoknak]; italok állatok részére; italok állatok számára; italok állatoknak; italok házikedvencek
részére; italok macskáknak; juhtápok; jutalomfalatok állatoknak; jutalomfalatok házi kedvenceknek bikacsök
formájában; jutalomfalatok házikedvenceknek; jutalomfalatok lovaknak, ehető; kekszek macskáknak;
keményítőpép [állati takarmány]; kevert állati takarmány; kölyökkutya eledelek; kölyökkutya kekszek; konzerv
táplálékok macskáknak; konzervek vagy tartósított ételek állatoknak; korpa, durva liszt állati fogyasztásra; korpás
pép, táplálék állatoknak; kukorica állati fogyasztásra; kukorica takarmánypogácsa szarvasmarháknak;
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kukoricatermékek állati fogyasztásra; kutya jutalomfalatok; kutyaeledel; kutyaeledel konzervek; kutyaeledelek;

kutyaeledelek [kekszfélék]; kutyaitalok; lenliszt [takarmány]; lenmag állati fogyasztásra; marhahúst tartalmazó
kutyaeledelek; marhahúst tartalmazó macskaeledelek; mesterséges tej borjútápként való felhasználáshoz; mész
állati takarmányhoz; növényi eredetű állati takarmányok; növényi kivonatokat tartalmazó élelmiszerek
állatoknak; nyalósó; nyúltápok; olajos takarmánypogácsák; őrölt táptermékek állatoknak; rágcsálnivaló táplálék
házi kedvenceknek; rágcsálóeleségek; rágócsont kutyáknak; repce takarmánypogácsák szarvasmarháknak;
repcemagliszt állati fogyasztásra; rizskorpa [állati takarmány]; rizsliszt [takarmány]; sajttal ízesített táplálékok
kutyáknak; sertéstáp; só szarvasmarháknak; sós kekszek állatoknak; sós rák haleledelhez; szalma; szalma
[takarmány]; szárított lucerna állatoknak; tejalapú állateledelek; tejalapú táplálékok állatoknak; tejpor
kismacskáknak; tejpor kölyökkutyáknak; tejpótlók, állatok táplálására; termékek állatok hizlalására; termékek
baromfi, szárnyasok tojásrakásához; tintahal csont; tintahal csont madaraknak; vadon élő növények magjaiból
álló keverékek; zab állati fogyasztásra; zabalapú állateledelek; zabkekszek állati fogyasztásra; zabliszt állati
fogyasztásra; zabpogácsák állati fogyasztásra; állatalmok hidratált kalcium-szilikátból; állatalomként használatos
kéreg; állatalomként használt faforgácsok; állatalomként használt fullerföld [floridaföld]; állatalomként használt
kéregalapú termékek; állatfekhelyként használt faforgácsok; almozó anyagok állatoknak; alom állatoknak; alom
háziállatoknak; alom kisállatok számára; aprított szalma állatalomhoz; aromás homok [alom] házi kedvenceknek;
aromás homok házi kedvenceknek [alom]; betétek macska alomtálcákba; cellulóz állatok almozásához;
fekhelyanyagok baromfiknak; homokkal borított papír állatketrecbe; homokkal borított papír [alom] házi
kedvenceknek; homokkal borított papír házi kedvenceknek [alom]; homokkal borított papír madárkalitkába;
homokpapír madárkalitkákba; kutyaalom; laza kender állatok almozásához; macska- és kisállat alom;
macskaalom; madáralom; papír állatok almozásához; papír háziállatoknak [alom]; szalma alom; széna;
tőzegalmok állatoknak; újrahasznosított papírból készült almok kisállatoknak.
( 111 ) 232.198
( 151 ) 2020.08.28.
( 210 ) M 20 00066
( 220 ) 2020.01.10.
( 732 ) Török Tamás Zsolt, Budapest (HU)
( 541 ) ANGERER
( 511 ) 3
44

Hajápoló készítmények; samponok; hajbalzsamok; hajpakolások.
Fodrászszalonok szolgáltatásai nőknek; fodrászszalonok szolgáltatásai férfiaknak; fodrászszalonok

szolgáltatásai gyermekeknek; fodrászszalon szolgáltatások; fodrászat; fodrász szolgáltatás; fodrász szalonok.
( 111 ) 232.199
( 151 ) 2020.08.28.
( 210 ) M 20 00068
( 220 ) 2020.01.11.
( 732 ) Rodcont Kft., Budapest (HU)
( 541 ) P2000
( 511 ) 19

Nem fém anyagok építéshez és építkezéshez.

( 111 ) 232.200
( 151 ) 2020.08.28.
( 210 ) M 20 00069
( 220 ) 2020.01.13.
( 732 ) Actanon Kft., Szentendre (HU)
( 740 ) Forgó, Damjanovic és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ODOU
( 511 ) 35

Irodai berendezések kölcsönzése közösségi munkahelyeken.
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Ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; irodák bérbeadása közösségi munkavégzéshez;

épületbérbeadás; irodahelyiségek bérbeadása; kereskedelmi épületek bérbeadása.
43

Terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek]; vendéglátás.

( 111 ) 232.201
( 151 ) 2020.08.28.
( 210 ) M 20 00070
( 220 ) 2020.01.13.
( 732 ) Actanon Kft., Szentendre (HU)
( 740 ) Forgó, Damjanovic és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35
36

Irodai berendezések kölcsönzése közösségi munkahelyeken.
Ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; irodák bérbeadása közösségi munkavégzéshez;

épületbérbeadás; irodahelyiségek bérbeadása; kereskedelmi épületek bérbeadása.
43

Terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek]; vendéglátás.

( 111 ) 232.202
( 151 ) 2020.08.28.
( 210 ) M 20 00189
( 220 ) 2020.01.23.
( 732 ) Belmatex Kft., Mór (HU)
( 740 ) Benkőné Csillag Lucia, Budapest
( 546 )
( 511 ) 25

Férfi, női és gyermek ruházat, alsóneműk, fehérneműk, felsőruházat, sportruházat, aláöltözékek,

melegítőalsók és melegítőfelsők, zoknik, sportmelltartók, ruházati cikkek természetes alapanyagokból.
( 111 ) 232.203
( 151 ) 2020.08.28.
( 210 ) M 20 00459
( 220 ) 2020.02.14.
( 732 ) Tóth Mihály, Pécs (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Bár- és éttermi szolgáltatások; bisztró [büfé] szolgáltatások; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások;

elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; étel- és italszolgáltatás mobil teherautóból;
ételek és italok biztosítása a vendégek otthonában; ételek és italok biztosítása bisztrókban; ételek és italok
szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételfelszolgáló eszközök kölcsönzése; ételfőzési, melegkonyhai
szolgáltatások; ételkészítés; ételkészítés mások számára kiszervezéssel; étkeztetési szolgáltatások
rendezvénytermek számára; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; éttermi
szolgáltatások, beleértve az engedéllyel rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat; éttermi tájékoztató
szolgáltatások; grilléttermek; italok felszolgálása kézműves sörfőzdékben; italok felszolgálása sörfőzdékben;
mobil éttermi szolgáltatások; sörbárok; sörkert szolgáltatások; svédasztalos éttermi szolgáltatások; vállalati
vendéglátás (étel és ital szolgáltatása).
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( 111 ) 232.204
( 151 ) 2020.08.28.
( 210 ) M 20 00461
( 220 ) 2020.02.14.
( 732 ) G. R. BT, Győr (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )
( 511 ) 8

Elektromos szőrnyírók állatokhoz [kézi eszközök]; elektromos vagy elemmel működő kutyakozmetikai

szőrnyíró eszközök; kisállat szőrnyíró eszközök; kutyakozmetikai aljszőrkiszedő eszközök; kutyakozmetikai
ollók; trimmelőkések.
21

Háziállatokon használt fésűk; kefék kedvtelésből tartott állatok ápolásához; fésűk kedvtelésből tartott állatok

ápolásához; kefék kedvtelésből tartott állatok, kisállatok ápolására; kutyakozmetikai fésűk; kutyakozmetikai
kefék.
( 111 ) 232.205
( 151 ) 2020.08.28.
( 210 ) M 20 00463
( 220 ) 2020.02.14.
( 732 ) Nagy István, Debrecen (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Éjszakai szórakozóhelyeken nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; élő szórakoztatási szolgáltatások; élő

szórakoztató műsorok rendezése; élő zenei koncertek; szórakozási lehetőségek biztosítása; szórakoztatás;
szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató célú rendezvények szervezése; szórakoztató szolgáltatások;
szórakoztató tevékenységek lebonyolítása; zenei szórakoztatás szervezése; zenei szórakoztató műsorok készítése;
zenés szórakoztatás; zenés szórakoztatási szolgáltatások; zenés, szórakoztató rendezvények szervezése; koktél
show műsorok szervezése és lebonyolítása.
43

Büfészolgáltatások koktélbárok számára; étel és ital catering koktélpartikra; koktélbárok; koktélbárok

szolgáltatásai.
( 111 ) 232.206
( 151 ) 2020.08.28.
( 210 ) M 20 00193
( 220 ) 2020.01.23.
( 732 ) Ringier Axel Springer Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Kántor, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

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

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

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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( 111 ) 232.207
( 151 ) 2020.08.28.
( 210 ) M 20 00335
( 220 ) 2020.02.04.
( 732 ) Ubitz Gyula, Törökbálint (HU)
( 740 ) Germus és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; partik tervezése; show-műsorok

szervezése; szórakoztató szolgáltatások; szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése, lebonyolítása;
diszkók szolgáltatásai; audio-, film-, video- és televíziós felvétellel kapcsolatos szolgáltatások; hang- és
videoanyagok készítése, fényképészet; audio-, video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés; digitális
zene szolgáltatása az interneten.
( 111 ) 232.208
( 151 ) 2020.08.28.
( 210 ) M 20 00341
( 220 ) 2020.02.04.
( 732 ) RIGHT PRODUCTION Szolgáltató Betéti Társaság, Békéscsaba (HU)
( 740 ) Dr. Kovács P. Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

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

tortadíszítések; vendéglátás.
( 111 ) 232.209
( 151 ) 2020.08.28.
( 210 ) M 20 00605
( 220 ) 2020.02.26.
( 732 ) Reebok International Limited, London (GB)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) EASYTONE
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, lábbelik, fejfedők.

( 111 ) 232.211
( 151 ) 2020.08.28.
( 210 ) M 20 00629
( 220 ) 2020.02.28.
( 732 ) Tuba József, Ráckeve (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Tanácsadó, Márkavédelmi, Marketing és Szolgáltató Kft., Budapest
( 541 ) DREX
( 511 ) 28
35

Játékok 3-18 éves kor között.
Kreatív fejlesztő játékok kereskedelmi ügyleteinek bonyolítása; játékok marketing- és reklámozási
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tevékenységei; játékok termékbemutatóinak és kiállítások szervezése és lebonyolítása.

41

Gyerekjátékok felhasználásával nevelési és képzési, oktatói programok megszervezése és lebonyolítása;

gyerekjátékok felhasználásával kreatív képzési programok megszervezése és lebonyolítása.
( 111 ) 232.214
( 151 ) 2020.08.29.
( 210 ) M 19 02626
( 220 ) 2019.08.29.
( 732 ) Tüttő István, Keszthely (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Informatikai és audio-, vizuális, multimédiás és fényképészeti készülékek; adatfeldolgozó berendezések és

tartozékaik; számítógépek és számítógépes hardverek; számítógép összetevők és alkatrészek.
35

Informatikai és audio- vizuális, multimédiás és fényképészeti készülékek kis- és nagykereskedelme.

37

Számítógépes hardverek és telekommunikációs berendezések üzembe helyezése, karbantartása, tisztítása és

javítása.
42

Számítógépes hálózatok telepítése; számítógépes hálózatok tervezése.

( 111 ) 232.217
( 151 ) 2020.08.29.
( 210 ) M 20 00767
( 220 ) 2020.03.10.
( 732 ) Marjanucz Jelena, Domaszék (HU)
( 740 ) Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Alkoholos italok (a sörök kivételével), borok, égetett szeszesitalok, gabonaalapú desztillált alkoholos italok,

gyomorkeserű (bitter) italok, gyümölcstartalmú alkoholos italok, szeszes italok, vodka.
( 111 ) 232.218
( 151 ) 2020.08.29.
( 210 ) M 20 00768
( 220 ) 2020.03.10.
( 732 ) Moped'91 Kft., Csengőd (HU)
( 740 ) Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 6

Dobozok fémből, kulcsok, lakatok, rendszámtáblák fémből, rugós zárak, reteszek, számok, betűk fémből,

tolózárak fémből, tároló dobozok fémből, zárak fémből (nem elektromos), zárak, záróreteszek, zárócsapszegek.
9

Elakadásjelző háromszögek, elektromos zárak, fejvédő eszközök, fejvédők sportoláshoz, lovagló sisak,

védősisakok sportoláshoz, bukósisakok.
11

Égők, égőfejek, égőfejek lámpákhoz, elektromos zseblámpák, jégleolvasztók, jégtelelenítők járművekhez,
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kerékpár irány]elző lámpák, kerékpár lámpák, kereső lámpák, zseblámpák, lámpák, lámpák járművekhez (1),

lámpák járművekhez (2), lámpák járművekhez (3), lámpák motorkerékpárokhoz, reflektorok járművekhez,
villanykörték (1), villanykörték (2).
12

Ablaktörlők, szélvédőtörlők, abroncskarimák járművekhez, abroncstüskék, abroncsszegek, belső

gumiabroncstömlők, biztonsági gyermekülések járművekhez, biztonsági gyermekülések kerékpárokra, biztonsági
hevederek, hámok járműülésekhez (1), biztonsági hevederek, hámok járműülésekhez (2), borítások járművek
kormánykerekeire, csomagtartók járművekhez, csomagtartók kerékpárokhoz, dísztárcsák, egyensúlyozás
egykerekűek, egyensúlyozás elektromos rollerek, elektromos gördeszkák, elektromos járművek, elektromos
kerékpárok, ellensúlyok járművek kerekeihez, erőátviteli láncok szárazföldi járművekhez (1), erőátviteli láncok
szárazföldi járművekhez (2), fékbetétek járművekhez, fékek járművekhez, fékek kerékpárokhoz, fékgarnitúrák
kerékpárokhoz, fékpofák járművekhez (1), fékpofák járművekhez (2), féktárcsák, tárcsafékek járművekhez,
felfüggesztéses lengéscsillapítók járművekhez, felfüggesztő rugók, hordrugók járművekhez, fényszóró törlők,
fogaskerekek kerékpárokhoz, fogaskerekes hajtások szárazföldi járművekhez, fordulatszám-csökkentő áttételek
szárazföldi járművekhez, forgattyúházak, karterek szárazföldi járművek alkatrészeihez, nem motorjaihoz,
futófelületek járművekhez (szíjgörgők), futófelületek újrafutózáshoz, gumiabroncs foltozó tapaszok, gumiabroncs
köpenyek, gumiabroncsok gépjárművekhez, gumiabroncsok járművekhez, gumiabroncsok kerékpárokhoz,
gumibelsők kerékpárokhoz, hajtórudak szárazföldi járművekhez, nem motoralkatrészek, hajtótengelyek,
kardántengelyek szárazföldi járművekhez, hajtóláncok szárazföldi járművekhez, hajtómotorok szárazföldi
járművekhez, hajtóműtengelyek szárazföldi jármüvekhez, hajtóművek szárazföldi járművekhez, háromkerekű
kisautók, motortriciklik, háromkerekű szállítójárművek, háromkerekű áruszállító kerékpárok, hátrameneti jelzők
járművekhez, irányjelzők járművekhez, irányjelzők kerékpárokhoz, biciklikhez, stb., javítókészülékek belső
gumiabroncstömlőkhöz, jármű ablakok, járműburkolatok, huzatok (alakra formált), járműkárpitok, jármű
gumiabroncsok, jármű karosszériák, járműkerekek, jármű-kerék küllörögzítők, járműülések, járművek
kerékküllői, kerékagy süvegek, kerékagy gyűrűk, kerékagyak járművekhez, kerékkiegyenlítő súlyok, kerekek
szárazföldi járművekhez (1), kerekek szárazföldi járművekhez (2), kerékpárabroncs-karimák, kerékpár abroncsok,
gumik, kerékpárcsengők, kerékpár hajtókarok, kerékpár kerékabroncsok, kerékpár kerékagyak, kerékpár
kitámasztók, stenderek, kerékpár küllők, kerékpár nyergek, kerékpárok, kerékpár sárvédők, kerékpár csengők,
kerékpár kerekek, kerékpár kormányok, kerékpár pedálok, kerékpárpumpák, kerékpár támaszok, kerékpáros
táskák, biciklis táskák, kerékpár tömlők, kerékpár vázak, kosarak kerékpárokhoz, kerékpár utánfutók, kerékpár
vázak, kerékre rögzíthető küllődíszek, kerékrögzítő anyák, kormánykerekek járművekhez, kuplungok szárazföldi
járművekhez, küllővédők kerékpárokhoz, kürtök, dudák járművekhez, lábbal hajtható rollerek, láncok
kerékpárokhoz, láncok motorkerékpárokhoz, légszivattyúk, légpumpák (járműtartozékok), lengéscsillapító rugók
járművekhez, lopásgátló eszközök járművekhez, lopásgátló riasztók járművekhez, lopásgátló szerkezetek
járművekhez, meghajtó mechanizmusok szárazföldi járművekhez, mopedek, motorfelfüggesztések szárazföldi
járművekhez, motorkerékpár-kormányok, motorkerékpár motorok, motorkerékpár nyereghuzatok,
motorkerékpárok, motorkerékpárokhoz kialakított táskák, motorokkerékpárokhoz, motorok szárazföldi
járművekhez (l), motorok szárazföldi járművekhez (2), motoros robogók, nyereghuzatok kerékpárokhoz és
motorkerékpárokhoz, nyeregtáskák kerékpárokhoz, nyergek motorkerékpárokhoz, nyomatékváltók szárazföldi
járművekhez, oldalkocsik, oldalsó visszapillantó tükrök járművekhez, oldaltámaszok
motorkerékpárokhoz,párásodás elleni készülékek járművekhez, pneumatikus gumiabroncs köpenyek,
poggyásztartó hálók járművekhez, pótkerék takarók, robogók mozgáskorlátozottaknak, rugalmas habgumibelsők,
rugók járművek felfüggesztéséhez, sárhányók, sebességváltók, áttételek szárazföldi járművekhez, sebességváltók
szárazföldi járművekhez, szabadonfutó kerekek szárazföldi járművekhez, szárazföldi, légi, vízi vagy vasúti
helyváltoztató eszközök, járművek, síléctartók gépkocsikhoz, szabadonfutók szárazföldi járművekhez, szelepek
járműabroncsokhoz, szélvédők, szélvédőtörlők, szilárd abroncsok gépjármű kerekekhez, tanksapkák járművek
üzemanyagtartályaihoz, távirányítós járművek, nem játékszerek, tengelycsapok, tengelyek járművekhez,
tengelykapcsolók szárazföldi járművekhez, tolatásjelzők járművekhez, tolószékek kisállatok számára, tömlő
nélküli gumiabroncsok kerékpárokhoz tömör gumiabroncsok járműkerekekhez, triciklik, utánfutó horgok
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járművekhez, utánfutók kerékpárok szállítására, üléshuzatok járművekhez, vakításmentesítő eszközök

járművekhez, vázak motorkerékpárokhoz, védőhálók kerékpárokhoz, védőhuzatok járművekhez, villanymotorok,
elektromotorok szárazföldi járművekhez, visszapillantó tükrök.
25

Bőrruházat, esőruhák, kerékpáros ruházat, kesztyűk, motoros ruházat, műbőr ruházat, nadrágleszorítók,

pantallók, sapkák, sportcipők (1), sportcipők (2).
( 111 ) 232.219
( 151 ) 2020.08.29.
( 210 ) M 20 00773
( 220 ) 2020.03.10.
( 732 ) Szabó Tibor, Szeged (HU)
( 740 ) Dr. Bene Zoltán, Szeged
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 232.220
( 151 ) 2020.08.29.
( 210 ) M 20 00774
( 220 ) 2020.03.10.
( 732 ) Tóthné Elekfy Adrienn Natalia, Dunabogdány (HU)
( 740 ) Dr. Pozsgay Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) WIXTER
( 511 ) 35

Illatosító készítményekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; illatosító készítményekkel

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kertészeti célra használt vegyi anyagokkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; kertészeti célra használt vegyi anyagokkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások; tisztításra használt árucikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; tisztításra használt
árucikkekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; tisztítókészítményekkel kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások; tisztítókészítményekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.
37

Autómosás; autómosási szolgáltatások; beton felújítás; csatornatisztítás; csőtisztító szolgáltatások;

emésztőgödrök szivattyúzása és tisztítása; emésztőgödrök tisztítása; emésztőgödrök tisztításával kapcsolatos
információszolgáltatás; építkezési telkek takarítása, tisztítása; falak textúrázása; falazat újra fugázása; falfelületek
tisztítása; falfirka-gátló bevonatok alkalmazása; felületek homoksugaras tisztítása; fémfelületek abrazív,
koptatásos tisztítása; fémfelületek rozsdásodás elleni festése; fémfelületek víz alatti koptató szemcseszórásos
tisztítása; fényezés (tisztítás); festékszórás; festés és lakkozás; festési munkák; homokcsiszolással végzett
tisztítási szolgáltatások; ipari kazánok, bojlerek, vízmelegítők tisztítása; kiállítási standok takarítása;
nagynyomású vízsugárral végzett csatornatisztítás; nem fém felületek abrazív, koptatásos tisztítása; nem fémes
felületek víz alatti koptató szemcseszórásos tisztítása; padlóburkolatok tisztítása; rolók, zsaluk tisztítása;
tárolótartályok tisztítása; tartályok tisztítása; belső terek takarítása; belső terek tisztítása; ablaktisztítási
szolgáltatásokra vonatkozó információszolgáltatás; akusztikus mennyezetek tisztítása; átereszek tisztítása; boltok
takarítása; épületbelsők takarítási szolgáltatásai; épületek belső felületeinek tisztítása; épületek [belső] tisztítása,
takarítása; épületek ipari takarítása; épületek mosása; épületek tisztítása [külső felületé]; épülethomlokzat
tisztítás, takarítás; épülettakarítás, épülettisztítás; gyárak szerződéses takarítása; gyárak, üzemek takarítása;
háztartási szolgáltatások [takarítási szolgáltatások]; higiénikus tisztítás [épületek]; helyszínek takarítása
rendezvények előtt és után; ipari kötélzettel végezhető tisztítás; ipari mélytisztítás kereskedelmi vendéglátó
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létesítményekhez; ipari üzemek tisztítása; irodaépületek és kereskedelmi helyiségek takarítása; irodák szerződéses

takarítása; irodatakarítási szolgáltatások; iskolák takarítása; kereskedelmi helyiségek tisztítása, takarítása; klubok
szerződéses takarítása; kórházak takarítása; középületek takarítása; külső falfelületek tisztítása; lakóépületek,
lakóhelyiségek takarítása; lakóházak takarítása; madarak okozta szennyeződés tisztítása épületekről;
mennyezetfelületek tisztítása; mennyezettisztítási szolgáltatások; nukleáris üzemek takarítása, tisztítása; otthoni
takarítás; padlásterek takarítása; padlófelületek tisztítása; padlófényezés; szabadidőközpontok szerződéses
takarítása; szállodák takarítása; takarító vállalati szolgáltatások; víznyelő aknák tisztítása; folteltávolítás
szövetekből; folteltávolítás szőnyegekből; kárpittisztítás; lábtörlők tisztítása; szőnyegpadló és szőnyeg tisztítás;
szőnyegek tisztítása; szőnyegpadlók és szőnyegek tisztításával kapcsolatos információszolgáltatás; vegytisztítás.
( 111 ) 232.222
( 151 ) 2020.09.01.
( 210 ) M 19 03471
( 220 ) 2019.11.14.
( 732 ) K-MED Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Papcsák Ügyvédi Iroda (dr. Trencsán Gábor), Budapest
( 541 ) SASSZEMKLINIKA
( 511 ) 44

Klinikák, orvos rendelők szolgáltatásai; orvosi ellátás; orvosi szolgáltatások.

( 111 ) 232.223
( 151 ) 2020.09.01.
( 210 ) M 20 00214
( 220 ) 2020.01.24.
( 732 ) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)
( 740 ) dr. Szűcs Ernő Péter, Budapest
( 541 ) Báthory
( 511 ) 29

Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; étkezési olajok és zsírok; hús; hús, tartósított; hentesáruk;

sonka; húskonzervek; angolszalonna; disznóhús; disznózsír; máj; májpástétom; pacal; sózott hús; zsírok, étkezési;
zsírtartalmú keverékek, kenyérre.
( 111 ) 232.224
( 151 ) 2020.09.01.
( 210 ) M 20 00221
( 220 ) 2020.01.25.
( 732 ) Kubisch Ildikó, Érd (HU)
( 546 )

( 511 ) 45

Gyermekfelügyelet [babysitter szolgáltatások].

( 111 ) 232.225
( 151 ) 2020.09.01.
( 210 ) M 20 00350
( 220 ) 2020.02.05.
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( 732 ) Patinás Pálinka Kft., Budapest (HU)

( 740 ) Jambrik Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Szeszes italok; alkoholos gyümölcskivonatok; alkoholos italok (sörök kivételével); alkoholos kivonatok;

alkoholos esszenciák; gyümölcstartalmú alkoholos italok; kevert alkoholos italok, nem söralapú; koktélok; égetett
szeszesitalok; likőrök; gabonaalapú desztillált alkoholos italok; cukornádalapú alkoholos italok; gyomorkeserű
[bitter] italok; aperitifek; vodka; whisky; pálinka; rum; szaké; gin; ánizslikőr; brandy; curacao.
( 111 ) 232.226
( 151 ) 2020.09.01.
( 210 ) M 20 00351
( 220 ) 2020.02.05.
( 732 ) Hankook Technology Group Co., Ltd., Seoul (KR)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 12

Gépjármű kerekek; kerékpár kerekek; gumiabroncsok tokjai; porvédők abroncsokhoz; motorkerékpár

kerekek; öntapadó gumifoltok belső gumi javításához; belső gumik kerékpárokhoz; belső gumik
motorkerékpárokhoz; belső gumik gumiabroncsokhoz; belső gumik járművek kerekeihez; belső gumik
járműkerekekhez; poggyásztartó hálók járművekhez; gumiabroncsok; javítókészlet belső gumikhoz; abroncs
karimák gépjármű kerekekhez; kerékpárülés-huzatok; motorkerékpár-üléshuzatok; biztonsági övek
járműülésekhez; fékfogasívek járművekhez; felfüggesztéses lengéscsillapítók járművekhez; síléctartók
gépkocsikhoz; abroncsszegek; csapszegek abroncsokhoz; abroncsok járműkerekekhez; tömör abroncsok
járműkerekekhez; gumiabroncsok futófelületek újrafutózáshoz; futófelületek járművekhez (lánctalpas);
futófelületek járművekhez (traktor típusú); tömlő nélküli kerekek kerékpárokhoz; tömlő nélküli kerekek
motorkerékpárokhoz; szelepek gépjármű gumiabroncsokhoz; jármű gumiabroncsok.
( 111 ) 232.227
( 151 ) 2020.09.01.
( 210 ) M 20 00352
( 220 ) 2020.02.05.
( 732 ) Turcsán Tamás, Pásztó (HU)
( 541 ) MAGOSERO
( 511 ) 29

Étkezési olajok; aszalt gyümölcskeverékek; bevont földimogyorók; cseresznye, feldolgozva; csonthéjas

magvak étkezésre; darált mandula; dióbél; dióféle-alapú, étkezést helyettesítő szeletek; dióféle-alapú szeletek
étkezési célra; ehető magvak; előkészített mandula; feldolgozott chiamagvak étkezési célra; feldolgozott
földimogyoró; feldolgozott görögdinnyemagok; feldolgozott mogyorófélék; feldolgozott sárgabarack;
feldolgozott tökmag; fenyőmag, feldolgozva; földimogyoró, elkészítve; földimogyoró-krém; földimogyorók;
gyümölcs alapú snackek; gyümölcsalapú, étkezést helyettesítő szeletek; gyümölcs- és dióféle-alapú snack
szeletek; gyümölcsök és diófélék vegyesen; gyümölcsös rágcsálnivalók; hántolt diófélék; ízesített mogyorók,
diók; magvak, elkészítve; magvak, feldolgozott; mandula, darált; mandula (feldolgozott-); mandula, feldolgozva;
mogyoró alapú rágcsálnivalók; mogyoró- és magalapú rágcsálnivaló szeletek; mogyorókrémből készült kenhető
krémek, szendvicskrémek; mogyorók, elkészített; organikus mogyoró- és magalapú rágcsálnivaló szeletek;
pirított diófélék; pörkölt diófélék; rágcsálnivaló-keverékek szárított gyümölcsökkel és feldolgozott diófélékkel;
rágcsálnivaló-keverékek, amelyek feldolgozott gyümölcsöket és feldolgozott dióféléket tartalmaznak; pörkölt
földimogyoró; szárított diófélék; szárított gyümölcs; szárított gyümölcs alapú rágcsálnivalók; szárított
gyümölcsből készült termékek.
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( 111 ) 232.228
( 151 ) 2020.09.01.
( 210 ) M 20 00353
( 220 ) 2020.02.05.
( 732 ) dr. Benn András, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 45

Ügyvédi [barrister] szolgáltatások; ügyvédi szolgáltatások; ügyvédi szolgáltatások [jogi szolgáltatások];

szabadalmi ügyvédi szolgáltatások.
( 111 ) 232.229
( 151 ) 2020.09.01.
( 210 ) M 20 00356
( 220 ) 2020.02.05.
( 732 ) Compagnie Gervais Danone, Párizs (FR)
( 740 ) Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd
( 541 ) DANONE YOPRO
( 511 ) 29

Tej, tejtermékek és azok helyettesítői; tejpor; zselésített, ízesített és habosított tej; tejalapú desszertek;

joghurtok; joghurtitalok; túrószerű sajtfajta; főleg tejből vagy tejtermékből készült italok; főleg tejből készült
tejitalok; gyümölcsös tejesitalok; erjesztett natúr és ízesített tejtermékek; növényi eredetű tejhelyettesítők;
növényi alapú vagy diófélékből készült tejtermék helyettesítők; főleg tejtermékből készült gyümölcs és zöldség
italok; gyümölcsbefőttek; gyümölcspüré.
30

Kakaó; csokoládé; kakaó alapú italok; csokoládé alapú italok; kávé alapú italok; tea alapú italok; pudingok;

csokoládés mousse-ok [habok]; desszert mousse-ok [cukrászárú]; kandiscukor; cukor; puffasztott rizs;
gabonafélékből előállított készítmények; gabonapelyhek; kekszek [édesek vagy sósak]; süteménytészták;
süteményekhez való tészta; gofri; gabonapehely alapú desszertek [cukrászáru]; rizssütemény; búzadara sütemény;
rizspuding; rizs-alapú rágcsálnivalók [cukrászáru]; gabonapehely alapú rágcsálnivalók [cukrászáru]; fagylaltok és
jégkrémek; fagylaltok és jégkrémek elsődlegesen joghurt felhasználásával; fagylaltok; szörbetek [fagylaltok];
fagyasztott joghurtok [fagylaltok]; ízesített, fagyasztott víz alapú fagylaltok; gyümölcsszószok; csokoládé alapú
szendvicskrémek; mogyorókrémek; elkészített élelmiszerek szószok formájában.
( 111 ) 232.230
( 151 ) 2020.09.01.
( 210 ) M 20 00479
( 220 ) 2020.02.14.
( 732 ) AD-VESZ Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Miskolc (HU)
( 740 ) Dr. Tóth Norbert Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; adminisztrációs szolgáltatások gyógyászati beutalókkal
kapcsolatban; adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához; adóbevallás-benyújtási
szolgáltatások; adóbevallások elkészítése; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; állásközvetítő irodák;
árösszehasonlító szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi
célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója
sportesemények szponzorálásával; árusító automaták kölcsönzése; árusító standok bérbeadása; árverési
szolgáltatások; átmeneti üzletmenedzsment; bérszámfejtés; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások
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beszerzése más cégeknek]; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési

promóciós szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra;
felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; fénymásolási szolgáltatások;
fénymásológépek kölcsönzése; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; gazdasági előrejelzések; gazdasági
versennyel kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; gépírási szolgáltatások; gyógyszerészeti,
állatgyógyászati és egészségügyi készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi
szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kisés nagykereskedelme; gyorsírási szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;
hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető szolgáltatások
[iroda funkciók]; időpont-ütemezési szolgáltatások [iroda funkciók]; import-export ügynökségek; információk
számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; irodagépek
és irodafelszerelés kölcsönzése; irodai berendezések kölcsönzése közösségi munkahelyeken; írott kommunikáció
és adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és
tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi
közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és
megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vásárok
rendezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kirakatrendezés; kiskereskedelmi szolgáltatások
művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; kiszervezett vállalatirányítás; kommunikáció átírása [irodai
funkciók]; konzultáció személyzeti kérdésekben; költöztető szolgálat vállalkozások számára; költségelemzés;
közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások;
közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell közvetítés reklám- vagy
kereskedelmi célból; marketing szoftverkiadás keretében; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati
szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői
tevékenység számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online
kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és
előre rögzített zenékhez és filmekhez; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;
outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC) hirdetés; péktermékekkel kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; pénzügyi auditálás; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; rádiós
reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,
nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámfilmek készítése; reklámidő
kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;
reklámkoncepciók kidolgozása; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása;
reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; repülőgéppel gyakran közlekedők számára szóló
programok igazgatása; sajtófigyelés; piackutatás; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában
és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák összeállítása; szabadtéri
reklámozás, hirdetés; szakmai önéletrajz írása mások számára; szállodai üzletvezetés; számítógépes fájlkezelés,
adatkezelés; számlakivonatok összeállítása; számlázás; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal;
szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése;
telefonközpontok üzemeltetése mások megbízásából; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető
ügyfeleknek]; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése;
termékminták, áruminták terjesztése; titkársági szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; újság
előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi vagy marketing
célokra; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk
nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti könyvvizsgálat; üzleti közvetítési
szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti
menedzsment előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti
szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok,
kutatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési
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konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel szabadúszó

szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; visszatérítési
programok üzleti irányítása harmadik felek számára; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra;
reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
( 111 ) 232.231
( 151 ) 2020.09.01.
( 210 ) M 20 00487
( 220 ) 2020.02.16.
( 732 ) Sens Medic Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 44

Fogorvosi műszerek kölcsönzése; fogászati szolgáltatások; fogászati eszközökhöz kapcsolódó tanácsadás;

fogászati klinikák szolgáltatásai; fogászati tanácsadás; fogászattal kapcsolatos tanácsadás; fogászattal kapcsolatos
tájékoztatás; kozmetikai fogászat; szedációs fogászat; fogászat.
( 111 ) 232.232
( 151 ) 2020.09.01.
( 210 ) M 20 00493
( 220 ) 2020.02.17.
( 732 ) Gujranwala Food Industries (Pvt.) Ltd., Gujranwala (PK)
( 740 ) Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Fújható rágógumi, rágógumi, rágócukorkák.

( 111 ) 232.233
( 151 ) 2020.09.01.
( 210 ) M 20 00614
( 220 ) 2020.02.26.
( 732 ) TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Egyszer volt Budán Bödör Gáspár
( 511 ) 16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.
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.
M2149

42

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 17. szám, 2020.09.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
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.
( 111 ) 232.235
( 151 ) 2020.09.01.
( 210 ) M 20 00264
( 220 ) 2020.01.28.
( 732 ) PQ PARTNERS LIMITED, Nicosia (CY)
( 740 ) György Péter, Budapest
( 541 ) De-press
( 511 ) 3

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

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

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás 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).
29

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési
olajok és zsírok.
30

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

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető
jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,
szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].
( 111 ) 232.236
( 151 ) 2020.09.01.
( 210 ) M 19 03564
( 220 ) 2019.11.26.
( 732 ) Ihászi Dániel, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 541 ) Gay Hussar
( 511 ) 39

Szállítás, palackozási szolgáltatás.

( 111 ) 232.237
( 151 ) 2020.09.01.
( 210 ) M 18 00257
( 220 ) 2018.01.26.
( 732 ) Baja Marketing Kft., Baja (HU)
( 541 ) Bajai Halfőző Feszt
( 511 ) 25

Ruházati cikkek.

( 111 ) 232.241
( 151 ) 2020.09.02.
( 210 ) M 20 00279
( 220 ) 2020.01.30.
( 732 ) Hoya Lens Hungary Zrt., Budapest (HU)
M2150

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 17. szám, 2020.09.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
( 740 ) LIBER Ügyvédi Iroda, Budapest

( 546 )

( 511 ) 5

Egészségügyi készítmények és cikkek; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyszerek és

természetes gyógykészítmények; diagnosztikai anyagok gyógyszerészeti használatra; gyógyászati kötszerek és
applikátorok; acetátok gyógyszerészeti célokra; fertőtlenítőszerek, antiszeptikus készítmények; orvosi alkohol;
vatta gyógyászati célokra; vattapálcák, vattapálcikák gyógyászati használatra; szemvizek; szemcseppek;
szemborogatások; szemizom lazítók; szemészeti készítmények; gyógyszeres szemöblítők; szemnedvesítő
készítmények; szemkenőcs gyógyászati használatra; készítmények szemészeti felhasználásra; gyógyszerek
szemészeti használatra; gyógyszerek szemészeti alkalmazásra; szemtapaszok gyógyászati célokra; szemkötszerek
gyógyászati alkalmazásra; szemészetben használt gyógyszerészeti készítmények; gyógyszerkészítmények
szemműtétekhez, intraokuláris műtétekhez; szemre való kötszerek gyógyászati célokra; szemápoló folyadékok,
oldatok gyógyászati használatra; szembetegségek megelőzésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények;
szemrendellenességek megelőzésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények; gyógyszerészeti készítmények
szembetegségek és -tünetek kezelésére; helyileg alkalmazott fertőzés elleni anyagok szemfertőzések kezelésére;
műkönnyek; oldatok kontaktlencsékhez; fertőtlenítőszerek kontaktlencsékhez; kontaktlencse tisztító
készítmények; kontaktlencse-nedvesítő oldatok; oldatok kontaktlencsék öblítésére; oldatok kontaktlencsék
sterilizálására; oldatok kontaktlencsék semlegesítésére; oldatok kontaktlencsék fertőtlenítésére; tisztító
készítmények kontaktlencsékhez.
9

Optikai eszközök, teljesítménynövelők és javítók; szemüveg; szemüvegek; szemüvegtokok; szemüvegszárak;

szemüvegpántok; szemüveglencsék; szemüvegkeretek; szemüvegzsinórok; szemüvegtartók, szemüvegtartó
állványok; lencsék szemüvegekhez, szemüveglencsék; szemüveg-lencsék; szem-refraktométerek; szemüveg
alkatrészek; szemvédő eszközök; szemüveg tasakok; szemüveg-, napszemüvegtokok; kerékpáros szemüvegek;
szemüvegek lencséi; szemüvegek [optika]; szemüvegek síeléshez; szemészeti üveglencsék; polarizációs
szemüvegek; vakításmentes szemüvegek; kamerás szemüvegek; sminkes szemüvegek; felírt szemüvegek;
látásjavító szemüvegek; háromdimenziós szemüvegek; biztonsági szemüvegek; vakításgátló szemüvegek;
motoros szemüvegek; nagyító szemüvegek; szemlencsék, okulárok; védő szemellenzők; védőmaszkok,
szemellenzők; lencsék szemüvegekhez; pótlencsék szemüvegekhez; borítók szemüvegekhez; szemüvegtokok
gyermekszemüvegekhez; oldalvédők szemüvegekhez; orrtámaszok szemüvegekhez; szemüveglencse-védők;
nyers szemüveglencsék; biztonsági szemüvegek a szemek védelméhez; nyeles szemüvegek, lornyonok [opera
szemüvegek]; szemvédő viselet sportoláshoz; sürgősségi szemmosó állomás; szemüveg- és napszemüvegtokok;
szemüvegre csíptethető napszemüvegek; szemüvegek lövéshez [optikai]; síeléshez használt szemüvegek;
csíptetős szemüvegek, cvikkerek; virtuális valóság szemüvegek; védőszemüvegek, biztonsági szemüvegek;
zsinórok csíptetős szemüveghez; lencse nélküli szemüvegkeretek; fémből készült szemüvegkeretek; műanyagból
készült szemüvegkeretek; visszaverődésgátló bevonattal ellátott szemüvegek; 3D-s szemüvegek
televíziókészülékekhez; szemüvegek, napszemüvegek és kontaktlencsék; kontaktlencse tárolók, tartók; láncok
cvikkerhez, csíptetős szemüveghez; keretek nyeles szemüvegekhez, lornyonokhoz; keretek szemüvegekhez és
napszemüvegekhez; szemlencséket, okulárokat tartalmazó műszerek; láncok szemüvegekhez és
napszemüvegekhez; szemüvegkeretek fémből és szintetikus anyagból; szemüvegkeretek fémből vagy
műanyag-fém kombinációjából; nyers lencsék látáskorrekcióhoz; lencsevédők; lencsetokok, lencsetartók;
műanyag lencsék; visszaverődésmentes lencsék; cserélhető lencsék; napszemüveg lencsék; asztrofotográfiai
lencsék; lencsék, objektívek; optikai lencsék; fényképészeti lencsék; fényképezőgép lencsék; diavetítő lencsék;
szelfi lencsék; nyers lencsék; nagyító lencsék; lencsék videokamerákhoz; lencsevédők [fényképezőgépekhez];
lencse szűrők [fényképezőgépekhez]; optikai lencsés nézőkék; korrekciós lencsék [optika]; objektívek [lencsék]
optikák; optikai lencsék napszemüvegekhez; lencsék arcvédő pajzsokhoz; optikai lencsék védői.
37

Szemüvegek javítása; szemüvegek javítása és karbantartása; szemüvegek javításával és karbantartásával

kapcsolatos információszolgáltatás; optikai műszerek javítása; optikai gépek és eszközök javítása vagy
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karbantartása; optikai gépek és műszerek javításához vagy karbantartásához kapcsolódó információszolgáltatás.

44

Emberi egészségügyi szolgáltatások; orvosi szolgáltatások; diagnosztikai vagy kezelési célú orvosi

vizsgálatok; egészségügyi szűrés; orvosi szűrővizsgálatok; gyógyászati vizsgálati szolgáltatások betegségek
diagnosztizálásával és kezelésével kapcsolatban; személyek kezelését és diagnózisát szolgáló orvosi elemzés;
egészségfelmérési vizsgálatok; látásvizsgálati (optikusi) szolgáltatások; optikai szolgáltatások; optikai tesztek;
optikusok szolgáltatásai; szemészeti szolgáltatások.
( 111 ) 232.243
( 151 ) 2020.09.02.
( 210 ) M 20 00765
( 220 ) 2020.03.10.
( 732 ) DreamJo.bs Zrt., Budakeszi (HU)
( 740 ) dr. Bóné Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Állásközvetítő irodák; hirdetési- és reklámszolgáltatások; konzultáció személyzeti kérdésekben;

munkaerő-toborzás; ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi vagy marketing célokra; üzleti konzultációs
szolgáltatások; vállalati kommunikációs szolgáltatások; adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy
reklámcéllal; állásközvetítő irodák; értékesítési promóciós szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok
szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy
reklámcélokra; gazdasági versennyel kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; 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 információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások;
kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vásárok rendezése; konzultáció személyzeti
kérdésekben; közvélemény-kutatás; médiakapcsolati szolgáltatások; munkaerő-toborzás; piaci információszerzési
szolgáltatások biztosítása; piackutatás (1); piackutatás (2); reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;
reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztés; reklámcélú forgatókönyvírás;
reklámfilmek készítése; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámkoncepciók kidolgozása;
reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés;
reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés
(2); szakmai önéletrajz írása mások számára; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; ügyfélprofil
meghatározása kereskedelmi vagy marketing célokra; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő
szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs
szolgáltatások; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és
üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési
tanácsadási szolgáltatások; vállalati kommunikációs szolgáltatások.
( 111 ) 232.244
( 151 ) 2020.09.02.
( 210 ) M 20 00632
( 220 ) 2020.02.28.
( 732 ) TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)
( 740 ) Ágni Zsolt, Debrecen
( 541 ) AMBROSOLVE
M2152
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Gyógyszerek humángyógyászati használatra; vegyi készítmények gyógyszerészeti célokra; vegyi

készítmények orvosi, gyógyászati célokra; gyógyszerészeti készítmények; gyógyszervegyészeti készítmények.
( 111 ) 232.246
( 151 ) 2020.09.03.
( 210 ) M 19 03836
( 220 ) 2003.10.02.
( 732 ) Adapta Color, S.L., Peniscola (Castellon) (ES)
( 740 ) Dr. Csányi Balázs Mihály és Dr. Tilk Rita, Budapest
( 546 )
( 511 ) 2

Festékek, tinktúrák, kencék, lakkok; kötőanyagok, szikkatívok [szárítóanyagok] és higítók, a fentiek

mindegyike festékekhez, kencékhez és lakkokhoz; festékek por formájában; rozsdagátló és fakonzerváló szerek;
rozsda elleni tartósítószerek (2) (festékekhez hasonlóak); színezékek; marószerek, maróanyagok; nyers
természetes gyanták; fémlapok és fémporok festők, dekorátorok, nyomdászok és képzőművészek részére.
( 111 ) 232.250
( 151 ) 2020.09.07.
( 210 ) M 19 03191
( 220 ) 2019.10.15.
( 732 ) CJ CORPORATION, Seoul (KR)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Mozireklámok; hirdetési- és reklámszolgáltatások, nevezetesen mások által közzétett reklámszövegekre

vonatkozóan; hirdetési- és reklámszolgáltatások, nevezetesen harmadik személyek filmszínházakban történő
áru-és szolgáltatás reklámjaira és filmszínházakban történő filmekre vonatkozó reklámok kapcsán; árubemutatás;
hirdetési felület és hirdetési anyagok bérbeadása; reklámfilmek elkészítése; üzleti és promóciós kiállítások
szervezése; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; ételek, italok és emléktárgyak kiskereskedelme;
emléktárgyak, nevezetesen kiegészítők, csészék, poszterek, játékok kiskereskedelme; kiskereskedelmi vegyesbolti
forgalmazása hot dog, kenyér-, süteménytészta, sör-, esernyő-, baba-, pattogatott kukorica, instant tészta,
csokoládé-, feldolgozott mogyoróféle, rizs alapú rágcsálni való, ital-, póló-, papír-írószer termékeknek; interneten
és elektronikus hálózati kommunikáció keresztül folytatott kiskereskedelmi szolgáltatások számítógépes
szoftverekre vonatkozóan; művészek és előadók üzleti menedzsmentje; színházak és filmszínházak üzleti
menedzsmentje; marketing szolgáltatások; reklámanyagok megjelentetése; online megjelentetéssel kapcsolatos
előfizetések intézése harmadik személyek részére; internetes árverezés; import-export ügynökségi szolgáltatások;
telefonos központok menedzselése harmadik személyek részére; merchandising szolgáltatások; értékesítési
promóciós szolgáltatások harmadik személyek részére; kiskereskedelmi vegyesboltok; fogyasztási cikkek széles
skálájának on-line kiskereskedelmi forgalmazása; autóalkatrészek és tartozékok bolti kiskereskedelme;
kiskereskedelmi pékségek; kiskereskedelmi delikátesz szolgáltatások; kiskereskedelmi élelmiszerüzletek;
kiskereskedelmi gyógyszertári szolgáltatások; bolti kiskereskedelmi forgalmazása fogyasztási cikkek széles
skálájának; kiskereskedelmi optikai üzletek; kiskereskedelmi papír-írószer üzletek, hipermarketek által nyújtott
kiskereskedelmi szolgáltatások, nevezetesen kiskereskedelmi forgalmazása konzerveknek, fagyasztott, szárított és
főtt gyümölcsöknek, zöldségeknek és konyhakész húsoknak; áruházi kiskereskedelmi szolgáltatások; átfogó
internetes bevásárlóközpont, konkrétan online kiskereskedelmi áruházi szolgáltatások; reklámozási és
kereskedelmi információs szolgáltatások nyújtása az interneten keresztül; megrendelések adminisztratív
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feldolgozása harmadik személyek részére; üzleti támogatást nyújtó franchise szolgáltatások; számítógépes

adatbázis-kezelés; közvetítő szolgáltatások elektronikus kommunikáción keresztül végzett postai csomagküldő
értékesítéssel kapcsolatban, nevezetesen mások áruinak és szolgáltatásainak népszerűsítése online
bevásárlóközpont segítségével; szupermarketek; online rendelési és kiskereskedelmi szolgáltatása fogyasztási
cikkek széles választékának telefonon, telefaxon és emailen keresztül; online kereskedelmi információs
címtárszolgáltatások interneten keresztül; külkereskedelmi információt nyújtó szolgáltatások; kiskereskedelmi
szolgáltatások feldolgozott hústermékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi szolgáltatások konzerv, fagyasztott,
szárított vagy főtt gyümölcs- és zöldségtermékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi szolgáltatások liszt és gabona
alapú készítményekre vonatkozóan; kiskereskedelmi szolgáltatások hal- és kagyló/rák konzervekre vonatkozóan;
kiskereskedelmi szolgáltatások feldolgozatlan gabonafélére vonatkozóan; kiskereskedelmi szolgáltatások friss
gyümölcsökre és zöldségekre vonatkozóan; kiskereskedelmi szolgáltatások emberi fogyasztás céljára szolgáló élő
halakra vonatkozóan; kiskereskedelmi szolgáltatások öntetekre, szószokra vonatkozóan; kiskereskedelmi
szolgáltatások gyümölcsitalokra és gyümölcslevekre vonatkozóan; kiskereskedelmi szolgáltatások kozmetikai
termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi szolgáltatások konyhai eszközökre vonatkozóan; kiskereskedelmi
szolgáltatások babalapú rágcsálni valókra vonatkozóan; kiskereskedelmi szolgáltatások gabonaalapú feldolgozott
termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi szolgáltatások vegyi (mesterséges) ízesítőszerekre vonatkozóan;
kiskereskedelmi szolgáltatások cukrászsüteményekre vonatkozóan; kiskereskedelmi szolgáltatások étkezési
lisztekre vonatkozóan; kiskereskedelmi szolgáltatások állateledelekre vonatkozóan; kiskereskedelmi
szolgáltatások fagyasztott cukrásztermékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi szolgáltatások gabonaalapú rágcsálni
valókra vonatkozóan; kiskereskedelmi szolgáltatások gombócokra vonatkozóan; kiskereskedelmi szolgáltatások
tengeri alga-alapú rágcsálni valókra vonatkozóan; kiskereskedelmi szolgáltatások háztartási tisztítószerekre
vonatkozóan.
A rovat 125 darab közlést tartalmaz.
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