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( 740 ) dr. Nagy Melinda jogtanácsos, Magyar Posta Zrt., 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.
28

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

[céltárgyak]; álcaponyvák, álcahálók [sportcikkek]; álló edzőkerékpárok, szobabiciklik; atléták által használt
gyanták; babaágyak; babaházak (1); babaházak (2); baba játszószőnyegek; babák; babaruhák; baseball kesztyűk;
baseball kesztyűk ütőjátékosoknak [játékfelszerelések]; békatalpak, búváruszonyok; békatalpak úszáshoz;
berendezések játékokhoz; biliárdasztal mandinerek; biliárdasztalok; biliárdgolyók; bingó kártyák; bobok,
bobszánkók; bodyboard deszkák; bokszzsákok [boxzsákok]; bumerángok; bűvészkellékek; céltáblák;
cumisüvegek játékbabáknak; csalétkek vadászathoz vagy halászathoz; csocsó asztalok, asztali foci asztalok;
csörgők [játékszerek]; csúszdák [játékszerek]; dákóhegyek biliárdhoz; dámajátékok; dámatáblák; darts;
diszkoszok sportcélokra; dobókockák; dominójátékok; drónok [játékszerek]; elektronikus céltáblák; építőjátékok;
építőkockák [játékok]; eredményjelző karambolok biliárdhoz; érmebedobásos játékautomaták; érmével működő
biliárdasztalok; felfújható játékok úszómedencékbe; felfújható tárgyak úszómedencében való használatra; férfi
szuszpenzorok, altestvédők [sportcikkek]; fitnesz gépek; frizbik; giroszkópok és repülésstabilizálók
repülőgépmodellekhez; golfkesztyűk; golftáska címkék; golftáskák kerékkel vagy anélkül; golfütők; gördeszkák;
görgők álló, mozdulatlan edzőkerékpárokhoz, szobabiciklikhez; görkorcsolyák; görsí, síroller; gumi belsők
labdákhoz; gyepjavító szerszámok [golffelszerelések]; gyertyatartók karácsonyfákhoz; gyűjthető kártyák
[kártyajátékok]; halaskosarak [horgászfelszerelés]; halhorgok; harangok karácsonyfákra; hegymászó hevederek;
hevederek vitorlás szörfdeszkákhoz; hinták; hintalovak; hógömbök; hokiütők; hordozható egységek videojátékok
játszásához; hordozható játékok folyadékkristályos képernyővel, kijelzővel; hordozható játékok képernyőihez
kialakított védőfóliák; horgászbotok; horgászfelszerelések; horgászorsók; horgászzsinórok, horgászdamilok (1);
horgászzsinórok, horgászdamilok (2); hótalpak; íjak íjászathoz; íjászfelszerelések; illatos csalik, csalétkek
vadászathoz vagy horgászathoz; játékálarcok (1); játékálarcok (2); játékautók; játékfegyverek; játékfigurák;
játékgitt; játék gyurma; játékházak; játékkártyák (1); játékkártyák (2); játékkonzolok; játék kozmetikumok [nem
használható]; játéklabdák, játszólabdák; játékmacik, játékmackók; játékmodellek; játékok; játékok kisállatoknak;
játékrobotok; játék sárkányok; játéksátrak; játékszerek; jógahinták; joystickek, botkormányok videojátékokhoz;
kaleidoszkópok; kaparós sorsjegyek lottó játékokhoz, szerencsejátékokhoz; kapásérzékelők [horgászfelszerelés];
kapásjelzők [horgászfelszerelés]; karácsonyfadíszek, a világítási cikkek és édességek kivételével; karácsonyfák
műanyagból; karácsonyfa talpak; karácsonyi pukkanó bonbonok; karikadobálós játékok; karikajátékok; kesztyűk
[játékok tartozékai]; kifejezetten játéklabdákhoz használandó pumpák; kirakós játékok [puzzle]; kiságyforgók
[játékok]; kitömött játékok (1); kitömött játékok (2); konfetti; korcsolyacipők rögzített korcsolyával; korcsolyák;
könyökvédők [sportcikkek]; kréták biliárddákókhoz; krikett táskák; labdák játékokhoz; lágyékvédők
sportoláshoz; leash-ek szörfdeszkákhoz [pórázok]; lebegő eszközök úszáshoz; léggömbök; légpisztolyok
[játékok]; madzsong [kínai dominójáték]; marionettek, bábuk; mászógépek [hegymászó felszerelés];
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matrjoska-babák [orosz fajáték, egymásba rakott, egyre kisebb, kettészedhető babák]; mellkas expanderek

[edzőeszközök]; méretarányos járműmodellek; méretarányos modell készletek [játékok]; merítőhálók
horgászáshoz; mesterséges csalik horgászathoz; műhó karácsonyfákhoz; nyerőgépek szerencsejátékokhoz; orsók
sárkányokhoz; ostábla; ökölvívó kesztyűk, bokszkesztyűk [boxkesztyűk]; pacsinko [pachinko]; paddleboardok;
paintball fegyverek [sporteszközök]; paintball [lövedékek paintball fegyverekhez] sportcikkek; parittyák, csúzlik
[sportcikkek]; parti kalapok papírból; parti kellékek (1); parti kellékek (2); parti konfettiágyúk; patkó játékok;
patronok durranós pisztolyokhoz [játékok]; pénzbedobós játékgépek; pinaták [édességgel, játékokkal töltött parti
kellékek]; ping-pong [asztalitenisz] asztalok; plüss játékok azokra erősített szundikendővel; poharak
kockajátékhoz; pörgettyűk, búgócsigák [játékok]; rajtgépek sporthoz; ritmikus sportgimnasztika szalagok;
robbanókupakok [játékok]; rollerek; rulett kerekek; sakkjátékok; sakktáblák; sárkányrepülők; síbotok; síbotok
görsíhez; sífelszerelésekhez és szörfdeszkákhoz kialakított táskák; siklóernyők; síkötések; sílécek; sílécek élei;
sípcsontvédők [sportcikkek]; sítalp borítások; skiboardok, hódeszkák; snooker [sznúker] dákók; soros
görkorcsolyák; sporthálók; súlyemelő övek [sportcikkek]; súlyzók (1); súlyzók (2); surfski kajakok (1); surfski
kajakok (2); szánkók [sportcikkek]; szappanbuborék fújók játékszerek]; szeleptűk játéklabdák felfújására szolgáló
pumpákhoz; szigonypuskák [sportcikkek]; színházi álarcok, maszkok; szörfdeszkák (1); szörfdeszkák (2);
táblajátékok; társasjátékok; távvezérlésű játékjárművek; tekebábuk (1); tekebábuk (2); telekommunikációs
funkciókkal rendelkező hordozható játékok és játékszerek; teniszhálók; teniszlabda dobó eszközök; térdvédők
[sportcikkek]; testedző berendezések; testedző övek a derék karcsúsítására; tollaslabdák; tornabotok;
tornaeszközök; trambulinok; triciklik gyermekek számára játékok]; ugródeszkák [sportszerek]; úszódeszkák
[kickboardok]; úszóhártyás kesztyűk úszáshoz; úszók horgászathoz/halászathoz; úszómedencék játékcikkek];
úszómellények, úszódzsekik; úszóövek; ütők játékokhoz; üveggolyók; védőpárnázatok, védőtömések
[sportruházat részel]; vezérlőberendezések játékokhoz; vezérlők játékkonzolokhoz; vidámparki hinták,
berendezések; videojátékok; vívófegyverek; vívókesztyűk; vívómaszkok, vívóálarcok; zsetonok
szerencsejátékokhoz; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek.
30

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

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

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

37

Járműfényezés; járműjavítás [üzemzavar]; járműjavító műhelyek [üzemanyag-utántöltés és karbantartás];

járműmosás; járművek karbantartása; járművek karbantartása és javítása; járművek kenése; járművek rozsda
elleni kezelése; járművek tisztítása; javítási információk.
38

Távközlés.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

41

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

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.
( 210 ) M 20 01451
( 220 ) 2020.05.26.
( 731 ) Vid Natasa, Érd (HU)
( 541 ) Lelki Immunerősítő
( 511 ) 9

Audio felvételek; audiovizuális felvételek; elektronikus folyóiratok; elektronikus könyvek; hangfelvételek;

hangoskönyvek; interaktív dvd-k; internetről elektronikus formában letöltött heti kiadványok, publikációk;
internetről letölthető digitális könyvek; letölthető digitális fényképek; letölthető elektronikus kiadványok,
publikációk; letölthető elektronikus könyvek; letölthető elektronikus kiadványok magazinok formájában;
letölthető elektronikus újságok; letölthető hangfelvételek; letölthető képeslapok; letölthető filmek; letölthető
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képfájlok; letölthető kiadványok, publikációk; letölthető média; letölthető oktatási média; letölthető podcast-ok;

letölthető mobiltelefonos kuponok; letölthető nyomtatható tervezőnaptárak és határidőnaptárak; letölthető
tanfolyami anyagok; letölthető videofelvételek; mp3 internetes honlapokról letölthető digitális zene; multi-média
felvételek; podcastok; rajzfilmek; rögzített videók; számítógépes dokumentáció elektronikus formában;
számítógépes hordozókon rögzített elektronikus kiadványok; videocastok; videofelvételek; videofilmek;
elektronikus játékprogramok; elektronikus játékszoftver; elektronikus játékszoftverek elektronikus kézi
eszközökhöz; elektronikus játékszoftverek mobiltelefonokhoz; elektronikus játékszoftverek vezeték nélküli
eszközökhöz; elmentett számítógépes játékprogramok; globális számítógépes hálózaton és vezeték nélküli
készülékeken keresztül letölthető számítógépes játékszoftverek; interaktív multimédia szoftverek játékokhoz;
interaktív multimédiás játékprogramok; interaktív multimédiás számítógépes játékprogramok; interaktív
számítógépes játékprogramok; interaktív szórakoztató szoftver; internetről letölthető számítógépes
játékprogramok [szoftverek]; internetről letöltött számítógépes játékprogramok [szoftverek]; játékokat és
szerencsejátékokat kínáló számítógépes alkalmazásszoftverek; játékokat tartalmazó műsoros kompaktlemezek;
játékokhoz használható számítógépes programok; játékprogramok játéktermi videojáték-gépekhez;
játékszoftverek; letölthető elektronikus játékprogramok; játékszoftverek videojáték-konzolokhoz; letölthető
interaktív szórakoztató szoftverek számítógépes játékokhoz; letölthető számítógépes játékprogramok; letölthető
számítógépes játékszoftverek; letölthető számítógépes játékok; letölthető videojáték programok;
mobiltelefonokon használt számítógépes játékszoftverek; számítógépes játék lemezek; számítógépes
játékprogramok; számítógépes játékprogramok, felvett; számítógépes játékszoftverek online interaktív
játékokhoz; számítógépes játékszoftverek, rögzített; számítógépes programok előre felvett játékokhoz;
számítógépes programok interaktív televízióhoz és interaktív játékokhoz és/vagy vetélkedőkhöz; számítógépes
programok video- és számítógépes játékokhoz; számítógépes videojáték-szoftverek; számítógéppel használható
interaktív szórakoztató szoftverek; személyi számítógéppel használható interaktív szórakoztató szoftverek;
audiovizuális tanítási eszközök; oktatáshoz használt berendezések; oktatási berendezések, készülékek; oktatási
készülékek; oktatási készülékek és eszközök; oktató és tanító készülékek és eszközök.
16

Kártyák; oktatási és képzési anyagok; oktatási kézikönyvek; oktató anyagok [kézikönyvek]; oktató

kézikönyvek.
44

Állatok jelenlétével megvalósuló terápiás szolgáltatások; egyéni és csoportos pszichológiai szolgáltatások;

integrált pszichológiával kapcsolatos tanácsadás; magatartással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;
pszichológiai szolgáltatások; pszichológiai tanácsadás; pszichológus [szolgáltatások]; foglalkozáspszichológiai
szolgáltatások; holisztikus pszichoterápia; mentális rehabilitációs szolgáltatások; művészeti terápia; pszichiátriai
konzultáció; pszichiátriai szolgáltatások; pszichiátriai vizsgálat; pszichológiai ápolás; pszichológiai beszámolók
készítése; pszichológiai diagnózis-szolgáltatások; pszichológiai értékelések és vizsgálatok végzése; pszichológiai
értékelési szolgáltatások; pszichológiai értékelési és vizsgálati szolgáltatások; pszichológiai kezelés; pszichológiai
kezelés biztosítása; pszichológiai profilalkotás; pszichológiai profilalkotás orvosi célokra; pszichológiai
tanácsadás egészségügyi problémák feldolgozására; pszichológiai tanácsadás személyzet részére; pszichológiai
tanácsadó szolgáltatások a sport területén; pszichológiai tesztek elvégzése; pszichológiai vizsgálatok;
pszichológiai vizsgálatok, tesztek orvosi célokra; pszichológiával kapcsolatos információnyújtás; pszichometriai
vizsgálatok, tesztek orvosi célokra; pszichoterapeuta által biztosított szolgáltatások; pszichoterápia;
pszichoterápia csecsemőknek; pszichoterápiás szolgáltatások; személyiség felmérő szolgáltatások [mentális
egészséggel kapcsolatos szolgáltatások]; személyiségtesztek [mentális egészséggel kapcsolatos szolgáltatások];
személyiségvizsgálatok pszichológiai célokból; tanácsadás egészségügyi problémák pszichológiai kezelésével
kapcsolatban; viselkedéselemzés orvosi célokra; viselkedésváltozással kapcsolatos információnyújtás.
45

Érzelmi támogató szolgáltatások családok részére; gyásztanácsadás; érzelmi támogatás rákbetegek és

családtagjaik részére interaktív online fórumokon keresztül.
( 210 ) M 20 02170
( 220 ) 2020.07.27.
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( 731 ) BBG SALES SYSTEM Kft., Szentendre (HU)

( 554 )

( 511 ) 5

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

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.
( 210 ) M 20 02204
( 220 ) 2020.07.29.
( 731 ) Rozina Hanna Panna, Vác (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

Sportruhák és -mezek; sportruházat; sportkabátok; sportcipők, atlétacipők; sportcsizmák, sportbakancsok;

edzőcipők, sportcipők; sport sapkák és baseball sapkák; fejpántok sportoláshoz.
28

Sportcikkek; sportfelszerelés; torna- és sporttermékek; sportcikkek hordozására kialakított táskák;

kifejezetten sportoláshoz való használatra gyártott kesztyűk.
35

Sportcikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; sportcikkekkel kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; sportfelszerelésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; sportfelszerelésekkel
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; sportolók promóciós menedzselése; sportversenyek és -események
promóciója; e-sporteseményekhez kapcsolódó marketing szolgáltatások; áruk és szolgáltatások promóciója
sportesemények szponzorálásával; reklámozás, beleértve harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak
népszerűsítését nemzetközi sporteseményekhez kapcsolódó szponzori megállapodások és licencszerződések
keretében; harmadik fél áruinak és szolgáltatásainak reklámozása olyan szponzorok felkutatása révén, akiknek az
áruit és szolgáltatásait kapcsolatba hozzák sportversenyekkel; harmadik fél áruinak és szolgáltatásainak
reklámozása olyan szponzorok felkutatása révén, akik az árukat és szolgáltatásokat kapcsolatba hozzák
sporttevékenységekkel; sportklubok üzleti vezetése.
41

Sport- és fitneszszolgáltatások; sport- és kulturális tevékenységek; közösségi sport- és kulturális események

szervezése. sportversenyek rendezése; sportversenyek szervezése és lebonyolítása; sportoktatás;
sporttevékenységek; sportszolgáltatások; sportbírói szolgáltatások, sportbíróskodás; sportpark szolgáltatások;
sportversenyek és sportesemények szervezése; sportversenyek rendezése; sportrendezvények lebonyolítása;
közösségi sportrendezvények szervezése.
( 210 ) M 20 02205
( 220 ) 2020.07.29.
( 731 ) Göbölyös Károly, Helvécia (HU)
( 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; disznóhús;
disznózsír; hurkafélék; tartósított húsok.
M594
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Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, kertészeti termékek; friss gyümölcsök és zöldségek, friss

fűszernövények; hagymák, friss zöldségek; burgonya, friss; élőállatok; élő baromfi; fejes saláta, friss; friss
zöldségek; friss gomba.
( 210 ) M 20 02248
( 220 ) 2020.07.31.
( 731 ) Duna-Dráva Cement Korlátolt Felelősségű Társaság, Vác (HU)
( 740 ) Dr. Keszthelyi Oszkár Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 19

Cement; cement építéshez.

( 210 ) M 20 02433
( 220 ) 2020.08.18.
( 731 ) Futureal Management Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Orosz András, Dr. Orosz András Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Nyomdaipari termékek; papíráruk és irodaszerek, bútorok kivételével.

35

Reklámozás.

36

Ingatlanügyletek.

37

Építőipari szolgáltatások; javítási információk; jelzések, cégtáblák festése vagy javítása; külső és belső

festés; vásári standok és üzletek építése.
( 210 ) M 20 02434
( 220 ) 2020.08.18.
( 731 ) Futureal Management Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Orosz András, Dr. Orosz András Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Nyomdaipari termékek; papíráruk és irodaszerek, bútorok kivételével.

35

Reklámozás.

36

Ingatlanügyletek.

37

Építőipari szolgáltatások; javítási információk; jelzések, cégtáblák festése vagy javítása; külső és belső

festés; vásári standok és üzletek építése.
( 210 ) M 20 02502
( 220 ) 2020.08.25.
( 731 ) Nádudvari Soma Sándor, Martfű (HU)
( 541 ) ULOC
( 511 ) 9

Ultrahangos technológián alapuló milliméter pontos lokáció, amely raktárakban áru; kórházakban vagy egyéb
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helyeken eszközök vagy személyek pozíciójának meghatározását és mozgásuk követését hivatott meghatározni.

( 210 ) M 20 02530
( 220 ) 2020.08.27.
( 731 ) Budapesti Vasutas Sport Club-Zugló Közhasznú Egyesület, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Jakab János, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16
18

Íróeszközök; irodai kellékek; írószerek; képek; könyvek; mappák; naptárak; noteszok; poszterek; rajzok.
Bőrönd; esernyő; hátizsák; hátitáska; irattartó; kézitáska; pénztárca; sporttáska; tornazsák; strandtáska;

szíjak bőrből; útitáska.
25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

28

Játékfigurák; játékkártyák; játékok; úszómellények, úszóeszközök.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 20 02665
( 220 ) 2020.09.07.
( 731 ) D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gecse Milán, Gödöllő
( 541 ) Jogtárs
( 511 ) 45

Jogi képviseleti szolgáltatások; jogi kutatás; jogi dokumentumok elkészítése.

( 210 ) M 20 02708
( 220 ) 2020.09.10.
( 731 ) Légrádi Hús Kereskedelmi, Szolgáltató Kft., Babócsa (HU)
( 740 ) Dr. Karsay Ferenc, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok.

( 210 ) M 20 02712
( 220 ) 2020.09.11.
( 731 ) Demeter Csaba, Ostoros (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 3

Natúr szőlőmagolaj tartalmú kozmetikumok, arcpakolás, szemránckrém, testápoló, kézkrém, szappan,

tusfürdő, sampon, hajkondicionáló.
5
32

Szőlőmag alapú étrend-kiegészítők.
Szőlőmagszirup.
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( 210 ) M 20 02739
( 220 ) 2020.09.15.
( 731 ) RÁD-VIN Kft., Balatonlelle-Rádpuszta (HU)
( 546 )

( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok, borok.

( 210 ) M 20 02794
( 220 ) 2020.09.18.
( 731 ) De Bonum Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Balsai Szabolcs, Budapest
( 546 )

( 511 ) 20

Bútorok, tükrök, keretek; nem fém tartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz; megmunkálatlan vagy

félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

37

Építőipari szolgáltatások; bútorfelújítás, restaurálás; bútorok karbantartása.

( 210 ) M 20 02847
( 220 ) 2020.09.23.
( 731 ) Agrosprint Zrt., Karcag (HU)
( 740 ) Patender Kft., Budapest
( 541 ) SPRINT NATURA
( 511 ) 29

Tartósított, fagyasztott, gyorsfagyasztott húsok, halak, gyümölcsök és zöldségek.

( 210 ) M 20 02856
( 220 ) 2020.09.24.
( 731 ) Hazai App Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Kereskedelmi közvetítői szolgáltatások.

( 210 ) M 20 02892
( 220 ) 2020.09.29.
( 731 ) Commsignia Kft., Attala (HU)
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( 740 ) Dr. Pintér Attila Ügyvédi Iroda, Budapest

( 546 )
( 511 ) 9

Információtechnológiai és audiovizuális berendezések; mérő, észlelő és felügyeleti készülékek, kijelzős

szabályozó készülékek; optikai eszközök, teljesítménynövelők és javítók; rögzített tartalmak; tájékozódási,
irányító, nyomkövető, célkövető és térképkészítő eszközök; szoftverek; számítógépes szoftverek; számítógépes
operációs rendszerek; operációs rendszerprogramok; mobiltelefon-szoftverek; szoftverek táblagépekhez,
okosórákhoz és hordozható kommunikációs eszközökhöz; kommunikációsberendezések; adattároló eszközök;
másolóberendezések; adatfeldolgozó berendezések és tartozékaik (elektromos és mechanikus); adatfeldolgozó
számítógépek; audovizuális és fényképészeti eszközök; jelátvivő kábelek információtechnológiához,
audiovizuális eszközökhöz és távközléshez; érzékelők és detektorok; tesztelő és minőségellenőrző eszközök;
mérő, számláló, sorba rendező és kalibráló berendezések; vezérlők (szabályozók); számítógép összetevők és
alkatrészek; fényképezőgépek, kamerák; IR kamerák; hordozható GPS egységek; elektromos és elektronikus
érzékelők, szenzorok és detektoregységek; elektromos és elektronikus termékek és szoftverek önjáró járművek,
gépjárművezetés-támogató rendszerek működésével, járműbiztonsági eszközök és berendezések és eszközök
beindításával és működtetésével, gyalogosbiztonsággal, járművezetők figyelmeztetésével, járművek indításával,
fékezésével és vészfékezésével, járművek gyorsításával vagy becsapódások és ütközések aktív elkerülésével
kapcsolatos használatra; gépjárművekhez szolgáló tudományos, optikai, mérő-, jelző és ellenőrző (felügyeleti)
berendezések és felszerelések; mesterséges intelligenciát alkalmazó berendezések, felszerelések és szoftverek
gépjárművekhez, képfeldolgozó eszközökhöz, navigációs eszközökhöz; mesterséges intelligenciát alkalmazó
szoftverek működését segítő szoftverek; szimulátorok járművek kormányozásához és vezérléséhez;
sebesség-ellenőrző készülékek járművekhez; sebesség-/fordulatszámjelzők; járművekbe való navigációs
berendezések; fedélzeti számítógépek járművekhez; kijelzőpanelek járművekhez; kijelzők járművekhez;
számítógépes alkalmazások autóipari elektronikus vezérléshez; elektronikus vezetési vezérlőegységek
gépkocsikhoz; autók automatikus vezetési kezelőszervei; számítógépes alkalmazások autók automata vezetés
ellenőrzéséhez; vezérlőberendezések autók audio-video navigációjához; számítógépes alkalmazások autók
audio-video navigációjához; szenzorok hajtóművek vezérlésére; helymeghatározási érzékelők; szenzorok
helymeghatározáshoz; automatikus járműsebesség-szabályozó készülék; forgatásmérő és szabályozó érzékelők;
gyorsulásérzékelők; rögzített számítógépes szoftverek a biztonságos gépjárművezetéshez; navigációs
számítógépek autóba; képfeldolgozó szoftverek járműbe épített kamerához; autókamerák; videofelvevő
berendezések járművekhez; megjelenítő monitorok holt zónára is kiterjedő, takarás nélküli kilátás biztosításához
járművek számára; képfeldolgozók járművek holt zónára is kiterjedő, takarás nélküli kilátás biztosításához
járművek számára; számítógépes programok holt zónára is kiterjedő, takarás nélküli kilátás biztosításához
járművek számára; járművekbe való kommunikációs berendezések; radarrendszerek; radarantennák; lézeres
érzékelők; vezetést segítő biztonsági berendezések és rendszerek, nevezetesen adaptív intelligens sebességtartó
automatikák, elülső ütközésre figyelmeztető rendszerek, önálló vészfékek, hátulsó ütközésre figyelmeztető
rendszerek, sávelhagyásra figyelmeztető rendszerek; sávtartást segítő rendszerek, holttér-érzékelő rendszerek;
automatizált parkolási vezérlőberendezések; számítógépes alkalmazások automatizált autóparkoláshoz; parkolást
segítő eszközök és rendszerek, nevezetesen intelligens parkolást segítő rendszerek, hátsó kamerák, elülső-hátulsó
tolatóradarok; vezetési kilátást segítő szoftverek, eszközök és rendszerek; vezetési láthatóságot segítő szoftverek,
eszközök és rendszerek; éjjellátó készülékek gépjárművekhez; világítóeszköz-vezérlő szoftverek és berendezések
vezetési kilátás elősegítésére; dinamikus fényirányító szoftverek és berendezések; vezetéstámogató fedélzeti
elektronikus rendszerek szárazföldi járművekhez; önjáró gépjármű-vezetési rendszerek interaktív kijelzővel;
fedélzeti elektronikus rendszerek szárazföldi Járművekben vezetési támogatás biztosításához; számítógépes
alkalmazások autók automata vezetése llenőrzéséhez; elektromos kábelkötegek autókhoz; elektronikus kulcsok
autókhoz; számítógépek önvezető autókhoz; számítógépes programok önvezető autókhoz; számítógépes
alkalmazások autók audio-video navigációjához; vezérlőműszerek autók audio-video navigációjához; veszélyre
figyelmeztető integrált elektronikus rendszerek autókhoz; integrált elektronikus rendszerek autókhoz a veszélyek
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és ütközések elkerülésére.

12

Járművek és szállítóeszközök; földi járművek és szállítóeszközök; gépkocsik; vízi járművek; járművek

részei és szerelvényei; szárazföldi gépjárművek és azok részei, szerelvényei; önvezető autók; automata vezetésű
autók; autonóm autók; vezető nélküli autók; önjáró szállítóeszközök; önjáró szárazföldi járművek; önjáró
elektromos járművek; vonóerő-szabályozó rendszerek járművekhez; stabilitás szabályozó rendszerek
járművekhez; pneumatikus sebességváltó vezérlő rendszerek járművekhez; járműriasztó rendszerek;
fékberendezések járművekhez.
35

Nagykereskedelmi és kiskereskedelmi szolgáltatások számítógépes szoftverrel és hardverrel kapcsolatban;

nagykereskedelmi szolgáltatások számítógépes szoftverrel kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások
számítógépes szoftverrel kapcsolatban; szoftverrel kapcsolatos tájékoztatás biztosítása ügyfelek számára;
szoftverrel kapcsolatos tanácsadás biztosítása ügyfelek számára; adatfeldolgozás; adatgyűjtés; adatok
rendszerezése számítógépes adatbázisokban; adatbázis menedzsment; adatkezelési szolgáltatások; adatkinyerési
szolgáltatások; adatbeviteli szolgáltatások; adatgyűjtési szolgáltatások; adatfeldolgozási szolgáltatások;
számítógépes adatbázisban levő adatok összehasonlítása; automatizált adatfeldolgozás; számítógépesített
adatfeldolgozás; üzleti adatok szolgáltatása; matematikai adatok összegyűjtése; üzleti adatok elemzése; üzleti
adatok gyűjtése; adatrögzítés és - feldolgozás; adatfeldolgozás vállalkozások számára; írott kommunikáció és
adatok összegyűjtése és rendszerezése; statisztikai adatok összeállítása tudományos kutatásban történő
használatra; üzleti adatok gyűjtése és rendszerezése; üzleti elemzési, kutatás és információs szolgáltatások; üzleti
konzultációs és tanácsadási szolgáltatások.
42

Információtechnológiai szolgáltatások; tudományos és technológiai szolgáltatások; tervezési szolgáltatások;

szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés; számítógépes hardverfejlesztés; webtárhely és
szoftverszolgáltatások, szoftverbérlés; számítógépes hardverek és felszerelések, eszközök bérbeadása;
információtechnológiai biztonság, védelem és helyreállítás; adatmásolási és átalakítási szolgáltatások,
adatkódolási szolgáltatások; mérnöki munkák, szolgáltatások; járművekhez való vezetősegítő rendszerek valamint
alkatrészek, tartozékok és elemek mérnöki tervezése; vezetősegítő és önvezető rendszerek kutatása, fejlesztése és
tervezése; szoftverfejlesztés, elsősorban gépjárművekhez használt szoftverek vonatkozásában; gépjárművekhez,
képfeldolgozó eszközökhöz, navigációs eszközökhöz szolgáló szoftverek kutatása, fejlesztése és tervezése;
járműbiztonsággal, utasbiztonsággal, járművezetők segítésére és figyelmeztetésére szolgáló rendszerekkel és
járművek önjáró vezetésével kapcsolatos fejlesztési és kutatási szolgáltatások; tesztelés, hitelesítés és
minőségellenőrzés; terméktesztelési szolgáltatások; járműbiztonsági és utasbiztonsági tesztelés; önjáró járművek
tesztelése, önjáró járművek rendszereinek tesztelése és fejlesztése; szárazföldi járművekkel kapcsolatos
biztonságtechnikai szolgáltatások; mesterséges intelligenciát alkalmazó szoftverek kutatása, fejlesztése és
tervezése; mindezen szolgáltatásokkal kapcsolatos információs, tanácsadási és konzultációs szolgáltatások.
( 210 ) M 20 03004
( 220 ) 2020.10.08.
( 731 ) Erik Fischer, Kocice (SK)
( 300 ) 1832-2020 2020.08.25. SK
( 740 ) Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Nyomtatott vállalati, társasági írások, okmányok, iratok; nyomtatott hirdetési, reklámozási anyagok;

űrlapok, formanyomtatványok (űrlapok, formanyomtatványok); papír-információs brossúrák, prospektusok,
információs füzetek; fényképek (nyomtatott anyag), katalógusok; naptárak.
29

Hús; húskivonatok; sertéshús; marhahús; baromfi, nem élő; felvágott; sonka; kolbászok; szalonna;

májpástétom; hús; tartósított hús, konzervált dobozolt; hal, nem élő; zselézett/kocsonyás hús; vad, nem élő;
kolbászok tésztában; pacal; máj; májpástétom; tofu; szeletelt hús.
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Kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások élelmiszerekre, húsra, halra, felvágottra, húsfeldolgozó

gépekre és berendezésekre, hús csomagolására; professzionális üzleti konzultáció; hirdetés és reklám; üzleti
menedzsmentben közreműködés; kereskedelmi információkkal kapcsolatos ügynöki szolgáltatások; önköltségi
ár-elemzés; könyvelés, könyvvitel; számvitel; folyószámlakimutatások megfogalmazása, készítése; marketing,
forgalomba hozatal, piaci adásvétel; üzleti értékelés, véleményezés; piactanulmányozások; információösszeállítás
számítógépes adatbázisokba; információrendszerezés számítógépes adatbázisokba.
40

Húsbontás és -feldolgozás; állatok levágása, leölése; étel és ital konzerválás; szeletelt hús; ételek füstölése.

43

Éttermi szolgáltatások; szállodai szolgáltatások; kávézói és bár szolgáltatások; önkiszolgáló éttermi

szolgáltatások; étkezdei-, kantin-, büfé-, menza-szolgáltatások; szállásbiztosítás turisták számára; panziós
szolgáltatások; ételszállítás, italszállítás.
( 210 ) M 20 03078
( 220 ) 2020.10.14.
( 731 ) Hajner Gergelyfi Nikolett, Csömör (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Főleg vitaminokból készült egészségügyi táplálékkiegészítők; a szervezetet nélkülözhetetlen vitaminokkal és

nyomelemekkel tápláló készítmények; B-vitamin készítmények; C-vitamin készítmények; A-vitamin
készítmények; D-vitamin készítmények; folyékony vitaminkiegészítők; vegyes vitaminkészítmények; vitaminok
és vitamin-készítmények; vitamin italok; vitamin kiegészítők; terhességi vitaminok; sportsérülések kezelésére
szolgáló gyógyszerészeti készítmények; készítmények sportolók lábának kezeléséhez; folyadékok, krémek
sportolók lábának kezeléséhez; étrend-kiegészítők sportolók számára.
( 210 ) M 20 03111
( 220 ) 2020.10.16.
( 731 ) Melis Investment Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Rácz Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 20 03112
( 220 ) 2020.10.16.
( 731 ) Melis Global Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Rácz Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 20 03114
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( 220 ) 2020.10.16.
( 731 ) Melis Global Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Rácz Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 20 03115
( 220 ) 2020.10.16.
( 731 ) Melis Investment Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Rácz Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 20 03117
( 220 ) 2020.10.16.
( 731 ) Melis Investment Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Rácz Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 20 03119
( 220 ) 2020.10.16.
( 731 ) Melis Investment Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Rácz Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 20 03156
( 220 ) 2020.10.21.
( 731 ) Lasetzky Frigyes, Budapest (HU)
( 546 )
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Ideiglenes szállások, üdülési szállásadás biztosítása, szállásfoglalás.

( 210 ) M 20 03157
( 220 ) 2020.10.21.
( 731 ) Bender Gábor, Székesfehérvár (HU)
( 546 )

( 511 ) 37

Ablaktisztítási szolgáltatásokra vonatkozó információszolgáltatás; akusztikus mennyezetek tisztítása;

átereszek tisztítása; boltok takarítása; épületbelsők takarítási szolgáltatásai; épületek belső felületeinek tisztítása;
épületek ipari takarítása; épületek [belső] tisztítása, takarítása; épületek mosása; épületek tisztítása [külső
felületé]; épülettakarítás, épülettisztítás; épülethomlokzat tisztítás, takarítás; gondnoki, házfelügyelői
szolgáltatások; gyárak szerződéses takarítása; gyárak, üzemek takarítása; háztartási eszközök tisztítása;
helyszínek takarítása rendezvények előtt és után; háztartási szolgáltatások [takarítási szolgáltatások]; higiénikus
tisztítás [épületek]; ipari kötélzettel végezhető tisztítás; ipari mélytisztítás kereskedelmi vendéglátó
létesítményekhez; ipari üzemek tisztítása; irodaépületek és kereskedelmi helyiségek takarítása; irodák szerződéses
takarítása; irodatakarítási szolgáltatások; iskolák takarítása; klubok szerződéses takarítása; kereskedelmi
helyiségek tisztítása, takarítása; kórházak takarítása; középületek takarítása; külső falfelületek tisztítása;
lakóépületek, lakóhelyiségek takarítása; lakóházak takarítása; madarak okozta szennyeződés tisztítása
épületekről; mennyezetfelületek tisztítása; mennyezettisztítási szolgáltatások; mozgólépcső-tisztító
szolgáltatások; nukleáris üzemek takarítása, tisztítása; otthoni takarítás; padlófényezés; padlófelületek tisztítása;
padlásterek takarítása; szabadidőközpontok szerződéses takarítása; szállodák takarítása; takarító vállalati
szolgáltatások; vécétisztító szolgáltatások; víznyelő aknák tisztítása.
( 210 ) M 20 03158
( 220 ) 2020.10.21.
( 731 ) TRM-Pro Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kun Emese Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 6

Falburkolatok fémből; fém tetőcserepek; kerítések fémből.

( 210 ) M 20 03161
( 220 ) 2020.10.21.
( 731 ) Nagy Zoltán, Budapest (HU)
( 541 ) A tudatos emberek sportja
( 511 ) 10
44

Fizioterápiás elektronikus stimuláló készülékek.
Fizioterápiás szolgáltatások.

( 210 ) M 20 03162
( 220 ) 2020.10.21.
( 731 ) Jazzy Tours Korlátolt Felelősségű Társaság, Kiskunfélegyháza (HU)
( 740 ) Dr. Andrási Ádám, Kiskunfélegyháza
( 546 )
( 511 ) 39

Áruszállítás, áruszállítási szolgáltatások; áruszállítás és raktározás; futárszolgálatok [üzenetek vagy áruk

küldésére]; áruk kézbesítése futárszolgálat útján; raktározási szolgáltatások és létesítmények biztosítása;
raktározási szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatás; raktározással, tárolással kapcsolatos ügynöki, brókeri
szolgáltatások; árutovábbítási, szállítmányozási szolgáltatások; szállítmányozás és fuvarközvetítés.
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( 210 ) M 20 03163
( 220 ) 2020.10.21.
( 731 ) Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.
( 210 ) M 20 03208
( 220 ) 2020.10.27.
( 731 ) Wiesbauer Österreichische Wurstspezialitäten GmbH, Wien (AT)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) LAXENBURGER PARIZER
( 511 ) 29

Hús, felvágott, kolbász, virsli.

( 210 ) M 20 03209
( 220 ) 2020.10.27.
( 731 ) Wiesbauer Österreichische Wurstspezialitäten GmbH, Wien (AT)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) Laxenburger Párizsi
( 511 ) 29

Hús, felvágott, kolbász, virsli.

( 210 ) M 20 03210
( 220 ) 2020.10.27.
( 731 ) Wiesbauer Österreichische Wurstspezialitäten GmbH, Wien (AT)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Hús, felvágott, kolbász, virsli.

( 210 ) M 20 03212
( 220 ) 2020.10.27.
( 731 ) EXPLICO Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) BRUXINFO
( 511 ) 38

Távközlési szolgáltatások; hírügynökség, lapkiadás; elemző irodai szolgáltatások; szabályozási és

hírösszefoglalók; európai uniós, valamint globális léptékű előrejelzések és összefoglalók; iparág-specifikus
elemzések; hírfigyelési szolgáltatások; európai uniós képzések; esettanulmányok; lapszerkesztés; üzleti élet
szabályozása, hatékonyságának ösztönzése; szakmai érdekképviselet.
( 210 ) M 20 03217
M603
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( 220 ) 2020.10.27.
( 731 ) Bubee Hungary Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 32
33

Alacsony alkoholtartalmú sörök; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes italok; alkoholmentes koktélok.
Alacsony alkoholtartalmú bor; alacsony alkoholtartalmú italok; alkoholos borok; alkoholtartalmú szénsavas

italok, a sörök kivételével; borból és gyümölcsléből készült alkoholos italok.
( 210 ) M 20 03247
( 220 ) 2020.10.29.
( 731 ) Szabó Bence László, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kocsis Blanka Anna, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Ajándékkönyvek; babakönyvek; babanaplók; daloskönyvek; emlékkönyvek; esküvői könyvek; fantasy

könyvek; feladatokat tartalmazó munkafüzetek; foglalkoztató füzetek gyerekeknek; gyermekek számára készült
foglalkoztató füzetek; gyermekkönyvek; jegyzetkönyvek; képeskönyvek; képregényalbumok; képzőművészeti
könyvek; kihajtós könyvek; könyvborítók; könyvcsomagolások; könyvecskék, brosúrák; könyvek borításához
használt papír; könyvkötészeti anyagok; könyvkötészeti cikkek; külső könyvborítók; mesekönyvek; mesekönyvek
gyermekeknek; nem szépirodalmi könyvek; papír könyvborítók; rajzoló könyvek; regények; receptkönyvek,
szakácskönyvek; regénysorozatok; romantikus regények; születésnapi emlékkönyvek; tájékoztató könyvek;
grafikai nyomatok; grafikus ábrázolások; grafikus rajzok; képek; rajzok; könyvborító fóliák; iskolai füzetek;
írólap, írópapír; írókönyvek; jegyzetfüzetek; jegyzetkártyák, jegyzetlapok; jegyzetfüzetek, noteszek;
jegyzetfüzet-borítók; könyvjelzők; könyvtámaszok; grafikák; képregény-könyvek; képregények; könyvek;
ezüstpapír.
40

Könyvek gyártása; mesekönyvek gyártása; színezők gyártása; nyomatok, nyomtatott anyagok vagy fóliák

montírozása, összeállítása; digitális nyomtatás; digitálisan tárolt képek és fényképek nyomtatása; dokumentumok
kötése; fényképmásolás; fényképkidolgozás; fényképnyomtatás; fotónyomtatás; gépelt anyagok kötése;
könyvborítók készítése; könyvek és más dokumentumok digitális nyomtatásának szolgáltatásai megrendelés
alapján; könyvek és más dokumentumok digitális nyomtatásának szolgáltatásai; könyvek vagy dokumentumok
kötése; könyvkötési szolgáltatásokkal kapcsolatos információk biztosítása; könyvkötészet; könyvnyomtatás;
nyomdai kivitelezés, nyomdai utómunkálatok [kötés]; nyomdai kivitelezés, nyomdai utómunkálatok [vágás];
nyomdai kivitelezés, nyomdai utómunkálatok [összehajtás, hajtogatás]; nyomdai kivitelezés, nyomdai
utómunkálatok; nyomtatás textilekre; papíráruk nyomtatása; pólónyomás, pólónyomtatás.
( 210 ) M 20 03248
( 220 ) 2020.10.30.
( 731 ) Tóth Kitti, Kápolnásnyék (HU)
( 541 ) Mondj Igent Velem!
( 511 ) 45

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

felekezeten kívüli, nem vallásos polgári esküvői szertartások megszervezése és lebonyolítása; vallási szertartások
levezetése.
( 210 ) M 20 03253
( 220 ) 2020.10.30.
M604
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( 731 ) Lendvai Csaba, Sopron (HU)

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

( 511 ) 16
36

Időszaki kiadványok és publikációk.
Eladó és kiadó ingatlanok közvetítése, meghirdetése, ingatlanok adás-vétele, bérbeadása,

ingatlanügyletekkel kapcsolatos tanácsadás; jelzáloghitelek és személyi kölcsönök közvetítése, hitel tanácsadás,
hitel ügyintézés.
( 210 ) M 20 03308
( 220 ) 2020.11.04.
( 731 ) ST. NICOLAUS a.s., Liptovský Mikuláš (SK)
( 740 ) Dr. Melicher Csilla, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Szeszes italok.

( 210 ) M 20 03320
( 220 ) 2020.11.05.
( 731 ) Fekete Anikó, Szolnok (HU)
( 546 )

( 511 ) 35
44

Facsemeték online kereskedelme.
Faültetés; születéshez köthető faültetés.

( 210 ) M 20 03321
( 220 ) 2020.11.05.
( 731 ) VonJanssaInvest Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Nyíregyháza (HU)
( 740 ) Greskovics Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ELUTUS
( 511 ) 1
3

Hidrogén-peroxid ipari célokra; vegyszerek ipari használatra.
Vegyi tisztítókészítmények háztartási célokra; tisztítószerek háztartási használatra; permetezhető

tisztítószerek háztartási használatra; vegytisztító készítmények.
5

Csíraölő, fertőtlenítő hatású tisztítószerek; csíraölő [fertőtlenítő] szerek; fertőtlenítő lemosószerek [kivéve

szappanok]; fertőtlenítő szappanok; fertőtlenítőszerek; fertőtlenítőszerek, antiszeptikus készítmények;
fertőtlenítőszerek higiéniai célokra; fertőtlenítőszerek higiéniás használatra; fertőtlenítőszerek kémiai wc-khez;
fertőtlenítőszerek orvosi műszerekhez; fertőtlenítőszerek orvosi műszerekhez és készülékekhez; sterilizáló
készítmények.
37

Háztartási szolgáltatások [takarítási szolgáltatások].

42

Vegyészeti szolgáltatások.

( 210 ) M 20 03329
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( 220 ) 2020.11.05.
( 731 ) Komporday Anna, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 41
44

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

( 210 ) M 20 03330
( 220 ) 2020.11.05.
( 731 ) Agrometry Kft., Szentendre (HU)
( 541 ) Savanna
( 511 ) 1

Ásványi termékek növénytermesztéshez; ásványi trágyázási készítmények; bakteriális készítmények

mezőgazdasági használatra; biostimulánsok növényekhez; csávázóanyagok (vető) magokhoz; csávázószerek
[trágyák]; erdészetben használt vegyszerek; felületaktív vegyi anyagok mezőgazdasági használatra; folyékony
trágyák; gyomirtó szerekben használt vegyszerek; kémiai műtrágyák; kertészetben használt vegyszerek; komplex
műtrágyák; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti vegyszerek; mezőgazdasági műtrágyák; növények növekedését
szabályozó szerek mezőgazdasági használatra; trágyák és műtrágyák; vegyi adalékanyagok gombaölő szerekhez;
vegyi adalékanyagok rovarirtó szerekhez; kártevőirtókban használt vegyszerek.
5

Atkairtó szerek mezőgazdasági célokra; erdészeti rovarirtó vegyszerek; erdészeti gombairtó vegyszerek;

erdészeti növényirtó vegyszerek; fonálféregölő szerek; gombaölő szerek mezőgazdasági használatra; gombaölő
szerek kertészeti használatra; gyomirtószer mezőgazdasági használatra; gombaölő szerek, fungicidek; gyomirtó
szerek, herbicidek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; készítmények talajfertőtlenítéshez; rovarirtó
szerek, inszekticidek; rovarirtó szerek kertészeti célokra; rovarirtók mezőgazdasági használatra; talajfertőtlenítő
készítmények.
( 210 ) M 20 03333
( 220 ) 2020.11.06.
( 731 ) Szabó Dalma, Tatabánya (HU)
( 541 ) Curvy me
( 511 ) 14
25

Ruhadíszek ékszerek formájában.
Állatbőrből készült ruhák; báli ruhák; ballonkabátok [ruházat]; bőrövek [ruházat]; bodyk [ruházat]; bundák,

szőrmék [ruházat]; chaps nadrág (ruházat); egyrészes ruhák; esküvői ruhák; esőálló ruházat; esőruhák, esőtől
védő ruhák; estélyi ruházat; férfi, női és gyermek ruházat; hímzett ruhadarabok; karcsúsító anyagokat tartalmazó
ruházat; körsálak [ruházat]; kötött ruhadarabok; kötöttáruk [ruházat]; mellények [ruházat]; műbőr ruhák; műbőr
ruházat; női alkalmi ruhák; női ruhák; otthoni ruházat; övek [ruházat]; pufi dzsekik [ruházat]; rövidnadrágok
[ruházat]; ruhák, edzőruhák küzdősportokhoz; steppelt dzsekik [ruházat]; stólák, váll takarására szolgáló
ruhadarabok; szabadidő együttesek [ruházat]; szabadidő ruházat; szabadidős ruházat; szőrméből készült ruházati
cikkek; szövetből, ruhaanyagból készült övek; szőtt ruházat; textilövek [ruházat]; topok [ruházati cikkek]; vászon
ruházat.
( 210 ) M 20 03334
( 220 ) 2020.11.06.
( 731 ) Aldi Magyarország Élelmiszer Bt., Biatorbágy (HU)
( 740 ) Zimányi és Fakó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ALDI Piactér
( 511 ) 29

Növényi snackek; gyümölcs snackek; zöldség alapú snackek; zöldség bázisú snackek; feldolgozott

gyümölcsökből és feldolgozott diófélékből álló keverék; banán chips; gyümölcs saláta; feldolgozott gyümölcsök
és zöldségek; feldolgozott gyümölcsök, gombák, zöldségek, diófélék és hüvelyesek; zöldség saláta.
31

Mezőgazdaságból, kertészetből, akvakultúrából és erdőgazdálkodásból származó nyers és feldolgozatlan
M606

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 6. szám, 2021.03.29.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
termékek; nyers és feldolgozatlan magszemek és magvak; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények;

friss diófélék; természetes növények és virágok; hagyma, palánták és magok ültetésre; bogyók [gyümölcsök];
friss uborka; friss paradicsom; friss paprika; friss banán; friss sárgarépa; friss eper; feldolgozatlan gyümölcsök.
( 210 ) M 20 03336
( 220 ) 2020.11.05.
( 731 ) Rácz Balázs, Budapest (HU)
( 541 ) FERNANDO
( 511 ) 35

Alkoholos italok (a sörök kivételével) postai rendelésével kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

alkoholos italok beszerzésével kapcsolatos szolgáltatások [áruk vásárlása más vállalkozások számára];
alkoholtartalmú italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások (a sör kivételével); alkoholtartalmú
italokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások (a sör kivételével); árusító automaták kölcsönzése;
élelmiszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; éttermek igazgatása; gyümölcsökkel kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; húsokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; húsokkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások; kakaókkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kártyával működő
árusító automaták bérbeadása; kereskedelmi vállalkozások működtetése; kiskereskedelmi szolgáltatások
alkoholos italokkal kapcsolatban; teákkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; tenger gyümölcseivel
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; alkoholmentes italok postai rendelésével kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; alkoholmentes italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;
csemegeárukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; csokoládékkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások; cukorkákkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; desszertekkel kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; diétás készítményekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; érmével
működő árusító automaták bérbeadása.
43

Bár- és éttermi szolgáltatások; bár szolgáltatások; bárok; bisztró [büfé] szolgáltatások; alkoholos italok

felszolgálása; vendéglátás; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vendéglátás szervezése
születésnapi bulik számára.
( 210 ) M 20 03337
( 220 ) 2020.11.06.
( 731 ) Média Depo Korlátolt Felelősségű Társaság, Biri (HU)
( 740 ) Dr.Hell László, Nyíregyháza
( 546 )

( 511 ) 24

Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; ágyneműk, takarók, ágyszoknyák ágytakarók, ágyterítők,

hálózsákok, hálózsákok babáknak, lepedők, matrachuzatok, párnahuzatok, vánkoshuzatok, párnahuzatok
vászonból, ciha, pikniktakarók, rácsvédő gyerekágyakba [ágyneműhuzatok], törölközők, úti takarók, plédek,
vászon matrachuzatok.
( 210 ) M 20 03338
( 220 ) 2020.11.06.
( 731 ) Creative Bites Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentendre (HU)
( 740 ) Kassai Karola Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9
35

Adatfeldolgozó készülékek, berendezések.
Árösszehasonlító szolgáltatások; árubemutatás; gazdasági versennyel kapcsolatos információszerzési

szolgáltatások; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; statisztikák összeállítása; üzleti statisztikák és
kereskedelmi információk összeállítása; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk
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számítógépes adatbázisokba való szerkesztése és rendezése.

42

Elektronikus adattárolás.

( 210 ) M 20 03341
( 220 ) 2020.11.06.
( 731 ) KOLIKEN Korlátolt Felelősségű Társaság, Kiskunhalas (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 12
35

Kerékpárok; kerekek, gumiabroncsok és lánctalpak járművekhez; futókerékpárok; kerékpáralkatrészek.
A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpárok; a következő árukkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: kerekek, gumiabroncsok és lánctalpak járművekhez; a következő
árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: kerékpárok; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: kerekek, gumiabroncsok és lánctalpak járművekhez; a következő árukkal
kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpárok; a következő árukkal kapcsolatos internetes
kiskereskedelmi szolgáltatások: kerekek, gumiabroncsok és lánctalpak járművekhez; a következő árukkal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: futókerékpárok; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások: futókerékpárok; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:
futókerékpárok; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpáralkatrészek; a
következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: kerékpáralkatrészek; a következő árukkal
kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpáralkatrészek.
( 210 ) M 20 03342
( 220 ) 2020.11.06.
( 731 ) Központi Statisztikai Hivatal, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 9

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

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

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

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

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

ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára.
25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

28

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

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

42

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

számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 20 03343
( 220 ) 2020.11.06.
( 731 ) Központi Statisztikai Hivatal, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

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

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

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

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

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

ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára.
25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

28

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

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 20 03386
( 220 ) 2020.11.10.
( 731 ) Hirsch Imre Lajos, Göd (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

33

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 20 03388
( 220 ) 2020.11.10.
( 731 ) Nagy Dóra Judit, Fót (HU)
( 740 ) Csigó Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 541 ) Qboos
( 511 ) 6

Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, ércek; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; nem elektromos

fémkábelek és fémvezetékek; kisméretű fémáru; fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz; páncélszekrények.
19

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

és bitumen; hordozható épületek, nem fémből; emlékművek nem fémből.
42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 20 03389
( 220 ) 2020.11.11.
( 731 ) Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) Partos & Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Online reklámozás; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; marketingtanácsadás a

közösségi média területén; reklámozáshoz kapcsolódó konzultációs, tanácsadási szolgáltatások;
marketing-tanácsadás és -szolgáltatások.
41

Nevelés, szakmai képzés; know-how átadása (képzés); mentorálás; oktatás biztosítása; személyes

oktatófórumok rendezése és levezetése; előadások szervezése és lebonyolítása; hirdetéssel, reklámozással
kapcsolatos szemináriumok szervezése; előadások szervezése; képzés a reklámozás terén; képzések szervezése;
képzések tartása; képzési szemináriumok lebonyolítása; képzés a kommunikációs technikák terén; oktatási és
képzési szolgáltatások; oktatási szolgáltatások nyújtása; online képzések biztosítása; online szemináriumok
biztosítása; tanfolyamok, képzések szervezése; tanfolyamok szervezése és lebonyolítása; tréningek biztosítása;
workshopok és szemináriumok rendezése.
( 210 ) M 20 03391
( 220 ) 2020.11.11.
( 731 ) Kurucz Gergely János 50%, Budapest (HU)
Kurucz Dániel 50%, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Léka Péter, Debrecen
( 541 ) Szia Uram!
( 511 ) 32

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

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.
( 210 ) M 20 03392
( 220 ) 2020.11.11.
( 731 ) Barna Lajos, Ócsa (HU)
( 740 ) Dr. Szóka Zsuzsanna Ügyvédi Iroda, Dunaharaszti
( 541 ) HERO TEAM
( 511 ) 28

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

( 210 ) M 20 03394
( 220 ) 2020.11.11.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
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( 740 ) dr. Szentesi Orsolya, Budapest

( 546 )

( 511 ) 3
5

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

gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.
( 210 ) M 20 03395
( 220 ) 2020.11.11.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szentesi Orsolya, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3
5

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

gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.
( 210 ) M 20 03396
( 220 ) 2020.11.11.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szentesi Orsolya, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3
5

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

gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.
( 210 ) M 20 03397
( 220 ) 2020.11.11.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szentesi Orsolya, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3
5

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

gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.
( 210 ) M 20 03400
( 220 ) 2020.11.12.
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( 731 ) Róka Ildikó, Siófok (HU)

Móczár István, Siófok (HU)
( 541 ) Ízőrzők
( 511 ) 41

Rádiós és televíziós műsorok készítése; rádiós és televíziós show-műsorok és programok készítése;

szórakoztató multimédiás műsorok biztosítása televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online átvitel útján;
televíziós (műsor) gyártás; televíziós szórakoztató műsorok készítése; könyvkiadás; könyvek publikálása és
kiadása; tévéműsorokhoz kapcsolódó könyvek kiadása; folyóiratok és könyvek elektronikus online közzététele;
könyvek publikálása és kiadása.
( 210 ) M 20 03403
( 220 ) 2020.11.12.
( 731 ) Lehotai Katalin, Dorog (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

35

Ajándéktárgyak kis- és nagykereskedelme.

41

Nevelés; szakmai képzés; felvonulások szervezése; rendezvények szervezése.

( 210 ) M 20 03423
( 220 ) 2020.11.12.
( 731 ) Telenor Magyarország Zrt., Törökbálint (HU)
( 541 ) Hiperhome
( 511 ) 9

Felvételek [hangfelvételek]; zenei hangfelvételek; letölthető hangfelvételek; berendezések hang, adatok vagy

képek közvetítésére; hangfelvétel-hordozók; audiovizuális vevőkészülékek; digitális videó rögzítők;
vevőkészülékek [audio-, video-]; kivetítőeszközök, televízióvevők, film- és videoberendezések; audio- és
videoanyagok jelfeldolgozásához használt számítógépes hardverek; készülékek audio-, videoanyagok és adatok
internetről történő letöltéséhez; hálózati routerek; számítógépes hálózati routerek; routerek audio, video és
digitális jelek irányítására; vezeték nélküli routerek.
35

Reklámozás, hirdetés mobiltelefonos hálózatokon keresztül; telefonos marketing; telefonos központok

menedzselése; telefonos piacvizsgálat; telefonos rendelésfelvételi szolgáltatások; telefonhívások kezdeményezése
mások megbízásából; internetes hirdetési felület bérbeadása; internetes marketing; üzleti információk nyújtása az
interneten, kábelhálózaton vagy más adatátviteli formán keresztül; reklámterjesztési szolgáltatások internetes
online kommunikációs hálózaton keresztül; interneten keresztül nyújtott reklámozási szolgáltatások;
reklámterjesztési szolgáltatások az interneten keresztül; online reklámozás; reklámozás bannerekkel; üzleti
hirdetés, reklámozás, a telematikai és telefonos hálózatok területén.
38

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

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

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

interneten [nem letölthető]; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line
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publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; filmek feliratozása; fényképészet;

filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; hangfelvételek kölcsönzése; nem letölthető filmek biztosítása digitális
videotár szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján;
on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; rádiós
szórakoztatás; rádió- és televízióműsorok készítése; szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás;
versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; zenei produkciók; oktatási információs szolgáltatások.
42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
felhőalapú számítástechnika; hálózati kiszolgálók [webszerverek] bérlete; információtechnológiai [IT]
tanácsadási szolgáltatások; ipari formatervezés; kézírás elemzése (grafológia); internetes keresőmotorok
biztosítása; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; mobiltelefonok kikódolása; számítógépes platformok fejlesztése;
számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes rendszerelemzés; számítógépes rendszerek
tervezése; számítógép-programozás; távközlési technikákkal kapcsolatos kutatás; telekommunikációs
technológiai tanácsadás; weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás; webtárhely biztosítása internetes
oldalakhoz; szoftvertervezés; szoftver mint szolgáltatás [SAAS].
( 210 ) M 20 03460
( 220 ) 2020.11.13.
( 731 ) COMPACT-HU Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 2

Abroncsfal-festékek; aeroszolos tárolókban, tartályokban árusított festékek; akril védőbevonatok [festékek

formájában]; akrilbevonatok [festékek]; alapozó bevonatok [festékek] fához; alapozó bevonatok [festékek és
olajok]; alapozó bevonatok [festékek] fémekhez; alapozó bevonatok, készítmények járműkarosszériákhoz
[festékek és olajok]; alapozó festékek; alumínium festékek; anti-graffiti bevonatok [festékek]; antisztatikus
festékek; anyagok művészek számára [festékek]; átlátszó befejező felületkezelő anyagok festékek formájában;
átlátszó bevonó keverékek [festékek]; átlátszó bevonóanyagok [festékek]; autóiparban használt bevonatok
festékek formájában; baktériumölő festékek; beltéri festék; beltéri festékek; beton tömítésére, lezárására szolgáló
termékek [festékek]; betonfelületeken használt ipari festékek; betonpadló festékek; betonvédő termékek
[festékek]; bevonat felújító anyagok festékek formájában; bevonatok festékek formájában; bevonatok spray-k
formájában [festékek]; bevonatokként használatos porok festékek formájában; bevonóanyagok [festékek];
bevonóanyagok festékek formájában; bitumenből készült bevonóanyagok [festékek]; bútorok gyártásához
használt festék; dekorációs festékek, díszítő festékek; diszperziós festékek; elektroforézises bevonóanyagok
[festékek]; elektromosan vezető festékek lakkok gyártásához; építészeti festékek; épületek állagának védelmére
használt anyagok [festékek]; faanyag gombásodását megelőző szereket tartalmazó készítmények [festékek];
faanyag korhadását megelőző szereket tartalmazó készítmények [festékek]; faanyag rovarkártevők általi
károsodását megelőző szereket tartalmazó; készítmények [festékek]; fabevonatok [festékek]; fához használt
bevonatok festékek formájában; falbevonatok [festékek]; feldolgozott ásványok festékadalékként történő
felhasználásra; felületkezelő anyagok festékek formájában; felületvédő bevonatok [festékek]; fémek kopás elleni
védelmére szolgáló elasztikus festékek; fémek korrózió elleni védelmére szolgáló elasztikus festékek;
fémfelületeken használt ipari festékek; fémvédő termékek [festékek]; fenoltartalmú korrózióálló festék;
fényvisszaverő [reflektív] festékek; fényvisszaverő szórható festékek; festék készítmények; festékadalékok
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hígítók formájában; festékek a repülőipar számára; festékek állatok megjelöléséhez; festékek az alsó hajótesthez;

festékek elasztikus homlokzatbevonatok formájában; festékek elektrolitikus bevonáshoz; festékek gépekhez;
festékek gépjárműipari felhasználásra; festékek ipari berendezésekhez; festékek [nem szigeteléshez] tekercsek
bevonásához; festékek, színezékek, pigmentek és tinták; festékhígítók; fluoreszkáló festékek; foszforeszkáló
anyagok [festékek]; foszforeszkáló festékek; foto-lumineszcens festékek [nem szigeteléshez]; gépjárművek
gyártásához használt festék; gombaölő bevonatok festékek formájában; graffiti elleni festékek; hajók alján
használt bevonatok festékek formájában; hígító készítmények festékekhez és bevonatokhoz; hígítók lakkokhoz és
más festékekhez; hőálló bevonatok festékek formájában; hőálló festékek; ipari bevonatok festékek formájában;
járművek újrafestésére szolgáló szerek [festékek]; járműveken használt bevonatok festékek formájában;
jelölőanyagok utakhoz festékek formájában; keréktárcsa festékek; készítmények alapozási célokra [festékek];
készítmények festékek formájában; készítmények festékek hígításához; korrózió elleni bevonatok [festékek];
korróziógátló festékek; kültéri festékek; lakkok [festékek]; lazúrok [festékek, lakkok]; metál festékek; olajban
oldódó színezékek, festékek; oldószerek festékek hígításához; oldószeres festékek fához; oldószermentes
festékek; pigmentek festékekhez; poliuretán bevonatok [festékek]; spray bevonatok [festékek]; szórható festékek,
festék spray-k; tekercseken használatos ipari festékek; tűzálló festékek; tűzgátló festék; tűzkésleltető anyagként
használt készítmények [festékek]; védőbevonatok spray-k formájában, betonhoz [festékek]; vezetőképes festékek;
világító festékek; vízbázisú festékek [nem szigeteléshez] autóipari használatra; zománcbevonatok festékek
formájában.
35

A következő árukkal kapcsolatos kis-, nagy- és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:

abroncsfal-festékek; aeroszolos tárolókban, tartályokban árusított festékek; akril védőbevonatok [festékek
formájában]; akrilbevonatok [festékek]; alapozó bevonatok [festékek] fához; alapozó bevonatok [festékek és
olajok]; alapozó bevonatok [festékek] fémekhez; alapozó bevonatok, készítmények járműkarosszériákhoz
[festékek és olajok]; alapozó festékek; alumínium festékek; anti-graffiti bevonatok [festékek]; antisztatikus
festékek; anyagok művészek számára [festékek]; átlátszó befejező felületkezelő anyagok festékek formájában;
átlátszó bevonó keverékek [festékek]; átlátszó bevonóanyagok [festékek]; autóiparban használt bevonatok
festékek formájában; baktériumölő festékek; beltéri festék; beltéri festékek; beton tömítésére, lezárására szolgáló
termékek [festékek]; betonfelületeken használt ipari festékek; betonpadló festékek; betonvédő termékek
[festékek]; bevonat felújító anyagok festékek formájában; bevonatok festékek formájában; bevonatok spray-k
formájában [festékek]; bevonatokként használatos porok festékek formájában; bevonóanyagok [festékek];
bevonóanyagok festékek formájában; bitumenből készült bevonóanyagok [festékek]; bútorok gyártásához
használt festék; dekorációs festékek, díszítő festékek; diszperziós festékek; elektroforézises bevonóanyagok
[festékek]; elektromosan vezető festékek lakkok gyártásához; építészeti festékek; épületek állagának védelmére
használt anyagok [festékek]; faanyag gombásodását megelőző szereket tartalmazó készítmények [festékek];
faanyag korhadását megelőző szereket tartalmazó készítmények [festékek]; faanyag rovarkártevők általi
károsodását megelőző szereket tartalmazó készítmények [festékek]; fabevonatok [festékek]; fához használt
bevonatok festékek formájában; falbevonatok [festékek]; feldolgozott ásványok festékadalékként történő
felhasználásra; felületkezelő anyagok festékek formájában; felületvédő bevonatok [festékek]; fémek kopás elleni
védelmére szolgáló elasztikus festékek; fémek korrózió elleni védelmére szolgáló elasztikus festékek;
fémfelületeken használt ipari festékek; fémvédő termékek [festékek]; fenoltartalmú korrózióálló festék;
fényvisszaverő [reflektív] festékek; fényvisszaverő szórható festékek; festék készítmények; festékadalékok
hígítók formájában; festékek a repülőipar számára; festékek állatok megjelöléséhez; festékek az alsó hajótesthez;
festékek elasztikus homlokzatbevonatok formájában; festékek elektrolitikus bevonáshoz; festékek gépekhez;
festékek gépjárműipari felhasználásra; festékek ipari berendezésekhez; festékek [nem szigeteléshez] tekercsek
bevonásához; festékek, színezékek, pigmentek és tinták; festékhígítók; fluoreszkáló festékek; foszforeszkáló
anyagok [festékek]; foszforeszkáló festékek; foto-lumineszcens festékek [nem szigeteléshez]; gépjárművek
gyártásához használt festék; gombaölő bevonatok festékek formájában; graffiti elleni festékek; hajók alján
használt bevonatok festékek formájában; hígító készítmények festékekhez és bevonatokhoz; hígítók lakkokhoz és
más festékekhez; hőálló bevonatok festékek formájában; hőálló festékek; ipari bevonatok festékek formájában;
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járművek újrafestésére szolgáló szerek [festékek]; járműveken használt bevonatok festékek formájában;

jelölőanyagok utakhoz festékek formájában; keréktárcsa festékek; készítmények alapozási célokra [festékek];
készítmények festékek formájában; készítmények festékek hígításához; korrózió elleni bevonatok [festékek];
korróziógátló festékek; kültéri festékek; lakkok [festékek]; lazúrok [festékek, lakkok]; metál festékek; olajban
oldódó színezékek, festékek; oldószerek festékek hígításához; oldószeres festékek fához; oldószermentes
festékek; pigmentek festékekhez; poliuretán bevonatok [festékek]; spray bevonatok [festékek]; szórható festékek,
festék spray-k; tekercseken használatos ipari festékek; tűzálló festékek; tűzgátló festék; tűzkésleltető anyagként
használt készítmények [festékek]; védőbevonatok spray-k formájában, betonhoz [festékek]; vezetőképes festékek;
világító festékek; vízbázisú festékek [nem szigeteléshez] autóipari használatra; zománcbevonatok festékek
formájában.
( 210 ) M 20 03461
( 220 ) 2020.11.13.
( 731 ) Erdei Krisztián, Hódmezővásárhely (HU)
Tóth Márk Tibor, Hódmezővásárhely (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

A következő árukkal kapcsolatos kis-, nagy-, és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: napszemüvegek;

törölközők; üvegnyitók, sörnyitók; kulcstartók; pólók; karszalagok; nyakbaakasztók; poharak [ivóedények];
bögrék, korsók; dugóhúzók; zoknik; baseball sapkák; kalapok; telefontokok; labdák játékokhoz; papucsok;
fejkendő; trikók; köpenyek; úszónadrágok; úszónadrágok, fürdőnadrágok; párnák; övtáskák; hátizsák; övtáskák és
csípőtáskák; tollak.
41

Zenés műsorok rendezése; zenei rendezvények szervezése; zenés show-k rendezése; zenés szórakoztató

rendezvények szervezése; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; élő szórakoztató események
rendezése; élő szórakoztató műsorok rendezése; szórakoztatási célú fesztiválok rendezése; szórakoztató célú
rendezvények szervezése; szórakoztató rendezvények lebonyolítása; zenés szórakoztató rendezvények szervezése.

( 210 ) M 20 03462
( 220 ) 2020.11.13.
( 731 ) Csaba Family Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Havasi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési
olajok és zsírok.
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.
33

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

( 210 ) M 20 03465
( 220 ) 2020.11.13.
( 731 ) Goodwill Pharma Kft., Szeged (HU)
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( 541 ) ZUE
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
35

Elektronikus kereskedelem népszerűsítéséhez kapcsolódó reklámszolgáltatások.

44

Orvosi szolgáltatások; gyógyszerek elkészítéshez kapcsolódó gyógyszertári szolgáltatások; gyógyszertári

tanácsadás; receptek elkészítése gyógyszertárakban.
( 210 ) M 20 03467
( 220 ) 2020.11.13.
( 731 ) Magyar Turán Közhasznú Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) Bérdi Erika Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 8

Ezüstneműk [kések, villák és kanalak]; kardhüvelyek; kardok; kések; késnyelek; szablyák; tőrök.

25

Egyenruhák; fűzős bakancsok, csizmák; jelmezek; szőrmebéléses kabátok; bőrruházat.

28

Íjak íjászathoz; íjászfelszerelések; játékfegyverek; színházi álarcok, maszkok; vívófegyverek; vívómaszkok,

vívóálarcok; védőpárnázatok, védőtömések [sportruházat részei].
41

Bentlakásos iskolák; coaching [tréning]; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és

folyóiratok on-line publikálása; dzsúdó [judo] oktatás; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása;
eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; filmek feliratozása; filmfelvevő
berendezések kölcsönzése; filmforgalmazás; filmgyártás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a
reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; fotóriportok készítése; iskolák
által nyújtott oktatási szolgáltatások; gyakorlati képzés [szemléltetés]; konferenciák szervezése és lebonyolítása;
kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy oktatási célú
kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok; mentorálás; mikrofilmezés; mozgókönyvtári szolgáltatások;
mozifilmek kölcsönzése; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; művészeti alkotások bérbeadása;
művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető filmek
biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár
szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; oktatási információs
szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem
letölthető videók biztosítása; sportlétesítmények üzemeltetése; sportversenyek rendezése; szabadidős
létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés; személyes
oktatófórumok rendezése és levezetése; szemináriumok szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása;
színpadi díszletek kölcsönzése; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; táboroztatás; testnevelés; tolmács
szolgáltatások; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás];
videorögzítés; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; idegenvezetős túrák levezetése; játékfelszerelések
kölcsönzése; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportpályák bérbeadása; szórakoztatási
szolgáltatások.
43

Hordozható épületek, építmények bérbeadása; kempingezési lehetőség biztosítása; sátrak kölcsönzése;

szállásfoglalás; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás].
( 210 ) M 20 03471
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( 220 ) 2020.11.13.
( 731 ) Borbély Bence, Győr (HU)
Hatoss Gábor, Győr (HU)
( 541 ) Wanderers
( 511 ) 35

Áruértékesítéssel kapcsolatos reklámszolgáltatások; apróhirdetési szolgáltatások; audio-vizuális bemutatók

készítése reklámcélokra; blogger-elérési szolgáltatások; cégek bemutatása az interneten és egyéb médiákban;
célzott marketing; digitális reklámszolgáltatások; digitális marketing; egyéni reklámok elkészítése mások
számára; eladási, értékesítési promóciók; elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztüli, online reklámozási
szolgáltatások; értékesítési promóciós szolgáltatások; eseménymarketing; harmadik személyek termékeinek és
szolgáltatásainak interneten való reklámozása; hirdetés és reklámozás; hirdetési- és reklámszolgáltatások;
internetes marketing; interneten keresztül nyújtott reklámozási szolgáltatások; internetes reklámozási
szolgáltatások; reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38

Információk és adatok számítógépes hálózatok és internet révén történő átvitele és terjesztése; audiovizuális

kommunikációs szolgáltatások; digitális kommunikációs szolgáltatások; hang, képek, dokumentumok, üzenetek
és adatok elektronikus továbbítása és továbbközvetítése; hang- vagy képi felvételek hálózatokon keresztüli
átvitele; hang, videó és információ továbbítása; üzenetek, adatok és tartalmak interneten és más számítógépes és
kommunikációs hálózatokon keresztül történő átvitele; videók digitális hálózatokon keresztül történő interaktív
továbbítása; videokonferencia; távközlési szolgáltatások.
41

Blogírási szolgáltatások; brosúrák kiadása; böngészhető kiadványok megjelentetése az interneten vagy

globális számítógépes hálózaton; digitális videó, audió és multimédia kiadási szolgáltatások; dokumentumok
kiadása; elbeszélések kiadása; elektronikus formátumú magazinok megjelentetése az interneten; elektronikus
kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványok multimédiás megjelentetése; elektronikus
kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; elektronikus könyvek és
folyóiratok online megjelentetése; elektronikus könyvek és folyóiratok internetes publikációja; elektronikus
magazinok kiadása; elektronikus napilapok online közzététele; elektronikus publikációk biztosítása; folyóiratok
és könyvek elektronikus online közzététele; eseménynaptárak kiadása; folyóiratok kiadása; folyóiratok és
könyvek megjelentetése elektronikus formában; globális számítógépes hálózaton elérhető elektronikus hírlapok;
hírközlő szolgáltatások; hírlevelek kiadása; katalógusok kiadása; képeket tartalmazó nyomtatott anyagok
szerkesztése, nem reklámcélokra; kézikönyvek kiadása; kiadói szolgáltatások (beleértve az elektronikus kiadói
szolgáltatásokat); könyv- és folyóirat kiadás; könyvek multimédiás megjelentetése; magazinok, folyóiratok és
újságok multimédiás megjelentetése; magazinok kiadása; magazinok multimédiás megjelentetése; napilapok
multimédiás megjelentetése; naptárak kiadása; nyomtatványok és nyomtatott kiadványok megjelentetése; oktatási
anyagok kiadása; oktatótartalom létrehozása [írása] podcastokhoz; online kiadványok megjelentetése; podcastok
létrehozása [írása]; prospektusok kiadása; audio-, video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés;
audiovizuális prezentációs bemutatókkal kapcsolatos szolgáltatások oktatási célokra; idegenvezetős barlangtúrák
lebonyolítása oktatási célokból; idegenvezetős túrák lebonyolítása kulturális helyszíneken oktatási célokból;
idegenvezetős túrák levezetése; interaktív szórakoztatás; helyfoglalás szórakoztató eseményekre; jegyfoglalási
szolgáltatások szórakoztató és szabadidős rendezvényekre; nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és
kulturális tevékenységek; hang- és/vagy videofelvételek készítése; hanganyagok készítése; légi fényképezés; nem
letölthető digitális hangfelvételek szolgáltatása az internetről; oktatóvideók készítése; bemutatók szervezése
szórakoztatási célokra; előadások szervezése; előadások szervezése és lebonyolítása; hirdetéssel, reklámozással
kapcsolatos szemináriumok szervezése; kapcsolódó oktatási szemináriumok szervezése; képzési célú bemutatók
szervezése.
( 210 ) M 20 03474
( 220 ) 2020.11.16.
( 731 ) Deák Gyula István, Kisújszállás (HU)
( 740 ) Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 541 ) YANRATA
( 511 ) 3

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
csiszolószerek.
( 210 ) M 20 03476
( 220 ) 2020.11.16.
( 731 ) Győri Előre Halászati Termelőszövetkezet, Kisbajcs (HU)
( 740 ) Dr. Szilvágyi-Billinger Ágnes, Győr
( 546 )
( 511 ) 29

Halak; füstölt hal; fagyasztott hal; elsősorban halat tartalmazó fagyasztott ételek; fagyasztott haltermékek;

elsősorban halból álló készételek; belsőségek; kész saláták; halpástétomok.
( 210 ) M 20 03478
( 220 ) 2020.11.16.
( 731 ) ProacTeam Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Németh András Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ProacTeam
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 20 03483
( 220 ) 2020.11.16.
( 731 ) Wem-Gamma Kft, Budapest (HU)
( 740 ) Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd
( 546 )

( 511 ) 35

Árubemutatók szervezése eladási célokra; árubemutatók szervezése kereskedelmi célokra; bemutatók

szervezése eladási célokra; bemutatók szervezése kereskedelmi célokra; bemutatók szervezése üzleti célokra;
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 rendezése; kereskedelmi- vagy
reklámcélú vásárok szervezése; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások és rendezvények szervezése;
kereskedelmi vagy reklámcélú művészeti kiállítások szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi- vagy reklámcélú
kiállítások; kereskedelmi vásárok promóciója; kereskedelmi vásárok rendezése és lebonyolítása; kereskedelmi
vásárok rendezése; kereskedelmi vásárok szervezése; kereskedelmi vásárok szervezése és lebonyolítása;
kiadáshoz kapcsolódó kereskedelmi kiállítások szervezése és lebonyolítása; kiállítások és kereskedelmi vásárok
megszervezése kereskedelmi és reklámozási célokra; kiállítások és kereskedelmi vásárok szervezése üzleti és
promóciós célból; kiállítások szervezése kereskedelmi célokra; kiállítások szervezése reklámozási célokra;
kiállítások szervezése üzleti célokra; kiállításszervezés kereskedelmi célokra; reklámcélú bemutatók szervezése;
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kereskedelmi, promóciós és reklámozási célokra; reklámcélú vásárok és kiállítások szervezése és lebonyolítása;
szakmai bemutatók rendezése; szakvásárok rendezése; üzletcélú kiállítások szervezése és lebonyolítása; üzleti
célú vásárok és kiállítások szervezése és lebonyolítása; üzleti bemutatók, rendezvények lebonyolítása; üzleti célú
kiállítások lebonyolítása; üzleti vásárok szervezése és lebonyolítása; üzleti vagy kereskedelmi célú kiállítások
szervezése; vásárok és kiállítások szervezése kereskedelmi- és reklámcélokra; vásárok szervezése és lebonyolítása
kereskedelmi vagy reklámcélokra; virtuális kereskedelmi bemutatók online levezetése; áruk és szolgáltatások
értékesítésének elősegítése mások számára, bankkártyás vásárlás utáni jutalompontok által; engedményeket vagy
vásárlásra való ösztönzést magukban foglaló hűségprogramok adminisztrációja; értékesítési és promóciós
ösztönzőprogramok adminisztrációja; értékesítési promóciós ösztönzőprogramok adminisztrációja; fogyasztói
hűség- és ösztönzőprogramok adminisztrációja; fogyasztói hűségprogramok szervezése és vezetése; fogyasztói
hűségprogramok igazgatása; gyűjthető bélyeges hűségprogramok adminisztrációja; hűségprogramok
adminisztrációja; hűségprogramokon keresztül nyújtott értékesítési promóciók; kedvezményprogram
adminisztrációja, lehetővé téve a tagok számára, hogy kedvezménykártyájuk segítségével kedvezményesen
vásárolhassanak árukat és szolgáltatásokat; ügyfélkapcsolat-kezelés; üzleti ösztönzési programtervek és
hűségprogramok megszervezése és menedzsmentje; vásárlói hűségprogramok szervezése, működtetése és
felügyelete; vevői lojalitás, ösztönzési vagy promóciós tervek ügyvitele; árubemutatók rendezése üzleti célokra;
nyomtatott reklámanyagok terjesztése; promóciós anyagok terjesztése; promóciós szórólapok terjesztése;
prospektusok és termékminták terjesztése; reklám, prospektusok terjesztése; reklámanyag-terjesztési
szolgáltatások; reklámok terjesztése online kommunikációs hálózatokon; reklámok terjesztése interneten
keresztül; reklámok és kereskedelmi hirdetések terjesztése; termékminták, áruminták terjesztése; termékek
terjesztése, szétosztása reklámcélokból; terjesztés (reklámanyag -); áruk és szolgáltatások népszerűsítése
szponzoráció útján; direkt marketingre vonatkozó konzultáció; e-kereskedelemmel kapcsolatos információnyújtás
és tanácsadás; eladási reklámozással kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; franchise-oknak nyújtott,
reklámozással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; hirdetéssel kapcsolatos tanácsadás, konzultáció; marketing
menedzsment tanácsadás; marketing menedzsmenthez kapcsolódó tanácsadás; marketing tanácsadás;
marketing-tanácsadás és -szolgáltatások; marketinggel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások;
partnerprogram-marketinggel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások; piacfelosztási konzultáció; promóciók
szervezése audiovizuális média használatával; reklám- és marketing konzultáció; reklámozáshoz,
népszerűsítéshez és marketinghez kapcsolódó szaktanácsadó szolgáltatások; reklámozásra és promóciós
szolgáltatásokra vonatkozó tanácsadás; üzleti hirdetéshez, reklámozáshoz kapcsolódó konzultáció; üzleti
konzultáció a marketinggel kapcsolatban; üzleti marketing-konzultációs szolgáltatások; üzleti marketing
tanácsadás; üzleti promócióval kapcsolatos konzultáció; árusító standok bérbeadása; hirdetési felület kölcsönzése;
hirdetési felület online kölcsönzése; hirdetési hely bérbeadása; hirdetőtáblák bérbeadása; internetes hirdetési
felület bérbeadása; reklámanyagok kölcsönzése; weboldalakon található hirdetési helyek bérbeadása; árelemző
szolgáltatások; árösszehasonlító szolgáltatások; áru és szolgáltatás vásárlásával és értékesítésével kapcsolatos
szerződések közvetítése; beszerzési szolgáltatások; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások
beszerzése más cégeknek]; cserekereskedelemmel [barter] kapcsolatos tanácsadás; értékesítési adminisztráció;
értékesítési menedzsment-szolgáltatások; fogyasztói termék tanácsadás; import és exportszolgáltatások; hivatali
megrendelések feldolgozása; import/export ügynökségi szolgáltatások; kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok
közvetítése; kereskedelmi tranzakciók közvetítése és lebonyolítása; kereskedelmi ügyletek tárgyalása;
kereskedelmi üzletek közvetítése; kereskedelmi üzletek közvetítése és megkötése; kozmetikumokkal kapcsolatos
fogyasztói terméktanácsadás; nagykereskedelmi rendelési szolgáltatások; online árösszehasonlítási
szolgáltatások; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; online rendelési
szolgáltatások; online üzleteken keresztül történő harmadik személyek számára lebonyolított kereskedelmi
tranzakciók intézése; telemarketing szolgáltatások; telefonos rendelésfelvételi szolgáltatások; termékek
adásvételével kapcsolatos üzleti bemutatkozások készítése; termékek eladásáról és vételéről szóló szerződések
közvetítése; termékek eladásáról és vételéről szóló szerződések lebonyolítása; termékek eladásával és
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kapcsolatos szerződések közvetítése harmadik személyek számára; vásárlói termékinformációk nyújtása az
interneten; vásárlói megrendelések adminisztratív feldolgozása postai csomagküldő vállalatok által biztosított
szolgáltatások keretében; vásárlási megrendelések ügyintézése; vásárlási megbízások adminisztratív feldolgozása;
üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával
kapcsolatosan; kereskedelmi ügyletek, tranzakciók előkészítésével és kivitelezésével kapcsolatos tanácsadási
szolgáltatások; szolgáltatások kereskedelmi ügyletek kezelésére; kiskereskedelmi szolgáltatások élelmiszerek,
alkoholos és alkoholmentes italok, egészségügyi cikkek, mosó- és tisztítószerek, kozmetikumok, nem vényköteles
gyógyszerek, egészségmegőrző készítmények, kisméretű fémáruk, fém-, fa-, műanyag-, beton és kőfeldolgozó
gépek, eszközök, és berendezések, építő, barkács- és kertészeti eszközök, háztartási célokra szolgáló kellékek,
gépek és eszközök, élelmiszerek és italok készítésére alkalmas elektromos konyhai gépek, szórakoztató
elektronikai cikkek, eszközök és készülékek, hang, kép és/vagy más adatok hangrögzítésére, továbbítására és
másolására szolgáló készülékek, számítógépek, távközlési berendezések, ortopédiai cikkek, világító, fűtő,
gőzfejlesztő, főző, hűtő, szárító, szellőztető, vízellátó és szaniter eszközök és berendezések, járművek,
kerékpárok, hajók, kerékpárokhoz, gépjárművekhez, hajókhoz tartozó alkatrészek, szerelvények és tartozékok,
tűzijátékok, ékszerek, órák és időmérő eszközök, hangszerek, papíripari cikkek, dísztárgyak, irodai kellékek,
kézműves kellékek, cikkek, csomagolóeszközök, csomagoló-, tömítő és dugaszoló, szigetelőanyagok, bőráruk,
nevezetesen: bőrből készült táskák, bőröndök, kézitáskák, hátizsákok, mappák, irattáskák, aktatáskák,
piperetáskák, neszesszerek, bőrtáskákés bőrtokok, bőrdobozok, bőr levéltárcák, bőr bankkártyatartók,
bőrerszények, pénztárcák, bőr utazókészletek, kulcstartók bőrből, személyre szabott poggyászcímkék bőrből
szíjak bőrből, bőrfonalak, bőrszíj csapok, bőrpórázok, bőrszalagok, bőrzsinórok, bőrből készült dobozok,
tartályok, bőr nyeregáruk, lószerszámok, szíjak katonai felszerelésekhez, bőrdarabok bútorhuzatokhoz, bőrből
készült táskák, zacskók, tasakok csomagolásra, utazási cikkek, esernyők, építőanyagok, bútorok, állatkellékek;
háztartási és konyhai áruk, eszközök, konténerek, edények és evőeszközök, üveg-, porcelán és agyagedények,
textiláruk, háztartási textilek, ruházati cikkek, lábbelik, kalapáruk, rövidáruk, szőnyegek, nem a teljes
padlófelületet lefedő szőnyegek, padlóburkolatok, sportszerek, sporteszközök és játékok, karácsonyfadíszek,
állateledelek, növények és virágok, dohány, dohányáruk, dohányzási cikkek, gyújtókészülékek vonatkozásában;
reklámozás, hirdetés magazinokban és interneten, eladási, értékesítési promóciók.
( 210 ) M 20 03484
( 220 ) 2020.11.16.
( 731 ) WhiskyNet Kft., Szentendre (HU)
( 740 ) PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 20 03491
( 220 ) 2020.11.17.
( 731 ) ZENTIVA k.s., Praha 10-Dolni Mecholupy (CZ)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
Lantos Judit Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 541 ) ZEFESODIN
( 511 ) 5

Gyógyszerek, gyógyászati készítmények emberi felhasználásra; diétás ételek és anyagok gyógyászati

használatra; diétás készítmények és táplálék-kiegészítők; vitamin és ásványi táplálék-kiegészítők;
vitaminkészítmények; természetgyógyászati gyógyszerkészítmények.
( 210 ) M 20 03500
( 220 ) 2020.11.18.
( 731 ) Tonk István, Pécs (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 541 ) EMPATING
( 511 ) 41

Coaching [tréning] szervezése és lebonyolítása; nevelési és oktatatások gyakorlati képzések szemléletes

bemutatása; know-how átadása (képzés); mentorálás; könyvkiadás; nevelés és oktatás egyéni és
társasvállalkozások számára alázat, lojalitás, együttérzés, elfogadás, önzetlenség, tisztelet, segítőkészség,
kapcsolat gondozás területein.
45

Szellemi tulajdonjogok figyelemmel kísérése jogi tanácsadás céljából; szellemi tulajdonnal kapcsolatos

konzultáció; egyének részére nyújtott tanácsadás; mediációs szolgáltatás; egyének és szervezetek részére
konfliktuskezelés és tanácsadás.
( 210 ) M 20 03505
( 220 ) 2020.11.18.
( 731 ) Quinit Közhasznú Nonprofit Kft., Érd (HU)
( 740 ) Benkőné Csillag Lucia, Budapest
( 546 )

( 511 ) 38
41

Audiovizuális- és multimédiás tartalom közvetítése az interneten keresztül; televíziós információközlés.
Szakmai képzés-, nevelés-, szórakoztatás-, sport- és kulturális tevékenységek; audiovizuális- és multimédiás

tartalmak készítése.
( 210 ) M 20 03516
( 220 ) 2020.11.19.
( 731 ) A.R.M. Alba Regia Mercator Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kiss János József, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Gabonakészítmények; gabonaszeletek; magas proteintartalmú gabonaszeletek; müzli; snack ételek (gabona

alapú); zab alapú ételek.
43

Bárszolgáltatások; éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; kávéházak; vendéglátás.

( 210 ) M 20 03533
( 220 ) 2020.11.20.
( 731 ) Pannon Kávé Kft., Gyöngyös (HU)
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( 546 )

( 511 ) 21
30

Kávés csészék csészealjjal; kávés poharak papírból vagy műanyagból.
Kávé, kávébab, szemes pörkölt kávé, őrölt kávé, koffeinmentes kávé, kávé por, kávé krém por,

kávékapszula, kávéital, kávé alapú ital, hideg és jeges kávé ital, hideg kávédesszert, kakaó, tea, kávépótló szerek,
cikória, csokoládés tej, csokoládé alapú italok, természetes édesítő szerek, rúd alakú csomagolású cukor
kávékhoz, aprósütemények, teasütemények, kávé alapú termékek, karamella por, csokoládépor eredeti olasz
pörkölésű kávék vonatkozásában.
35

Franchise rendszer kiépítése és szervezése, franchise hálózatban üzemeltetett kávézó reklámozása; kávé

kereskedelem; kávézással kapcsolatos kiegészítő cikkek kereskedelme; online és offline reklám, reklámgrafika,
reklámszolgáltatás, reklámtevékenység, PR szolgáltatás; kávé nagykereskedelem, kávé kiskereskedelem, ügynöki
tevékenység, disztribúciós tevékenység; webáruház, reklámügynöki tevékenység, reklámkiadvány szerkesztése,
reklámkiadvány kiadása, reklámkiadvány értékesítése és terjesztése; kereskedelmi és online kereskedelmi
szolgáltatás az alábbi termékek vonatkozásában: kávés csészék csészealjjal; kávés poharak papírból vagy
műanyagból, kávé, kávébab, szemes pörkölt kávé, őrölt kávé, koffeinmentes kávé, kávépor, kávé krém por,
kávékapszula, kávé ital, kávé alapú ital, hideg és jeges kávé ital, hideg kávé desszert, kakaó, tea, kávépótló
szerek, cikória, csokoládés tej, csokoládé alapú italok, természetes édesítő szerek, rúd alakú csomagolású cukor
kávékhoz, aprósütemények, teasütemények, kávé alapú termékek, karamella por, csokoládépor eredeti olasz
pörkölésű kávék vonatkozásában.
41

Oktatási szolgáltatás; barista képzés; oktatási és képzési szolgáltatások a franchise rendszerbe belépők

részére.
43

Vendéglátási szolgáltatás, étterem, kávézó, büfé, catering és mozgó bolti vendéglátóipari szolgáltatás;

étterem, kávézó, kávézók franchise rendszerben történő létrehozása és üzemeltetése; szendvicsezők; kávéfőző
gépek bérbeadása.
( 210 ) M 20 03549
( 220 ) 2020.11.20.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 20 03550
( 220 ) 2020.11.20.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 20 03551
( 220 ) 2020.11.20.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 20 03552
( 220 ) 2020.11.20.
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( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 20 03553
( 220 ) 2020.11.20.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 20 03554
( 220 ) 2020.11.19.
( 731 ) Petrányi-Autó Kft., Budapest (HU)
( 541 ) A JÖVŐBE VEZET
( 511 ) 35
37

Autó és autóalkatrészek kis- és nagykereskedelmi szolgáltatásai.
Gépjárművek javítása, szerelése, autókarosszéria javítás.

( 210 ) M 20 03555
( 220 ) 2020.11.20.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 20 03556
( 220 ) 2020.11.20.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 20 03557
( 220 ) 2020.11.20.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 20 03558
( 220 ) 2020.11.20.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 20 03559
( 220 ) 2020.11.20.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 20 03560
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( 220 ) 2020.11.20.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 20 03561
( 220 ) 2020.11.20.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 20 03562
( 220 ) 2020.11.20.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 20 03563
( 220 ) 2020.11.20.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 20 03564
( 220 ) 2020.11.20.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 20 03565
( 220 ) 2020.11.20.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 20 03566
( 220 ) 2020.11.19.
( 731 ) Törley Pezsgőpincészet Kolátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Pezsgők.

( 210 ) M 20 03567
( 220 ) 2020.11.20.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
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( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 20 03568
( 220 ) 2020.11.20.
( 731 ) Dienes Balázs, Tiszafüred (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 44

Emberi higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; kozmetikai arc- és testkezelési szolgáltatások; kozmetikai

arckezelés; kozmetikai arckezelési szolgáltatások; kozmetikai célú bőrbarnítási szolgáltatás [emberi használatra];
kozmetikai elektrolízis; kozmetikai hajkezelés; kozmetikai kezelés; kozmetikai lézeres bőrkezelés; kozmetikai
sminkelési szolgáltatások; kozmetikai szőreltávolító lézerkezelés; kozmetikai tanácsadó szolgáltatás; kozmetikai
termékek felvitele a testre; kozmetikai termékek felvitele az arcra; kozmetikai test-, arc- és hajápoló
szolgáltatások; kozmetikai testkezelések; kozmetikai testápoló szolgáltatások; kozmetikai vizsgálat; kozmetikával
kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; körömápolási szolgáltatások; körömápoló szalon szolgáltatásai; manikűr;
manikűr és pedikűr szolgáltatások; szépségszalonok; szépségápolás; egészséggel kapcsolatos tanácsadó
szolgáltatások; fodrászat; gyantás szőrtelenítés; masszázs; sminkesek, sminkmesterek szolgáltatásai; szolárium
szolgáltatások; terápiás szolgáltatások; testékszerek felhelyezése; tetoválás.
( 210 ) M 20 03574
( 220 ) 2020.11.20.
( 731 ) O3 Optika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) AQUIRIS
( 511 ) 5

Kontaktlencse-nedvesítő oldatok; oldatok kontaktlencsék fertőtlenítésére; oldatok kontaktlencsék öblítésére;

oldatok kontaktlencsék semlegesítésére; oldatok kontaktlencsék sterilizálására; oldatok kontaktlencsékhez;
fertőtlenítőszerek kontaktlencsékhez; kontaktlencse tisztító készítmények; oldatok kontaktlencsetartók
tisztítására; készítmények kontaktlencsetartók tisztításához; oldatok kontaktlencsetartók fertőtlenítésére;
fertőtlenítőszerek kontaktlencsetartókhoz; kontaktlencsetartó tisztító készítmények; oldatok kontaktlencsetartók
sterilizálásához; szemcseppek kontaktlencsékhez; műkönnyek kontaktlencsékhez.
9

Kontaktlencsék; kontaktlencsetartók; kontaktlencsékhez kialakított tokok; lágy kontaktlencsék;

szilikon-hidrogél kontaktlencsék; hidrogél kontaktlencsék; félkemény kontaktlencsék; kemény kontaktlencsék;
hybrid kontaktlencsék; folyamatos hordhatóságú kontaktlencsék; kiterjesztett használatú kontaktlencsék; havi
viselésű kontaktlencsék; napi viselésű kontaktlencsék; heti viselésű kontaktlencsék; éjszakai kontaktlencsék;
próba kontaktlencsék; multifokális kontaktlencsék; bifokális kontaktlencsék; szférikus kontaktlencsék; UV szűrős
kontaktlencsék; tórikus kontaktlencsék; színezett kontaktlencsék.
( 210 ) M 20 03579
( 220 ) 2020.11.23.
( 731 ) Gao Wenbin, Budapest (HU)
( 740 ) Wanshida Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Adatfeldolgozó készülékek, berendezések; akkumulátor dobozok; akkumulátor- és elemtöltők (1);

akkumulátor- és elemtöltők (2); akkumulátorok elektromos cigarettákhoz; akkumulátor üvegek; akusztikus
kapcsolók; alkoholmérők, alkoholszondák; antennák; anyagvizsgáló készülékek és gépek; apertométerek,
numerikus apertúra mérésére szolgáló eszközök [optika]; áramátalakítók, transzformátorok; audio interfészek;
audio keverők; audiovizuális tanítási eszközök; audiovizuális vevőkészülékek; automatikus időkapcsolók;
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automatikus kormányberendezések járművekhez; autórádiók; berregők, hangjelzők, áramszaggatók; betatronok;

betörésgátló riasztókészülékek; biochipek; biometrikus azonosító kártyák; biztonsági övek, hevederek nem
járműülésekhez és sportfelszerelésekhez; biztosíték huzalok; biztosítékok; botkormányok számítógépekhez, nem
videojátékokhoz; bőrvastagságmérő készülékek (1); csecsemőmérlegek; csuklótámaszok számítógépekhez;
digitális fényképkeretek; diktafonok; dinamométerek, erőmérők; díszítő mágnesek; DNS-chipek; dózismérők,
doziméterek; dugók, csatlakozó aljzatok és más kapcsolások [elektromos csatlakozások]; DVD-lejátszók;
egérpadok; egér [számítógép periféria]; elágazódobozok [elektromosság]; elágazódobozok [villamosság];
elágazóhüvelyek elektromos kábelekhez; elakadásjelző háromszögek; elektromos ajtócsengők; elektromos
akkumulátorok járművekhez; elektromos aljzatok; elektromos átalakítók; elektromos csatolások (1); elektromos
csatolások (2); elektromos elemek, akkumulátorok (1); elektromos és elektronikus effekt egységek
hangszerekhez; elektromos induktorok; elektromos kábelek (1); elektromos kábelkötegek autókhoz; elektromos
kerítések; elektromos kisülési csövek, nem világítási célra; elektromos kollektorok; elektromos kommutációs
készülékek; elektromos konverterek; elektromos riasztócsengők; elektromos távgyújtó készülékek; elektromos
veszteségjelzők, veszteségindikátorok; elektromos vezetők, vezetékek; elektromos zárak; elektroncső;
elektronikus árucímkék, termékcímkék; elektronikus belépés-ellenőrzési rendszerek egymással összeköttetésben
lévő biztonsági ajtókhoz; elektronikus interaktív táblák; elektronikus jeladók; elektronikus kijelzőtáblák;
elektronikus kotta, letölthető; elektronikus könyvolvasók; elektronikus lakatok; elektronikus naplók; elektronikus
numerikus kijelzők; elektronikus nyakörvek állatok idomításához; elektronikus útlevelek [e-útlevelek];
elektronikus zsebfordítógépek; elemek, telepek világításhoz; életmentő jelzőrakéták, nem robbanékony és nem
pirotechnikai; életmentő készülékek és felszerelések; életmentő tutajok; ellenállások, elektromos; elosztódobozok
[elektromosság]; elosztó pultok, konzolok [elektromosság]; elosztótáblák [elektromosság]; epidiaszkópok;
equalizerek [audio készülékek]; ergométerek; érmével működő mechanizmusok televíziókészülékekhez; erősítő
csövek; erősítők; eszközök virtuális billentyűzetek kivetítéséhez; ételelemző készülékek; exponált filmek;
exponált mozifilmek; exponált röntgenfilmek; faxgépek; fedelek, borítók elektromos csatlakozókhoz; fejes
vonalzók méréshez; fejfedők mint védősisakok; fejhallgatók; fejtisztitó szalagok [felvétel]; fejvédő eszközök;
fejvédők sportoláshoz; fekete dobozok [adatrögzítők]; felügyelő, ellenőrző berendezések, elektromos; félvezetők;
fémdetektorok ipari vagy katonai használatra; fényceruzák vizuális kijelzőkhöz, displayekhez;
fényerő-szabályozók, elektromos; fényképészeti állványok; fényképészeti diapozitívok; fényképészeti keresők,
képkeresők; fényképészeti készülékek és eszközök tárolására készült tokok; fényképészeti villanólámpák, vakuk;
fényképezőgépek, kamerák; fényképnyomatok szatinálására szolgáló készülékek; fénykibocsátó diódák [LED];
fénykibocsátó elektronikus mutatóeszközök; fénymásolók; fényvisszaverő biztonsági mellények; fényvisszaverő
macskaszemek ruházathoz, közlekedési balesetek megelőzésére; fermentáló készülékek [laboratóriumi
berendezések]; festékpatronok, üres, nyomtatókhoz és fénymásológépekhez (1); festékpatronok, üres,
nyomtatókhoz és fénymásológépekhez (2); feszültségnövelő transzformátorok; feszültségszabályozók
járművekhez; filmfelvevő készülékek, berendezések; filmvágó készülékek; fizikai kísérletekhez való készülékek
és eszközök; fluoreszcens ernyők; fodrászati gyakorló fejek [oktatási eszközök]; fogvédők; fonalszámlálók
[nagyítóüvegek]; fordulatszámmérők; fordulatszám-szabályozók lemezjátszókhoz; fotométerek (1); fotométerek
(2); fotónyomatok szárítására szolgáló készülékek; fotovillamos elemek; földmérő berendezések és eszközök;
földmérő eszközök; földmérő láncok; frekvenciamérők; függőónok (1); függőónok (2); fülbetétek
fejhallgatókhoz; füldugók búvároknak; fülhallgatók távközléshez; fürdőszobai mérlegek; füstjelző berendezések;
galenit kristályok [detektorok]; galvanométerek; gazométerek [mérőműszerek]; gázvizsgáló eszközök; golyóálló
kabátok, mellények; golyóálló ruházat; GPS készülékek; gumiabroncsokban levő nyomás csökkenését
automatikusan jelző készülékek; gyorsulásmérők; gyűrű méretező; hajlékonylemezek, flopilemezek; hajózási
jelzőberendezések; hajózási készülékek és műszerek; hamis pénzérme detektorok; hangátvitelre szolgáló
készülékek; hangfelvétel-hordozók; hanglemezek; hanglokalizáló eszközök; hangreprodukáló készülékek;
hangriasztók; hangrögzítő, hangfelvevő készülékek; hangrögzítő szalagok; hangszedő karok lemezjátszókhoz;
hangszórók, hangosbemondók, megafonok; hangszóró kürtök; hangszórószekrények, hangszóródobozok;
hangvezetők, hangcsatornák; háromdimenziós szemüvegek; háromlábú állványok fényképezőgépekhez (1);
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háromlábú állványok fényképezőgépekhez (2); határolók, limiterek [elektromosság]; háttérvásznak

[fényképészet]; hegesztőpajzsok; heliografikus [fénytávíró] készülékek; higanyos libellák; hitelkártya terminálok;
hologramok; homokórák; hordható videokijelző monitorok; hordozható médialejátszók; hő- és nedvességmérők;
hőmérők, nem gyógyászati használatra; hőmérsékletjelző címkék, nem gyógyászati használatra; hőmérsékletjelző
készülékek; hőmérséklet szabályozó készülékek; hőmérséklet szabályozó készülékek; hullámmérők; humanoid
robotok mesterséges intelligenciával; huzalcsatlakozók [elektromosság]; időregisztráló készülékek; indítókábelek
motorokhoz; indukciós tekercsek; infravörös érzékelő berendezések; inkubátorok baktériumkultúrákhoz; integrált
áramköri chipek; integrált áramkörök (1); integrált áramkörök (2); integrált áramkörök (3); interaktív
érintőképernyős terminálok; interkommunikációs berendezések, készülék; inverterek, áramátalakítók
[elektromosság]; ionizációs készülékek, nem lég- vagy vízkezeléshez; ipari műveletek távirányítására szolgáló
elektromos berendezések; iránytűk, tájolók, kompaszok [mérőműszerek]; írásvetítő berendezések; játékszoftverek
[rögzített]; jegynyomtatók; jelölőmércék [asztalosmunkához]; jelzőbóják (1); jelzőbóják (2); jelzőcsengők;
jelzőcsörgők haszonállatok tereléséhez; jelzőlámpák; jelzőpanelek, világító vagy mechanikus; jelzősípok;
jukeboxok [háttértároló eszközök] számítógépekhez; kalibráló gyűrűk; kaloriméterek; kamera filterek; kamerás
bébiőrök; kapcsolódobozok [elektromosság]; kapcsolók, elektromos; kapcsolótáblák; kapilláris csövek; katódok;
katódos rozsdavédő készülékek, berendezések; kazánvezérlő eszközök; kéknyomatos berendezések;
jelzkémcsövek; kemencék laboratóriumi használatra; kémlelőnyílások [nagyitólencsék] ajtókra; kénmérők;
képtávíró készülékek; keretek diapozitívekhez; kézi adó-vevők [walkie-talkie készülékek]; kézi elektronikus
szótárak; kézi számítógépek [PDA]; kiegyensúlyozó készülékek, mérlegek (1); kiegyensúlyozó készülékek,
mérlegek (2); kihangosító készletek telefonokhoz; kilométerszámlálók járművekhez; klímaszabályozó digitális
termosztátok; koaxiális kábelek; kódolt azonosító karkötők, mágneses; kódolt kulcskártyák; kódolt
mágneskártyák; kommutátorok; kompakt lemezek, CD-k [audio-video]; komparátorok; kondenzátorok
[elektronika]; kontaktlencsék; kontaktlencse tárolók, tartók; korrekciós lencsék [optika]; kozmográfiai eszközök,
műszerek; ködjelzők, nem robbanásveszélye; laptop számítógépek (2); laptop tokok; lemezmeghajtók
számítógépekhez; lencsevédők (1); lencsevédők (2); lépésmérők, lépésszámlálók; letölthető csengőhangok
mobiltelefonokhoz; letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; letölthető elektronikus pénztárcák
[e-pénztárcák]; letölthető grafikák mobiltelefonokhoz; letölthető hangulatjelek mobiltelefonokhoz; letölthető
képfájlok; letölthető kriptográfiai kulcsok kriptovaluta fogadásához és elköltéséhez; letölthető számítógépes
játékszoftverek; letölthető zenefájlok; mágneslemezek; mágnesszalag-egységek számítógépekhez;
mágnesszalagok; magnetofonok; magnók [kazetták lejátszásához]; matematikai műszerek; mechanikus jelzések,
jelzőtáblák; mechanizmusok érmével működő berendezésekhez, készülékekhez; megafonok; megfigyelő
műszerek; mélynyomók; mélységmérő készülékek és gépek; mélységmérő ólmok; mélységmérő zsinegek;
memóriakártyák videojáték-gépekhez; mérőkészülékek, elektromos; mérőkörzők; mérőműszerek (1);
mérőműszerek (2); mérőüvegek; mikroszkópok; mikrotomok; mobiltelefonok; modemek; monitorok [számítógép
hardver]; monitorok [számítógép programok]; mosótálcák [fényképészet]; munkamegfigyelő, -ellenőrző tükrök;
munkavédelmi arcvédő pajzsok; nagyító készülékek [fényképészet]; nagyítók, lupék [optika]; napelemek, szolár
akkumulátorok; napelemek villamosenergia-termeléshez; napszemüvegek; navigációs berendezések járművekhez
[fedélzeti számítógépek]; navigációs eszközök; nedvességmérők, higrométerek; neon világítások; nyomógombok
csengőkhöz; nyomtatók számítógépekhez; objektívek [lencsék] [optika]; ohm-mérők; okosgyűrűk; okoskarórák;
okostelefonok; okosszemüvegek; parkolásérzékelők járművekhez; parkolóórák; pénzérmével működtetett
szerkezetek; pénztárgépek; pénzszámláló és -válogató gépek; periszkópok; petri-csészék; piezoelektromos
érzékelők; pipetták; pirométerek; pitot-csövek; planiméterek, területmérők; polariméterek, sarkításmérők;
precíziós mérlegek; precíziós mérőműszerek; prizmák [optika]; próbabábuk újraélesztés gyakorlásához [oktatási
eszközök]; processzorok [központi feldolgozó egységek]; radarkészülékek; rádiókészülékek; radiológiai ernyők
ipari használatra; radiológiai készülékek ipari használatra; rádiós személyhívók; rádiótávíró készülékek;
rádiótelefon készülékek; rajzfilmek; számítógépes szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető formában;
számítógéphez kialakított perifériák; számítógép hordozó tokok, táskák; számítógép interfészek;
számítógép-képernyőkhöz kialakított védőfóliák; számítógép memória eszközök; számlálók, mérőműszerek;
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számlázógépek; számológépek; szemlencséket, okulárokat tartalmazó műszerek; szemlencsék, okulárok;

szemüvegek (1); szemüvegek (2); szemüvegkeretek; szemüveglencsék; szemüvegtokok; szíjak, pántok
mobiltelefonokhoz; szirénák; szkennerek [adatfeldolgozó eszközök]; szócsövek; sztereoszkópikus berendezések;
sztereoszkópok; táblagépek; táblagép tokok; távcsövek, látcsövek [kétcsövű]; távirányító készülékek; távirányító
készülékként működő elektronikus kulcstartók; távolságrögzítő készülékek, kilométerszámlálók; taxaméterek
[díjmutató számlálószerkezetek]; telefonkagylók; telefonok; telefonok mikrofonjai; telefonvezetékek; tele-jelenlét
robotok; telekommunikációs készülékek ékszerek formájában; teleszkópok; teleszkópos irányzók lőfegyverekhez;
teodolitok; térdpárnák, térdvédők munkásoknak; termografikus kamerák; termosztátok járművekhez;
testhevederek teheremeléshez; tesztelő készülékek nem gyógyászati használatra; tisztítóberendezések
hanglemezekhez; tojáslámpázók; tokok digitális személyi asszisztensekhez [PDA-khoz]; tokok okostelefonhoz;
tokok okostelefonokhoz; töltőállomások elektromos járművekhez; töltők elektromos cigarettákhoz; tükrök
[optikai]; tűk tájolókhoz; tűzálló ruházat; tűzálló takarók; TV-készülékek; vágóberendezések mozifilmekhez;
vakításgátló ellenzők; vakításgátló szemüvegek; vakuk [fényképészet]; variométerek; védőálarcok-maszkok;
védőcipők baleset, sugárzás és tűz ellen; védőeszközök személyek balesetvédelmére; védőfóliák
okostelefonokhoz; védőruházat baleset, sugárzás és tűz ellen; védősisakok sportoláshoz; védőszemüvegek
sportoláshoz; vetítőgépek; vetítővásznak; vezérlőpanelek [elektromosság]; vezetékcsatornák, kábelcsatornák
[elektromosság]; vezetékek, elektromos; vezeték nélküli telefonok; videojáték patronok, kazetták; videokamerák;
videokazetták (1); videokazetták (2); videoképernyők; videomagnók, képmagnók; videotelefonok; videovetítők,
projektorok; visszapillantó kamerák járművekhez; zsebszámológépek; zsinórok csiptetős szemüveghez.
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Ágymelegítők; arcgőzölő készülékek [szaunák]; bányászlámpák; barnító berendezések [szoláriumok];

beltéri állólámpák; bemutató hűtőpultok; bidék; biztonsági lámpák; biztonsági szerelvények víz- vagy
gázkészülékekhez és víz- vagy gázvezetékekhez; bojlerek, kazánok [kivéve gépek részei]; csapok [vízcsapok]
csövekhez; csillárok; csíraölő lámpák a levegő tisztításához; csokoládé-szökőkutak, elektromos; csőkígyók
[lepárló-, fűtő- vagy hűtőberendezések részei]; díszszökőkutak; egészségügyi készülékek és berendezések;
égőfejek lámpákhoz; égők, égőfejek; elektromosan fűtött lábzsákok; elektromosan fűtött ruházat; elektromosan
fűtött zoknik; elektromos borhűtő szekrények; elektromos cumisüveg melegítők; elektromos főzőeszközök;
elektromos főzőlapok; elektromos fűtésű szőnyegek; elektromos fűtőberendezések; elektromos fűtőszálak;
elektromos gofrisütők; elektromos gőzölök főzéshez; elektromos hűtőtáskák; elektromos italadagolók; elektromos
joghurtkészítők; elektromos kávéfőzők (1); elektromos kávéfőzők (2); elektromos kisülési csövek világításra;
elektromos kukták; elektromos kuszkuszfőzők; elektromos lámpák; elektromos olajsütők, fritőzök; elektromos
rizssütemény-készítő gépek háztartási célokra; elektromos ruhaszárítók; elektromos sous vide sütők; elektromos
szójatejkészítő gépek; elektromos takarók, nem gyógyászati használatra; elektromos termoszok; elektromos
tortillanyomók; elektromos ventilátorok személyes használatra; elektromos vízforraló kannák; elektromos
zseblámpák; élelmiszerhulladékok vízelvonására szolgáló készülékek; élelmiszer-szárítók, elektromos;
elszívóernyők; enyvmelegítő készülékek; fagyasztók; fáklyák; fáklyakémények, fáklyatornyok [kőolajipar];
fejlámpák; fém armatúrák, vázak kemencékhez, sütőkhöz; fénycsövek világításra; fény diffúzorok; fényszórók,
reflektorok gépkocsikhoz (1); fényszórók, reflektorok gépkocsikhoz (2); fénytompító szerkezetek járművekhez
[lámpa szerelvények]; fertőtlenítő készülékek, berendezések; fertőtlenítő készülékek gyógyászati használatra (2);
fertőtlenítőszer-adagolók toalettekhez, WC-khez; finomítótornyok lepárláshoz; fogászati kemencék; foglalatok
elektromos lámpákhoz; folyadékhűtő berendezések; formázott szerelvények, idomdarabok kemencékhez,
sütőkhöz; forrólevegős fürdőszerelvények; forrólevegős készülékek; forrólevegős sütők; forróvizes palackok;
főző berendezések és készülékek; fürdőkádak (1); fürdőkádak (2); fürdőszobai melegítők; fürdőszobai vízvezeték
szerelvények; fürdőszoba szerelvények; füstcsatornák, füstcsövek fűtőkazánokhoz; füstölőkészülékek, fumigációs
berendezések, nem gyógyászati használatra; fűtőberendezések (1); fűtőberendezések (2); fűtőberendezések
járműablakok jégtelenítéséhez; fűtőberendezések járművekhez; fűtőberendezések szilárd, folyékony vagy
gáznemű fűtőanyagokhoz; fűtőberendezések [víz]; fűtőkazánok, fűtőbojlerek; fűtőkészülékek; fűtött bemutató
pultok; gázégők; gázgyújtók; gázkazánok, gázbojlerek; gázkondenzátorok, nem géprészek; gázlámpák;
gázmosók, gáztisztítók [gázberendezések részei]; gáztisztítók; gömblámpák; gőzállomások vasalókhoz;
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gőzfejlesztő berendezések; gőzkazánok, nem gépek részei; gőztárolók, gőzakkumulátorok; grillezők, grillsütők;

grillsütők [főző berendezések]; gyertyás lámpások; gyümölcsaszalók; hajgöndörítő lámpák; hajszárítók;
hamuládák kemencékhez, tűzhelyekhez; hidromasszázs fürdőberendezések; hidromasszázs, pezsgőfürdő
berendezések; hidroponikus termesztési rendszerek; hordozható kovácstűzhelyek; hőcserélők, nem
gépalkatrészek; hőpárnák, elektromos nem gyógyászati használatra; hőpisztolyok; hőszabályozó szelepek
[fűtőberendezések részei]; hőszivattyúk, hőpumpák; hőtárolók; hővisszanyerő berendezések; huzatszabályzók
[fűtés]; hűtőberendezés; hűtőhelyiségek, hűtőkamrák; hűtőkészülékek és berendezések (1); hűtőkészülékek és
berendezések (2); hűtőkészülékek és berendezések (3); hűtőkészülékek és berendezések (4); hűtőszekrények;
hűtőszekrények, hűtőkészülékek és fagyasztók gyógyászati tárolási célokra; hűtőtartályok; ionizáló készülékek a
levegő vagy a víz kezelésére; irányjelző izzólámpák járművekhez; italhűtő berendezések; ívlámpák; ivóvízszűrők;
izzószálak elektromos izzókba, lámpákba; izzószálas égők; jégkészítő gépek; jégkrémkészítő gépek;
jégleolvasztók, jégtelenítők járművekhez; kádak ülőfürdőkhöz; kályhák [fűtőkészülékek]; kandalló fújtatók;
kandallók; kandallók (szobai); kandallórácsok, szikrafogók; kanócok olajjal működő ételmelegítőkhöz; karok
gázégőkhöz; kávékapszulák, üresen, elektromos kávéfőzőkhöz; kávépörkölő készülékek; kazáncsövek
fűtőberendezésekhez; kemencehűtők; kemencékhez samottbélések; kemencék, nem laboratóriumi használatra;
kéménykürtők, füstcsatornák, tűzcsatornák; kenyérpirítók; kenyérsütő gépek (1); kenyérsütő gépek (2); kerékpár
irányjelző lámpák; kerékpár lámpák; keresőlámpák, zseblámpák; keverő csaptelepek vízvezetékekhez; kézszárító
készülékek mosdókba; konyhai elszívó búrák; ködgépek; könyvsterilizáló berendezések; kromatográfiai
készülékek ipari használatra; kutak, szökőkutak; lábmelegítők, elektromos vagy nem elektromos; laboratóriumi
égők; laboratóriumi elszívó berendezések; laboratóriumi lámpák; lámpaernyők; lámpaernyőtartó vázak; lámpák;
lámpák, égők ünnepi díszkivilágításhoz (1); lámpák, égők ünnepi díszkivilágításhoz (2); lámpák járművekhez (1);
lámpák járművekhez (2); lámpák járművekhez (3); lámpák karácsonyfákhoz, elektromos; lámpák
motorkerékpárokhoz; lámpások világításra; lámpaüvegek (1); lámpaüvegek (2); lámpaüvegek (3); lávakövek
grillezéshez; LED-diódás világító berendezések; légfertőtlenítők; léghevítő készülékek, berendezések; léghűtő
berendezések; légkeveréses sütőedények; légkondicionáló berendezések; légkondicionálók; légkondicionálók
járművekhez (1); légkondicionálók járművekhez (2); légkondicionáló ventilátorok; légnedvesítők; légszárítók;
légszelepek gőzfűtő berendezésekhez; légszűrő berendezések; légtisztító készülékek és gépek; lepárló készülékek
(1); lepárló készülékek (2); lepárló készülékek (3); levegő szagtalanító készülékek; magnézium izzószálak
[világítás]; malátapörkölő gépek; megrakó, megtöltő berendezések kazánokhoz, kemencékhez; meleg és hideg
italok adagolására szolgáló melegítő- és hűtőkészülékek; mennyezetvilágítások, mennyezeti lámpák;
merülőforralók; mikrobuborék generátorok fürdőkhöz; mikrohullámú sütők [főzőberendezések]; mikrohullámú
sütők ipari célokra; mobil vécék; mosdókagylók [szaniter berendezések részei]; mosogatók, mosdók;
mosókonyhai kazánok; multifunkciós főzőkészülékek; műkörmös lámpák; napkemencék; napkollektorok [fűtés];
nukleáris moderátorok és fűtőanyagok kezelésére szolgáló berendezések; nyársak roston sütéshez; nyársforgató
készülékek; nyomás alatti víztartályok; olajégők; olajlámpák; olajtisztító készülékek; öblítő berendezések;
öngyújtók; öntözőgépek mezőgazdasági célokra; padlófűtési berendezések és készülékek; párásítók központi
fűtés radiátoraihoz; parazsas ágymelegítők; párologtató készülékek, evaporátorok; pasztőröző berendezések;
pecsenyesütők; pecsenyesütő készülékek; piszoárok [szaniter berendezések]; platni karikák; polimerizációs
berendezések; radiátorfedelek, radiátortetők; radiátorok, elektromos; radiátorok [fűtés]; radiátorok, fűtőtestek
központi fűtéshez; reflektor lámpák; reflektorok járművekhez; sótalanító üzemek, egységek; spa kádak,
hidromasszázs kádak; spirituszégők; spotlámpák; sterilizátorok; sütőkemencék; szabályozó és biztonsági
tartozékok gázkészülékekhez; szabályozó és biztonsági tartozékok gázvezetékekhez; szabályozó és biztonsági
tartozékok vízkészülékekhez; szabályozó szerelvények víz- vagy gázkészülékekhez és víz- vagy
gázvezetékekhez; szagtalanító készülékek nem személyes használatra; szárítóberendezések; szárító berendezések,
aszalógépek; szárítókészülékek és berendezések; szárító lámpák nem gyógyászati célokra; szauna berendezések;
szellőző [légkondicionáló] berendezések és készülékek; szemétégetők, égetőkemencék; szén ívlámpákhoz;
szintszabályozó szelepek tartályokhoz; szűrők légkondicionálókhoz; tágulási tartályok központi
fűtőberendezésekhez; tajine, elektromos; takarmány szárítására szolgáló készülékek; tányérmelegítők (1);
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tányérmelegítők (2); tányérmelegítők (3); tejhűtő berendezések; textilgőzölők; tisztaszobák [egészségügyi

berendezések]; toalettek [WC-k]; tömítőgyűrűk vízcsapokhoz; törökfürdőkhöz hordozható kabinok; tűzcsapok;
tűzhelyek (1); tűzhelyek (2); ultraviola lámpák nem gyógyászati használatra; USB-tápegységes kézmelegítők;
USB tápegységes pohármelegítők; úszómedence-klórozó berendezések; utcai lámpák; vécékagylók; vécéülőkék;
ventilátorok [légkondicionáló berendezések részei]; világító berendezések és készülékek; világító berendezések
légi járművekhez; világító házszámok; villanykörték (1); villanykörték (2); vízellátó berendezések; vízelosztó
berendezések (1); vízelosztó berendezések (2); vízhűtők; vízkivételi készülékek, berendezések; vízlágyító
készülékek és berendezések; vízmelegítők, vízforralók; vízporlasztó fej csapra; víztisztító berendezések;
víztisztító készülékek és gépek; vízvezetékcsövek egészségügyi berendezésekhez; vízsterilizáló berendezések;
vízszűrő berendezések; WC-vízöblítő tartályok; zuhanyok; zsebmelegítők.
12

Ablaktörlők, szélvédőtörlők; abroncskarimák járművekhez; abroncstüskék, abroncsszegek; anyagmozgató

kézikocsik; árbocok hajókhoz, csónakokhoz; árnyékolók, tetők babakocsikhoz; áruszállító drónok; autogirók;
babakocsik (1); babakocsik (2); babakocsikhoz kialakított szúnyoghálók; belső gumiabroncstömlők; betonkeverő
gépjárművek; bevásárlókocsik; billenőkocsik; billenős tehergépkocsik, kamionok; billenőtestek
tehergépkocsikhoz; billentőszerkezetek [tehergépkocsik és vagonok részei]; biztonsági gyermekülések
járművekhez; biztonsági hevederek, hámok járműülésekhez (1); biztonsági hevederek, hámok járműülésekhez
(2); borítások járművek kormánykerekeire; botkormányok járművekhez; búvárharangok; civil drónok; csáklyák;
csomagtartók járművekhez; csúszásgátlók járműabroncsokhoz; csúszásgátló láncok; darus teherautók;
dísztárcsák; egyensúlyozós egykerekűk; egyensúlyozós elektromos rollerek; ejtőernyők; elektromos emelőfalak
[szárazföldi járművek részei]; elektromos gördeszkák; elektromos járművek; elektromos kerékpárok; ellensúlyok
járművek kerekeihez; ernyők babakocsikhoz; erőátviteli láncok szárazföldi járművekhez (1); erőátviteli láncok
szárazföldi járművekhez (2); étkezőkocsik; evezőlapátok; evezővillák; farevezők; fej támaszok járműülésekhez;
fékbetétek gépkocsikhoz; kerékabroncsok kerékpárokhoz; kerékagyak járművekhez; kerékagy gyűrűk; kerekek
szárazföldi járművekhez (1); kerekek szárazföldi járművekhez (2); kerekesszékek mozgássérültek, betegek
szállítására; kerékpár abroncsok, gumik; kerékpárcsengők; kerékpár hajtókarok; kerékpár kerékagyak;
kerékpárkerekek, biciklikerekek; kerékpár kitámasztók, stenderek; kerékpárkormányok; kerékpár küllők;
kerékpár nyergek; kerékpárok; kerékpáros táskák, biciklis táskák; kerékpárpedálok; kerékpárpumpák; kerékpár
sárvédők; kerékpár utánfutók; kerékpárvázak.
16

Abszorbens papír vagy műanyag, élelmiszerek csomagolásához; acél tollak; agyag modellezéshez;

almanachok; arany töltőtoll hegyek; asztali alátétek, tányéralátétek papírból; asztali futók papírból; asztali
iratrendező tálcák; asztali írószertartó szekrények [irodai cikkek]; asztali könyöklők; asztalneműk papírból;
atlaszok; átlátszó vetítőfóliák [papíráruk]; autotípiák, fénykép metszetek; bankjegyek; bankkártya leolvasók, nem
elektromos; bélyegzőpárnák, festékpárnák (1); bélyegzőpárnák, festékpárnák (2); bélyegző [pecsét] tartó
dobozok; bélyegzőtartók (1); bélyegzőtartók (2); bérmentesítő gépek [irodagépek]; betűk acélból; biológiai
metszetek mikroszkópos vizsgálatokhoz [oktatási anyagok]; blokkok [papíráruk]; blotter papírok; bónok,
utalványok; borítékok [papíráruk]; buborékfólia (műanyag-) csomagoláshoz; cégtáblák papírból vagy kartonból;
celluloid lapok rajzfilmkészítéshez; ceruzahegyező gépek; ceruzahegyezők [elektromos vagy nem elektromos];
ceruzák; ceruzatartók; címbélyegzők, címbélyegek; címkék kartotéklapokhoz; címkék papírból vagy kartonból;
címkéző készülékek; címkéző készülékek, kézi; címtáblák címezőgépekhez; címzőgépek; csatok
névjegykártya-tartókhoz [irodai felszerelések]; csekk-könyv borítók; csipeszes felírótáblák; csomagolások,
borítások palackokhoz papírból vagy kartonból; csomagolóanyag keményítőből; csomagolóanyagok palackokhoz
papírból vagy kartonból; csomagolóanyagok papírból vagy kartonból [párnázó-, töltőanyagok]; csomagolópapír;
daloskönyvek; dekoratív csillám irodai célokra; derékszögű vonalzók rajzoláshoz (1); derékszögű vonalzók
rajzoláshoz (2); diagramok; dossziék [papíráruk] (1); dossziék [papíráruk] (2); ecsetek (1); ecsetek (2);
egészségügyi papír, WC-papír; elektrotípiák, galvanotípiák; előkék papírból; elválasztó lapok, regiszterek
iratrendezőkhöz; építészeti makettek; érmetálcák; értesítő kártyák; érvénytelenítő bélyegzők; ezüstpapír; fapép
karton [papíráru]; fatartalmú papír; fedelek, kötések, borítók [papíráruk]; fényképek beragasztására szolgáló
készülékek; fényképek [nyomtatott]; fényképtartók; fénymásolópapír, nyomtatópapír; festékkészletek [iskolai
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használatra]; festékkeverő csészék művészek részére; festéklapok iratmásoló gépekhez; festéklapok

másológépekhez; festéktálcák; festmények [képek], keretezve vagy anélkül; festőállványok; festővásznak (1);
festővásznak (2); folyóiratok; formák modellező agyagokhoz [művészeti anyagok]; formanyomtatványok,
űrlapok; földgömbök; földrajzi térképek; füzetek, könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz; gémkapocs; golyóstollak;
görbevonalzók; grafikai reprodukciók; gyűjthető kártyák, nem játékokhoz; gyűrűs irattartók, iratrendezők;
halenyv papíripari vagy háztartási használatra; hasáb alakú vonalzók, térzők, űrtöltők; hektográfok, sokszorosító
készülékek; hengerek szobafestőknek; hímzőminták; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek;
hordozható nyomdakészletek [irodai cikkek]; indigópapír; írásminták; iratgyűjtők, dossziék; iratmegsemmisítők
irodai használatra; irattartók [papíráru]; irodagépek borítékok lezárására; irodai bélyegzőgépek; irodai
gumiszalagok; irodai kaparókések; irodai kapcsok; irodai kapcsok, iratkapcsok; irodai kellékek; irodai
lyukasztógépek (1); irodai lyukasztógépek (2); irodai nedvesítők; íróecsetek; íróeszközök; írófelszerelések; írógép
billentyűk; írógépek, elektromos és nem elektromos; írógéphengerek; írógépszalagok, festékszalagok (1);
írógépszalagok, festékszalagok (2); írókészletek [papíráruk]; írókréta; írólap, írópapír; írószerek; írószertartók
[készletek]; írótábla törlők; iskolaszerek [papíráruk]; ívek [papíráruk]; javítófolyadékok [irodai cikkek];
javítószalagok [irodai cikkek]; javítótinták [fénynyomatkészítéshez]; jegyek; jelölő kréta; jelölőtűk rajzoláshoz,
rajztűk; kalapdobozok kartonból; kaparós matricák; karcolótűk; karkötők íróeszközök rögzítésére; karton;
kartoncsövek, papírlemez csövek; kartotékok, kartoték kártyák; kártyák; katalógusok; keményítő enyv irodai
vagy háztartási célokra; képek; képeslapok, levelezőlapok; képregények; kézikönyvek [útmutatók]; kéztámasztók
festőknek; klisék, nyomódúcok; könyvecskék, brosúrák (1); könyvecskék, brosúrák (2); könyvek; könyvjelzők;
könyvkötészeti cikkek; könyvkötő berendezések és gépek [irodai eszközök]; könyvkötő fonalak; könyvkötő
szövetek; könyvlaprögzítők; könyvtámaszok; körzők; kötőszalagok [könyvkötészet]; kréta spray; krétatartók;
kromolitográfiák; laminálók irodai használatra; lemezek metszetek készítéséhez; levélzáró öntapadós
ragasztókorongok (1); levélzáró öntapadós ragasztókorongok (2); litografált műtárgyak (1); litografált műtárgyak
(2); litográfiái kövek; litográfiái kréta; lyukkártyák Jacquard szövőszékekhez; magazinok, revük [időszaki lapok];
mappák; márványozófésűk; másológépek, duplikátorok; metszetek; mimeográf készülékek és gépek; modellező
anyagok; modellező paszta; modellező viasz, nem fogászati célokra; mutatópálcák, nem elektromos;
műanyagfóliák csomagolásra; műanyagok modellezéshez; műanyag tasakok kisállatok ürülékének kidobásához;
naplófőkönyvek, főkönyvek; naptárak; névbadgek [hivatali kellékek]; névtábla-tartók [irodai felszerelések];
noteszok (1); noteszok (2); nyomatok [metszetek]; nyomdai alátétek, nem textilből; nyomdai betűk (1); nyomdai
betűk (2); nyomtatott kották; nyomtatott órarendek, menetrendek; nyomtatott publikációk; nyomtatványok;
nyúlékony műanyagfóliák rakodólapra rakáshoz; orsók írógépszalagokhoz; öntapadós címkék, matricák
[papíripari]; öntapadós textil [írószer és papíráru]; öntapadós textil szalag [papíráruk]; palatáblák [íráshoz] (1);
palatáblák [íráshoz] (2); palavesszők; paletták festőknek; pantográfok [rajzeszközök]; papír; papír alátétek; papír
asztalterítők; papírból készült fedők fogászati tálcákhoz; papírból készült poggyászcímkék; papírból készült
szűrőanyagok; papírdobozkák, edénykék tejszínek, krémek tárolására; papír feliratok, zászlók; papír
felvevőgépekhez; papír-írószer áruk; papír kávéfilterek; papírmasé; papírmasnik; papírnehezékek; papírok
elektrokardiográfokhoz; papírok fiókok kibélelésére, illatosítva vagy anélkül; papír rádiótáviratokhoz;
papírszalagok; papírszalagok vagy lyukkártyák számítógépprogramok rögzítéséhez; papírszalvéták; papírtörlők
tisztítási célokra; papírtörölközők; papírvágó kések [irodai cikkek]; papírvágók [irodai cikkek]; papír- vagy
kartondobozok; papír- vagy műanyaglapok nedvesség ellenőrzésére élelmiszerek csomagolásánál; papírzacskók;
papírzacskók gyógyászati eszközök sterilizálásához történő használatra; papírzsebkendők, papírtörlők; pasztellek
[kréták]; pauszmásolatok (1); pauszmásolatok (2); pauszpapír, szabásminta papír; pecsétbélyegek (1);
pecsétbélyegek (2); pecsétbélyegek (3); pecsételő anyagok papíripari használatra; pecsétviasz; pénztárolók;
pergamenpapír; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; poháralátétek papírból; polimer modellezőagyag;
portrék, arcképek; postabélyegek; poszterek; prospektusok; radírgumik; ragasztók irodai és otthoni célokra (1);
ragasztók irodai és otthoni célokra (2); ragasztók irodai és otthoni célokra (3); ragasztók irodai és otthoni célokra
(4); ragasztószalag-adagolók [irodai cikkek]; ragasztószalagok irodai vagy háztartási célokra (1);
ragasztószalagok irodai vagy háztartási célokra (2); ragasztószalagok irodai vagy háztartási célokra (3);
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rajzeszközök; rajzkészletek; rajzok (1); rajzok (2); rajztáblák; rajzszegek; rézkarcok, gravűrök; rizspapír;

rotringhegyek, ceruzahegyek; sablonok [papíráruk]; sablonok, stencilek; sablonok törléshez; sablontartók;
scrapbook [családi albumok]; sminkeltávolító papírkendők; söröskorsó alátétek; stencilek ételek és italok
dekorálásához; szabásminták; szabókréta; számítási, számtani táblázatok; számok [nyomdai karakterek];
számozókészülékek; szedőhajók [nyomdászat]; szedőregálok [nyomdai felszerelések]; szedővasak,
szedő-sorjázók; szemeteszsákok papírból vagy műanyagból; szénceruzák; színes olajnyomatok; szivargyűrűk;
szobrocskák, figurák papírmaséból; szórólapok; szövegkiemelő tollak; szövettani metszetek [oktatási eszközök];
szteatit [szabókréta]; szűrőpapír; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések]; tervrajzok; tintaés tolltartó állványok (1); tinta- és tolltartó állványok (2); tinta- és tolltartó állványok (3); tinták; tinta rudak;
toalettkendők papírból; tollak [irodai cikkek]; toll- és ceruzatartók; tollhegyek; tollszártartók; tolltartó dobozok;
tolltartó kapcsok, csipeszek; tolltörlők; többmásolatos papírok [írószer]; töltőanyagok papírból vagy kartonból;
töltőceruzák [rotringok]; töltőtoll; törlésre szolgáló termékek; tuskihúzók; tusok; tűzőgépek [irodai cikkek];
t-vonalzók, fejes vonalzók rajzoláshoz; ujjas előkék, papírból; ujjnedvesítő [irodaszerek]; ujjvédők [irodai
cikkek]; újrahasznosított cellulózlapok csomagoláshoz; újságok; útlevéltartók; üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák;
vasi [Japán merített papír]; vászon könyvkötéshez; világító papír; virágcserépburkolók papírból; viszkózlapok,
lemezek csomagolásra; visszahúzódó zsinórok névtábla-tartókhoz [irodai felszerelések]; vízfestmények,
akvarellek; vizsgálóasztalokon használt papír; vonalkód szalagok; vonalzók műszaki rajzokhoz; xuan papír [kínai
festményekhez és kalligráfiákhoz]; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból; zacskók mikrohullámú
sütéshez; zászlófüzér papírból; zászlók papírból; zenélő üdvözlőlapok; zsírpapír, viaszpapír.
21

Acélgyapot tisztításhoz; aeroszol adagolók, nem gyógyászati használatra; agyagedények; akváriumfedők;

akváriumok (szobai -); állatfésűk, lókefék; állatfésülő kesztyűk; állatsörték [kefeáruk és ecsetek]; állványok
hordozható babakádakhoz; alomtálcák házi kedvenceknek; aromaolaj párologtatók, a nádból készült párologtatók
kivételével; asztaldíszek; asztali alátétek, nem papírból vagy textilből; asztali ecet- és olajtartók (1); asztali ecetés olajtartók (2); asztali füstelszívó; asztali késtartók; asztali szalvétatartók; autómosó kesztyűk; baromfigyűrűk;
bébifürdőkádak, hordozható; beltéri terráriumok [növénytermesztéshez]; beltéri terráriumok [viváriumok];
bontófésűk; borkiöntők; borlevegőztető berendezések; borotvapamacsok, borotvaecsetek; borotvapamacs tartók;
borsdarálók, kézi; borstartók; bögrék, korsók; bőr fényesítéshez; búvárszivattyúk, plungerek eldugult lefolyók
tisztítására; cégtáblák, információs táblák porcelánból vagy üvegből; címkék dekantálókhoz; cipőfényező
készülékek, nem elektromos; cipőgombolók; cipőkanalak; cipőkefék; cukorfogók [csipeszek]; cukorkásdobozok;
cukortartók; cukrászati nyomózsákok; cumisüveg melegítők, nem elektromos; csajkák, katonai evőcsészék;
csepegtetőedények; csepegtetők háztartási célokra; csészealjak; csészék; csizmahúzók; csövek és hegyek
süteménydíszítéshez; darálók háztartási használatra, kézi; dekantálók; demizsonok, üvegballonok; dezodoráló
szerek személyes használatra; dézsák; diótörők; dobozok üvegből; dörzsölőeszközök [kefék]; dörzsszivacsok
bőrradírozáshoz; dugóhúzók, elektromos és nem elektromos; dugók üvegből, üvegdugók; edényáruk; edények,
fazekak; edényfogók és -alátétek; edénymosó kefék; egérfogók (1); egérfogók (2); éjjeliedények; eldobható
alumíniumfólia tartályok háztartási célokra; eldobható tányérok; elektromos kefék, a géprészek kivételével;
elektromos rovarcsapdák; enyvesfazekak; ételburák; ételtartók kedvtelésből tartott kisállatoknak; étkészlet, a
kések, villák és kanalak kivételével; étkészletek; étlaptartók; evőpálcikák (kínai -); fagylaltadagoló kanalak;
fazekasáruk; fazékfedők; fedeles kupák, fedeles fémkupák; fejek elektromos fogkefékhez; felfújható babakádak;
felmosófej-kifacsarós vödrök; felmosórongyok; felmosó vödör kicsavaróval; fémedények fagylalt és jeges italok
készítéshez; fém súrolópárnák; festett üvegáru; fésűk; fésűk állatoknak; fésűk (elektromos); fésűtartók; fogkefék;
fogkefék (Elektromos -); fogkrémtubus-kinyomók; fogpiszkálók; fogpiszkálótartók; fogselyem;
fokhagymaprések, fokhagymanyomók [konyhai eszközök]; fordító- és kenőlapátok, spatulák konyhai használatra;
forgatható ruhaszárítók; forgatható tálca asztalra; főzőedények; főzőeszközök, nem elektromos; fűszertartó
szettek; grillállványok; grillek, rostélyok [sütőeszközök]; grillkesztyűk; gumibetétes kézi ablaklehúzók
tisztításhoz; gyapjúhulladék tisztításhoz; gyertya alátétek; gyertyamelegítők, elektromos vagy nem elektromos;
gyertyaoltók; gyertyatartók; gyertyatartó üvegedények [tartók]; gyümölcsprések, nem elektromos, háztartási
használatra; gyűrűk madaraknak; habverők, nem elektromos; hálós zacskók sütéshez, nem mikrohullámú
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sütőkhöz; háztartási eszközök, kis méretű; háztartási hamurosták; háztartási keverőgépek, nem elektromos;

háztartási szűrők; hengerek fokhagymapucoláshoz; hordozható hűtőtáskák, nem elektromos; hot pot [gyorsfőző
edények, nem elektromos]; hőszigetelt tartályok élelmiszerekhez; hőszigetelt tartályok italokhoz; hőszigetelt
tartályok, konténerek; húslocsoló pipetták; huzatok vasalódeszkákra; hűtőpalackok; hűtőtasakok, jégakkuk
élelmiszerek és italok hűtéséhez; italkiöntők; itatóvályúk; ivóedények; ivókürtök; ivópalackok sportoláshoz (1);
ivópalackok sportoláshoz (2); izotermikus táskák; jászlak állatoknak; jegesvödrök, hűtővödrök; jégfogó
csipeszek; jégkockaformák; kancsók; kaspók, nem papírból; kátránykenő kefék, hosszú nyéllel; kávédarálók,
(Kézi -); kávéfilterek, nem elektromos; kávéfőzők, nem elektromos; kávéskannák, nem elektromos;
kávéskészletek; kefegyártáshoz használt anyagok; kefék; kefék lámpaüvegekhez; kefék tartályok tisztítására;
keksztartók; kenőecsetek; kenyérkosarak, háztartási célokra; kenyértartók; kenyérvágó deszkák; kerámiák
háztartási használatra; kertészeti kesztyűk; kerti öntözők; kesztyűk fényesítéshez; kesztyűk háztartási használatra;
kesztyűtágítók; ketrecek kedvtelésből tartott állatok részére; keverőkanalak [konyhai eszközök]; kézi habverők,
nem elektromos, háztartási használatra; kézi keverőpalackok [koktél shaker]; kisállat-etető tálak, automatikus; kis
nyársak [tűk] fémből, sütéshez; koktélkeverők; kompótos tálka; konnektorba dugható szúnyogriasztó
párologtatók; konyhai darálók, nem elektromos; konyhai dobozok, tárolók; konyhai dörzsik; konyhai eszközök,
kis méretű (1); konyhai eszközök, kis méretű (2); konyhai vágódeszkák; konyharuhák; kosarak háztartási
használatra; kozmetikai ecsetek, pipere ecsetek; kozmetikai eszközök; kozmetikai spatulák; körömkefék;
kristályok [üvegáruk]; kvarcüvegrostok, nem textilipari használatra; lapátkák háztartási használatra; légycsapók
(1); légycsapók (2); lemezek tej kifutásának meggátlására; levesestálak; likőrös készletek; locsolókannák,
öntözőkannák; lókefék; lószőr kefekészítéshez; madárfürdők; madárkalitkák; majolika; malacperselyek;
medencék [tartályok]; mellszobrok porcelánból, kerámiából, agyagból vagy üvegből; merőkanalak; merőkanalak
borok kitöltéséhez; morzsatálcák; mosdószivacsok, szivacsok mosakodáshoz; mosdótálak, lavórok; mosódeszkák;
mozsarak konyhai használatra; mozsártörők konyhai használatra; műtárgyak porcelánból, kerámiából, agyagból
vagy üvegből; műtojások; nadrágvasalók, nadrágakasztók; nem elektromos italadagolók; nem elektromos,
konyhai darálók; nem elektromos kukták; nem elektromos kuszkuszfőző edények; nem elektromos
ostya-gofrisütők; nem elektromos tajine edények; nem elektromos tésztakészítők háztartási használatra;
nyakkendőprések; nyeles agyaglábasok; nyeles lábasok; nyélre erősített felmosórongyok; olajsütők, nem
elektromos; olvasztott kvarc [félkész termék], nem építéshez; opálüveg (1); opálüveg (2); öntőformák [háztartási
eszközök]; öntözőberendezések; öntözőfejek locsolókannákhoz; öntözők virágok és más növények locsolásához;
palacknyitók, elektromos és nem elektromos; palackok; pamuthulladék tisztításhoz; papírkosarak; papírtányérok;
papírtörölköző adagolók; parfümpermetezők, illatszerpermetezők; párologtatók; pelenka kukák; perselyek; piknik
kosarak edénykészlettel; piperetáskák, neszesszerek; pipetták [borkóstoláshoz]; poharak papírból vagy
műanyagból; poháralátétek, nem papírból vagy textilből; polírozó, fényesítő anyagok, a papír, a kő és
készítmények kivételével; polírozó gépek és eszközök, nem elektromos, háztartási használatra; porcelándíszek;
porcelánok; porcelán tálcák; porított üveg dekorációs célra; porolók; porrongyok; portalanító készülékek, nem
elektromos; portörlő tollseprűk; púderpamacsok; púdertartók kompakt púderhez [üresen]; reszelők konyhai
használatra; rosták [háztartási eszközök] (1); rosták [háztartási eszközök] (2); rovarcsapdák; ruhacsipeszek;
ruhafeszítők; ruhaszárító állványok; sajtharangok; salátás kanalak; salátástálak; sámfák [tágítók] (1); sámfák
[tágítók] (2); seprűk; seprűnyelek; serpenyők; sertéssörte kefekészítéshez; síküveg [nyersanyag]; sminkeltávolító
termékek; sminkszivacsok; sodrófák, nyújtófák háztartási használatra; sószórók; söröskancsók; sörték kefékhez;
spicckanalak [konyhai eszközök]; süteményformák; sütő alátétek; sütőformák, süteményszaggatók;
szájzuhanyok; szalvétatartók; szappanadagolók; szappantartók (1); szappantartók (2); szarvasbőr tisztításhoz;
szemeteskukák; szemöldökkefék; szempilla kefék; szivacsok háztartási használatra; szivacsos lábujjszétválasztók
pedikűrözéshez; szivacstartók; szívószálak; szobrok porcelánból, kerámiából, agyagból vagy üvegből (1); szobrok
porcelánból, kerámiából, agyagból vagy üvegből (2); szódásszifonok; szórófejek öntözőcsőhöz; szőnyegporolók,
prakkerek; szőnyegseprők; szöszeltávolítók, textilborotvák elektromos vagy nem elektromos; tálak aromaolajok
párologtatására; tálalátétek [asztali eszközök]; tálcák háztartási használatra; tálcák papírból, háztartási
használatra; tányéralátétek, nem papírból vagy textilből; tányérok; tárolók, tároló edények háztartási vagy
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konyhai célokra; tea cozy [teáskanna melegítő]; teafilter-tartók; teafőző tojások; teásdobozok; teáskannák;

teáskészletek [terítékek]; teaszűrők; termoszok; tésztakészítők, kézi működtetésű; tésztaszaggatók; tésztavágók;
textilből készült vödrök; tisztítóeszközök, kézi működtetésű; tisztítókóc; tisztitópárnák, súrolószivacsok;
tisztítórongyok; toaletteszközök; toalettkefék, WC-kefék; toalettpapír-tartók (1); toalettpapír-tartók (2); tojás
szétválasztók, nem elektromos, háztartási használatra (1); tojás szétválasztók, nem elektromos, háztartási
használatra (2); tojástartók; tortalapátok; tort illanyomók, nem elektromos [konyhai eszközök]; tölcsérek;
törlőkendők fényezéshez; törölközőtartók és törölközőtartó gyűrűk; tükörtojás sütőformák; újrahasználható
jégkockák; újrahasználható szilikon ételfedők; uzsonnás dobozok; üresen árusított csepegtetők kozmetikai
célokra; üstök, katlanok; üstök, nem elektromos; üvegampullák [tartályok]; üvegáru italokhoz; üveg, beépített
vékony elektromos vezetékekkel; üvegből készült díszgömbök; üvegedények, demizsonok [folyadék szállítására];
üvegek; üvegek [tárolóedények]; üveg járműablakokhoz [félkész termék]; üvegmozaikok, nem építési célra; üveg
nyers vagy félig megmunkált állapotban, az építési üveg kivételével; üvegpalackok [tartályok]; üvegrostfonál,
nem textilipari használatra; üvegszál nem szigeteléshez vagy textilipari használatra; üveggyapot, nem szigetelési
célra; vajtartó burák; vajtartók; vályúk; vasalóállványok; vasalódeszkák; vázák; viaszkefék sílécekhez;
viaszpolírozó készülékek, nem elektromos; virágállványok [virágok elrendezésére]; virágcserepek; virágládák
ablakba; vödrök; zárak fazékfedőkhöz; zománcozott üveg, nem építkezéshez; zöldségestálak.
28

Agyaggalambdobó gépek; agyaggalambok [céltárgyak]; álcaponyvák, álcahálók [sportcikkek];

állatcsalogató eszközök vadászathoz; álló edzőkerékpárok, szobabiciklik; árbocok szörfdeszkákhoz; atléták által
használt gyanták; babaágyak; babaházak (1); babaházak (2); baba játszószőnyegek; babák; babaruhák; baseball
kesztyűk; baseball kesztyűk űtőjátékosoknak [játékfelszerelések]; békatalpak, búváruszonyok; békatalpak
úszáshoz; berendezések játékokhoz; biliárdasztal mandinerek; biliárdasztalok; biliárdgolyók; bingó kártyák;
bobok, bobszánkók; bodyboard deszkák; bokszzsákok [boxzsákok]; bowling berendezések és gépezetek;
bumerángok; bűvészkellékek; céltáblák; cumisüvegek játékbabáknak; csalétkek vadászathoz vagy halászathoz;
csocsó asztalok, asztalifoci asztalok; csörgők [játékszerek]; csúszdák [játékszerek]; dákóhegyek biliárdhoz;
dámajátékok; dámatáblák; darts; diszkoszok sportcélokra; dobókockák; dominójátékok; drónok [játékszerek];
elektronikus céltáblák; építőjátékok; építőkockák [játékok]; eredményjelző karambolok biliárdhoz;
érmebedobásos játékautomaták; érmével működő biliárdasztalok; felfújható játékok úszómedencékbe; felfújható
tárgyak úszómedencében való használatra; férfi szuszpenzorok, altestvédők [sportcikkek]; fitnesz gépek;
fókabőrök [sílécek borítására]; frizbik; giroszkópok és repülésstabilizálók repülőgépmodellekhez; golfkesztyűk;
golftáska-címkék; golftáskák kerékkel vagy anélkül; golfütők; gördeszkák; görgők álló, mozdulatlan
edzőkerékpárokhoz, szobabiciklikhez; görkorcsolyák; görsí, síroller; gumi belsők labdákhoz; gyepjavító
szerszámok [golffelszerelések]; gyertyatartók karácsonyfákhoz; gyűjthető kártyák [kártyajátékok]; halaskosarak
[horgászfelszerelés]; halhorgok; harangok karácsonyfákra; hegymászó hevederek; hevederek vitorlás
szörfdeszkákhoz; hinták; hintalovak; hógömbök; hokiütők; hordozható egységek videojátékok játszásához;
hordozható játékok folyadékkristályos képernyővel, kijelzővel; hordozható játékok képernyőihez kialakított
védőfóliák; horgászbotok; horgászfelszerelések; horgászorsók; horgászzsinórok, horgászdamilok (1);
horgászzsinórok, horgászdamilok (2); hótalpak; húrok, bélhúrok ütőkhöz (1); húrok, bélhúrok ütőkhöz (2); íjak
íjászathoz; íjászfelszerelések; illatos csalik, csalétkek vadászathoz vagy horgászathoz; játékálarcok (1);
játékálarcok (2); játékautók; játékfegyverek; játékfigurák; játékgitt; játék gyurma; játékházak; játékkártyák (1);
játékkártyák (2); játékkonzolok; játék kozmetikumok [nem használható]; játéklabdák, játszólabdák; játékmacik,
játékmackók; játékmodellek; játékok; játékok kisállatoknak; játékrobotok; játék sárkányok; játéksátrak;
játékszerek; játéktermi videojáték-gépek; jógahinták; joystickek, botkormányok videojátékokhoz;
kaleidoszkópok; kaparós sorsjegyek lottójátékokhoz, szerencsejátékokhoz; kapásérzékelők [horgászfelszerelés];
kapásjelzők [horgászfelszerelés]; karácsonyfadíszek, a világítási cikkek és édességek kivételével; karácsonyfák
műanyagból; karácsonyfa talpak; karácsonyi pukkanó bonbonok; karikadobálós játékok; karikajátékok; kesztyűk
[játékok tartozékai]; kézi golfkocsik; kifejezetten játéklabdákhoz használandó pumpák; kirakós játékok [puzzle];
kiságyforgók [játékok]; kitömött játékok (1); kitömött játékok (2); konfetti; korcsolyacipők rögzített korcsolyával;
korcsolyák; könyökvédők [sportcikkek]; kréták biliárddákókhoz; krikett táskák; labdaadogató gépek; labdák
M634

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 6. szám, 2021.03.29.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
játékokhoz; lágyékvédők sportoláshoz; leash-ek szörfdeszkákhoz [pórázok]; lebegő eszközök úszáshoz;

léggömbök; légpisztolyok [játékok]; lepkehálók; madzsong [kínai dominójáték]; marionettek, bábuk; mászógépek
[hegymászó felszerelés]; matrijoska-babák [orosz fajáték, egymásba rakott, egyre kisebb, kettészedhető babák];
mellkas expanderek [edzőeszközök]; méretarányos járműmodellek; méretarányos modell készletek [játékok];
merítőhálók horgászáshoz; mesterséges csalik horgászathoz; műhó karácsonyfákhoz; nyerőgépek
szerencsejátékokhoz; orsók sárkányokhoz; ostábla; ökölvívó kesztyűk, bokszkesztyűk [boxkesztyűk]; pacsinko
[pachinko]; paddleboardok; paintball fegyverek [sporteszközök]; paintball [lövedékek paintball fegyverekhez]
sportcikkek; parittyák, csúzlik [sportcikkek]; parti kalapok papírból; parti kellékek (1); parti kellékek (2); parti
konfettiágyúk; patkó játékok; patronok durranós pisztolyokhoz [játékok]; pénzbedobós játékgépek; pinaták
[édességgel, játékokkal töltött parti kellékek]; ping-pong [asztalitenisz] asztalok; plüss játékok azokra erősített
szundikendövei; poharak kockajátékhoz; pörgettyűk, búgócsigák [játékok]; rajtgépek sporthoz; ritmikus
sportgimnasztika szalagok; robbanókupakok [játékok]; rollerek; rudak rúdugráshoz; rulett kerekek; sakkjátékok;
sakktáblák; sárkányrepülők; síbotok; síbotok görsíhez; sífelszerelésekhez és szörfdeszkákhoz kialakított táskák;
siklóernyők; síkötések; sílécek; sílécek élei; sípcsontvédők [sportcikkek]; sítalp borítások; skiboardok,
hódeszkák; snooker [sznúker] dákók; soros görkorcsolyák; sporthálók; súlyemelő övék [sportcikkek]; súlyzók
(1); súlyzók (2); surfski kajakok (1); surfski kajakok (2); szánkók; szánkók, szánok [sportcikkek];
szappanbuborék fájók [játékszerek]; szelepek játéklabdák felfújására szolgáló pumpákhoz; szigonypuskák
[sportcikkek]; színházi álarcok, maszkok; szörfdeszkák (1); szörfdeszkák (2); táblajátékok; társasjátékok;
távvezérlésű játékjárművek; tekebábuk (1); tekebábuk (2); telekommunikációs funkciókkal rendelkező
hordozható játékok és játékszerek; teniszhálók; teniszlabda dobó eszközök; térdvédők [sportcikkek]; testedző
berendezések; testedző övék a derék karcsúsítására; tollaslabdák; tornabotok; tornaeszközök; trambulinok;
triciklik gyermekek számára [játékok]; ugródeszkák [sportszerek]; úszódeszkák [kickboardok]; úszóhártyás
kesztyűk úszáshoz; úszók horgászathoz/halászathoz; úszómedencék [játékcikkek]; úszómellények, úszódzsekik;
úszóövek; ütök játékokhoz; üveggolyók; védőpárnázatok, védőtömések [sportruházat részei];
vezérlőberendezések játékokhoz; vezérlők játékkonzolokhoz; vidámparki hinták, berendezések; videojátékok;
vívófegyverek; vívókesztyűk; vívómaszkok, vívóálarcok; zsetonok szerencsejátékokhoz.
( 210 ) M 20 03589
( 220 ) 2020.03.09.
( 731 ) ANGELINI HOLDING S.P.A., Roma (IT)
( 740 ) Krajnyák & Partner Law and Patent Office, Budapest
( 541 ) MY FAMILY PLACE
( 511 ) 9

Számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; rajzfilmeket tartalmazó műsoros videokazetták; kompakt

lemezek, CD-k [audio-video]; letölthető hangfelvételek; letölthető videofelvételek; oktató és tanító készülékek és
eszközök; letölthető zenefájlok; kompaktlemezek, CD-k; DVD-k; digitális tárolási média; számítógépes
programok, rögzített; számítógépes szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető formában; játékszoftverek;
letölthető számítógépes játékszoftverek; oktató szoftver gyermekek számára; számítógépes szoftverfejlesztési
eszközök; mobil alkalmazások; számítógépes szoftver digitális zenei fájlok feldolgozásához; szoftverek digitális
képek feldolgozásához; webhely fejlesztő szoftver; képfeldolgozó számítógépes programok és szoftverek
mobiltelefonokhoz; elektronikus játékszoftverek mobiltelefonokhoz; üzenetek átirányítására szolgáló szoftverek;
letölthető interaktív szórakoztató szoftverek videojátékokhoz; számítógépes program digitális képek és fényképek
rendszerezéséhez és megtekintéséhez; számítógépes szoftverek többfelhasználós hozzáférés lehetővé tételére egy
globális számítógépes információs hálózathoz; számítógépes elektronikus kereskedelmi szoftverek, melyek
lehetővé teszik a felhasználóknak elektronikus üzleti tranzakciók lebonyolítását egy globális számítógépes
hálózaton keresztül.
35

Kulturális és oktatási csereprogramok ügyintézése; mások áruinak és szolgáltatásainak marketingje;

kereskedelmi információk szolgáltatása; reklámterjesztés; reklámok terjesztése online kommunikációs
hálózatokon; reklámterjesztési szolgáltatások internetes online kommunikációs hálózaton keresztül; telefonon
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vagy számítógépen leadott megrendelések adminisztratív feldolgozása; felhasználói értékelési rangsorok

szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; vásárlói termékinformációk nyújtása az interneten; kereskedelmi
információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; e-kereskedelemmel kapcsolatos
információnyújtás és tanácsadás; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; felhasználói
vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások
eladói és vásárlói részére; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára;
kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és lebonyolítása távközlési rendszerek útján; reklámozási és értékesítési
anyagok készítése mások számára; audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra; online üzleteken keresztül
történő harmadik személyek számára lebonyolított kereskedelmi tranzakciók intézése; reklámok készítése és
elhelyezése mások számára; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; termékek
nyilvános bemutatásával kapcsolatos szolgáltatások; reklámfilmek készítése; értékesítési promóciós
szolgáltatások; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak promóciója weboldalakon elhelyezett reklámokkal;
reklámszövegek publikálása; hirdetési- és reklámszolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes
hálózaton; reklámszövegek írása; gyógyszerészeti állatgyógyászati és egészségügyi készítményekhez és
gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi szolgáltatások; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve
szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; árösszehasonlító szolgáltatások; üzleti brókeri szolgáltatások;
üzletvezetési konzultáció; áruk és szolgáltatások beszerzéséhez kapcsolódó szaktanácsadás; kereskedelmi
közvetítői szolgáltatások; kiskereskedelmi csomagküldő szolgáltatások ruházati kiegészítőkkel kapcsolatban;
online rendelési szolgáltatások; online rendelési szolgáltatások az éttermi elvitel és házhozszállítás területén;
interneten keresztül biztosított hirdetési szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai
készítmények valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; globális számítógépes hálózatokon
keresztül nyújtott, alkoholmentes italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; globális számítógépes
hálózatokon keresztül nyújtott, élelmiszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; bútorok
értékesítéséhez kapcsolódó kiskereskedelmi szolgáltatások; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és
előre rögzített zenékhez és filmekhez; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és előre rögzített zenékhez
és filmekhez; számítógépesített on-line rendelési szolgáltatások; reklámozás és értékesítési promóciós
szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése.
42

Webportálok tervezése; internetes portálok, csevegőszobák, csevegővonalak és internetes fórumok

szoftvereinek programozása; számítógépes platformok fejlesztése; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében;
számítógépes szoftver fejlesztése; internetes weboldalak tervezése és fejlesztése; multimédiás termékek tervezése
és fejlesztése; szoftverek tervezése és fejlesztése; termékkutatás és -fejlesztés; gyógyszerkutatási és fejlesztési
szolgáltatások; szoftverek frissítése; szoftvertervezés; internetes keresőmotorok biztosítása; orvosi kutatás;
e-kereskedelmi műveletekhez való technológiát alkalmazó felhasználó-hitelesítési szolgáltatások; elektronikus
kereskedelmi platformokhoz való szoftverek programozása.
( 210 ) M 20 03627
( 220 ) 2020.11.27.
( 731 ) Magister Products Kft., Sé (HU)
( 546 )

( 511 ) 3

Szájhigiénés készítmények; parfümök és illatanyagok; kozmetikai termékek; testápolási és szépségápolási

készítmények; smink; szappanok és gélek; fürdőkészítmények; bőr-, szem és körömápoló készítmények; hajápoló
készítmények.
16

Tollak; arctörlő kendők; törölközők.

18

Táskák, kézitáskák; kozmetikai táskák; hétköznapi, utcai táskák.

22

Zsákok és zacskók csomagoláshoz, tároláshoz és szállításhoz.

24

Törölközők; fürdőszobai törölközők; kozmetikai törölközők; fürdőlepedők.

25

Ruhaneműk; ruházati cikkek; kalapáruk; cipők.
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Kozmetikai termékek kis és -nagykereskedelme; marketing kampányok; promóciós marketing; reklámozás

és hirdetés; hirdetés reklámozás social medián keresztül; online weblapok népszerűsítése, reklámozása és
marketingje; hirdetés bannerekkel; online reklámozás; promóciós és reklámozási szolgáltatások; reklámozási,
főként terméknépszerűsítő szolgáltatások; marketing; videofelvételek készítése reklámozási célokra; reklámozás,
hirdetés, beleértve a számítógépes hálózatokon történő online reklámozást; reklámozás minden nyilvános
kommunikációs eszközön keresztül; online weblapok népszerűsítése, reklámozása és marketingje; hirdetési
szolgáltatások; szórólapok kiadása; szórólapok tervezése; reklámozó szórólapok terjesztése; reklámanyagok
terjesztése [szórólapok, prospektusok, és nyomtatványok]; reklámanyagok [szórólapok, prospektusok,
nyomtatványok, minták] elosztása és terjesztése; ajándéktárgyak reklámcélú felhasználása; reprezentációs
anyagok terjesztése; reprezentációs termékek terjesztése.
( 210 ) M 20 03628
( 220 ) 2020.11.27.
( 731 ) Magister Products Kft., Sé (HU)
( 546 )

( 511 ) 3

Szájhigiénés készítmények; parfümök és illatanyagok; kozmetikai termékek; testápolási és szépségápolási

készítmények; smink; szappanok és gélek; fürdőkészítmények; bőr-, szem és körömápoló készítmények; hajápoló
készítmények.
16

Tollak; arctörlő kendők; törölközők.

18

Táskák, kézitáskák; kozmetikai táskák; hétköznapi, utcai táskák.

22

Zsákok és zacskók csomagoláshoz, tároláshoz és szállításhoz.

24

Törölközők; fürdőszobai törölközők; kozmetikai törölközők; fürdőlepedők.

25

Ruhaneműk; ruházati cikkek; kalapáruk; cipők.

35

Kozmetikai termékek kis és -nagykereskedelme; marketing kampányok; promóciós marketing; reklámozás

és hirdetés; hirdetés reklámozás social medián keresztül; online weblapok népszerűsítése, reklámozása és
marketingje; hirdetés bannerekkel; online reklámozás; promóciós és reklámozási szolgáltatások; reklámozási,
főként terméknépszerűsítő szolgáltatások; marketing; videofelvételek készítése reklámozási célokra; reklámozás,
hirdetés, beleértve a számítógépes hálózatokon történő online reklámozást; reklámozás minden nyilvános
kommunikációs eszközön keresztül; online weblapok népszerűsítése, reklámozása és marketingje; hirdetési
szolgáltatások; szórólapok kiadása; szórólapok tervezése; reklámozó szórólapok terjesztése; reklámanyagok
terjesztése [szórólapok, prospektusok, és nyomtatványok]; reklámanyagok [szórólapok, prospektusok,
nyomtatványok, minták] elosztása és terjesztése; ajándéktárgyak reklámcélú felhasználása; reprezentációs
anyagok terjesztése; reprezentációs termékek terjesztése.
( 210 ) M 20 03649
( 220 ) 2020.11.30.
( 731 ) Fodor Orsolya, Tatabánya (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Festmények; festmények reprodukciói; festmények és kalligráfiai munkák; festmények [képek], keretezve

vagy anélkül; művészi képek; dekorációs és művészeti anyagok és hordozók.
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Festési és dekorációs szolgáltatások; dekorációs festési szolgáltatások.

( 210 ) M 20 03650
( 220 ) 2020.11.30.
( 731 ) Lukács Zoltán Gábor, Budapest (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

A következő árukkal kapcsolatos kis-, nagy- és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: könyvek;

nemesfémből készült szoborművek; szoborművek nem nemesfémből; füstölő; füstölő készítmények [illatszerek];
kúp alakú füstölők; imaszíjak; imafüzérek; imaláncok; képek; művészi képek; nyomatok képek formájában;
kristálydíszek; dísztárgyak kristályból; kristály műtárgyak; kristályok [üvegáruk]; kristályszobrok; kézi metszésű
kristály üvegáru; szobrok nemesfémből;nemesfémből, drága- vagy féldrágakőből, vagy ezek utánzataiból készült
vagy bevont szobrok és kisplasztikák; szoborművek nem nemesfémből.
41

Online, nem letölthető videók biztosítása; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők;

on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár
szolgáltatások útján; nem letölthető filmek biztosítása; nem letölthető online elektronikus kiadványok
rendelkezésre bocsátása a spiritualitás terén.
( 210 ) M 20 03661
( 220 ) 2020.11.30.
( 731 ) Gazdag Judit Aranka, Érd (HU)
( 740 ) Dr. Vörös Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35
43

Üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez.
Székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése és világítóberendezések kölcsönzése.

( 210 ) M 20 03663
( 220 ) 2020.12.01.
( 731 ) Knoll Jánosné, Nyírbátor (HU)
( 546 )

( 511 ) 3
35

Parfüméria, illatszerbolt.
Teákkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi

készítményekhez és gyógyászati kellékekhez kapcsolódó kiskereskedelmi szolgáltatások; gyógyászati
eszközökkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; étrendkiegészítőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások; kozmetikai és szépségápolási termékekkel kapcsolatos online kiskereskedelmi bolti
szolgáltatások; diétás készítményekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; élelmiszerekkel kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; hajápoló termékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; illatosító
készítményekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kozmetikai cikkek csomagküldési kiskereskedelme;
kozmetikumokkal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; piperecikkekkel kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; tisztítókészítményekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.
( 210 ) M 20 03664
( 220 ) 2020.12.01.
( 731 ) Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság, Sarród (HU)
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( 546 )

( 511 ) 16

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

kivételével; rajzkellékek és művészeti kellékek; tanítási és oktatási anyagok.
18

Bőröndök és szállító táskák; esernyők és napernyők.

25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

28

Játékok és játékszerek.

29

Hús, hal-, baromfi- és vadhús.

35

Reklámozás.

41

Nevelés; szakmai képzés.

( 210 ) M 20 03686
( 220 ) 2019.08.09.
( 731 ) Apto Payments, Inc., San Francisco (US)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest
( 541 ) APTO
( 511 ) 9

Kódolt elektronikus chipkártyák hitel-, betéti és előre fizetett (prepaid) kártyákként való használatra;

válaszjeladókkal beágyazott valamint hitel-, betéti és előrefizetett (prepaid) kártyákként funkcionáló
programozást tartalmazó kódolt okos (smart) kártyák; kódolt mágneskártyák hitel-, betéti és előre fizetett
(prepaid) kártyákként való használatra; letölthető számítógépes szoftverplatformok márkajelzéssel ellátott
(branded) hitel-, betéti és előre fizetett (prepaid) kártyaprogramok kezeléséhez és hitel-, betéti-, és előre fizetett
(prepaid) kártyás fizetések feldolgozásához; letölthető szoftverfejlesztési készletek (SDK).
36

Kifizetések feldolgozása hitel-, betéti és előre fizetett (prepaid) kártyás fizetések területén.

42

Alkalmazás-programozó interfész (API) szoftvert tartalmazó alkalmazás-szolgáltatás márkajelzéssel ellátott

(branded)hitel-, betéti és előre fizetett (prepaid) kártyaprogramok kezeléséhez és hitel-, betéti és prepaid (előre
fizetett) kártyás fizetések feldolgozásához; márkajelzéssel ellátott hitel-, betéti és előre fizetett (prepaid)
kártyaprogramok kezeléséhez és hitel-, betéti és előre fizetett(prepaid) kártyás fizetések feldolgozásához való
szoftvereket tartalmazó szoftver mint szolgáltatás (SAAS típusú szolgáltatások).
( 210 ) M 20 03695
( 220 ) 2020.12.02.
( 731 ) H&Y Well Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 28

Játékfigurák; plüss játékok; kitömött játékállatok.

( 210 ) M 20 03738
( 220 ) 2020.12.07.
( 731 ) Ammer Ferenc Ákos, Eger (HU)
( 541 ) Essence of Nature by Dr Ammer
( 511 ) 3

Arckrém; arckrém (nem gyógyhatású-); arckrémek; arckrémek [kozmetikai]; arckrémek kozmetikai

használatra; kozmetikai mellfeszesítő készítmények.
5

Hajnövesztő készítmények.
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( 210 ) M 20 03740
( 220 ) 2020.12.07.
( 731 ) PP Management Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Sziklai & Andrejszki Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Glutabalance
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; folyékony étrend-kiegészítők; vitaminokat tartalmazó
étrend-kiegészítők; elixírek pikkelysömörre.
( 210 ) M 20 03746
( 220 ) 2020.12.08.
( 731 ) Media Vivantis Műsorszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Nadray Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Van életünk
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlési szolgáltatások.

41

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

( 210 ) M 20 03750
( 220 ) 2020.12.08.
( 731 ) SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)
( 740 ) FÖLDES Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 29

Hús, baromfihús; húskivonatok; sonka; virsli; felvágottak.

( 210 ) M 20 03752
( 220 ) 2020.12.08.
( 731 ) Novo Digital Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Scharfer
( 511 ) 9

Elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére

szolgáló készülékek és berendezések.
( 210 ) M 20 03754
( 220 ) 2020.12.08.
( 731 ) Hedon Kézműves Sörfőzde Korlátolt Felelősségű Társaság, Balatonvilágos (HU)
( 740 ) dr. Wittner Márton, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

Alacsony alkoholtartalmú sörök; ale [angol sör]; alkoholmentes sör; alkoholmentes sörízű italok; bock sör;
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búzasör; citromos sör [shandy]; fekete sör [pörkölt maláta sör]; ipa (indiai pale ale sörök); ízesített sörök; kávé

ízű ale sör; kávé ízű sör; kézműves sörök; láger sörök [alsóerjesztésű sörök]; malátacefre; malátasör; pale ale
világos sör; porter [sör]; saison sör; sör alapú italok; söralapú koktélok; sörcefre; sörök; stout [erős barna sör];
alkoholmentes malátaitalok; alkoholmentes, szénsavas gyümölcsitalok; alkoholmentes teaízű italok; citromos
árpaital; gyümölcslé; gyümölcslevek; ízesített szénsavas italok; kávé ízesítésű üdítőitalok; nem szénsavas
üdítőitalok; smoothie [alkoholmentes gyümölcsitalok]; smoothie-k [gyümölcs- vagy zöldségitalok]; zöldséglevet
tartalmazó alkoholmentes italok; zöldséglevet tartalmazó, alkoholmentes italok; komlókivonatok sör
előállításához; komlókivonatok italok készítéséhez.
33

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

alkoholtartalmú italok; alkoholos gyomorkeserűk; alkoholtartalmú szénsavas italok, a sörök kivételével;
cukornádalapú alkoholos italok; desztillált röviditalok; digesztív [emésztést elősegítő] italok [szeszesitalok]; előre
kikevert szeszesitalok; gabonaalapú desztillált alkoholos italok; gyógynövény likőrök; gyomorkeserű [bitter]
italok; kávéalapú likőrök; mézsör.
43

Átmeneti szálláskiadás; átmeneti szállások kiadása; átmeneti pihenőhelyek biztosítása utasok részére;

bebútorozott ideiglenes szálláshelyek biztosítása; elszállásolási szolgáltatások; helyszínek biztosítása
rendezvényekhez, ideiglenes irodai férőhelyek és termek biztosítása; ideiglenes elszállásolás biztosítása;
ideiglenes elszállásolások megszervezése; ideiglenes szállás szervezése és biztosítása; ideiglenes szobabérlés;
közösségi célú helyiségek bérbeadása; lakókocsipark felszerelések biztosítása; lakókocsipark létesítmények
biztosítása; rendezvényhelyiségek, valamint ideiglenes iroda- és tárgyalóhelyiségek biztosítása; rendezvénysátrak
bérbeadása; rendezvénysátrak kölcsönzése; sátrak kölcsönzése; szállás biztosítása klubok, csoportok tagjainak;
szállásadási szolgáltatások összejövetelekhez; szállásadással kapcsolatos irodai szolgáltatások; szállodák, szállók,
panziók, üdülő és turista szálláshelyek; szoba- és terembérlési szolgáltatások; szobák bérbeadása; szobák
bérbeadása időszakos lakhatási lehetőségként; üdülési szállás biztosítása; vendéglátási szolgáltatások
[szállásadás]; alkoholos italok felszolgálása; bankett szolgáltatások; bankettek szervezése; bár- és éttermi
szolgáltatások; bár szolgáltatások; bárok; bisztró [büfé] szolgáltatások; elhelyezés biztosítása összejövetelekhez;
elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusító éttermek; elvitelre árusított ételek szolgáltatása;
elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; esküvői fogadások rendezése [étel és ital]; étel
előkészítés; étel- és italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; étel- és italszolgáltatás mobil teherautóból;
ételek és italok biztosítása bisztrókban; ételek és italok biztosítása éttermekben és bárokban; ételek és italok
felszolgálása; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; ételek és italok felszolgálása vendégek
számára; ételek és italok felszolgálása éttermekben és bárokban; ételek és italok készítése és biztosítása azonnali
fogyasztásra; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételek és italok szolgáltatása vendégek
számára; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; ételkészítés; ételkészítés mások számára kiszervezéssel;
ételkészítés megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások; éttermek [szolgáltatások]; éttermi szolgáltatások; éttermi
szolgáltatások, beleértve az engedéllyel rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat; éttermi szolgáltatások
étel elvitelre árusításához; grilléttermek; italok felszolgálása kézműves sörfőzdékben; italok felszolgálása
sörfőzdékben; italszolgáltatás biztosítása; kantinok, büfék, étkezdék; kávéház; kávéházak; kávéházi szolgáltatás;
kávézói szolgáltatások; koktélbárok; klub szolgáltatások étel és ital biztosítására; koktélbárok szolgáltatásai;
magán vacsoraklub szolgáltatások; mobil éttermi szolgáltatások; night club szolgáltatások [ételszolgáltatás];
önkiszolgáló éttermek; pizzériák; pub szolgáltatások; sörbárok; sörkert szolgáltatások; svédasztalos éttermi
szolgáltatások; szállást és reggelit biztosító szolgáltatások; szállodai étkezés, étkeztetés megszervezése; szállodai
éttermi szolgáltatások; szállodák által nyújtott éttermi szolgáltatások; vállalati vendéglátás (étel és ital
szolgáltatása); vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; zártkörű drinkbár szolgáltatások.
( 210 ) M 20 03757
( 220 ) 2020.12.08.
( 731 ) Hedon Kézműves Sörfőzde Korlátolt Felelősségű Társaság, Balatonvilágos (HU)
( 740 ) dr. Wittner Márton, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 32

Alacsony alkoholtartalmú sörök; ale [angol sör]; alkoholmentes sör; alkoholmentes sörízű italok; bock sör;

búzasör; citromos sör [shandy]; fekete sör [pörkölt maláta sör]; ipa (indiai pale ale sörök); ízesített sörök; kávé
ízű ale sör; kávé ízű sör; kézműves sörök; láger sörök [alsóerjesztésű sörök]; malátacefre; malátasör; pale ale
világos sör; porter [sör]; saison sör; sör alapú italok; söralapú koktélok; sörcefre; sörök; stout [erős barna sör];
alkoholmentes malátaitalok; alkoholmentes, szénsavas gyümölcsitalok; alkoholmentes teaízű italok; citromos
árpaital; gyümölcslé; gyümölcslevek; ízesített szénsavas italok; kávé ízesítésű üdítőitalok; nem szénsavas
üdítőitalok; smoothie [alkoholmentes gyümölcsitalok]; smoothie-k [gyümölcs- vagy zöldségitalok]; zöldséglevet
tartalmazó alkoholmentes italok; zöldséglevet tartalmazó, alkoholmentes italok; komlókivonatok sör
előállításához; komlókivonatok italok készítéséhez.
33

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

alkoholtartalmú italok; alkoholos gyomorkeserűk; alkoholtartalmú szénsavas italok, a sörök kivételével;
cukornádalapú alkoholos italok; desztillált röviditalok; digesztív [emésztést elősegítő] italok [szeszesitalok]; előre
kikevert szeszesitalok; gabonaalapú desztillált alkoholos italok; gyógynövény likőrök; kávéalapú likőrök; mézsör;
gyomorkeserű [bitter] italok.
43

Átmeneti pihenőhelyek biztosítása utasok részére; átmeneti szálláskiadás; átmeneti szállások kiadása;

bebútorozott ideiglenes szálláshelyek biztosítása; elszállásolási szolgáltatások; helyszínek biztosítása
rendezvényekhez, ideiglenes irodai férőhelyek és termek biztosítása; ideiglenes elszállásolás biztosítása;
ideiglenes elszállásolások megszervezése; ideiglenes szállás szervezése és biztosítása; ideiglenes szobabérlés;
közösségi célú helyiségek bérbeadása; lakókocsipark felszerelések biztosítása; lakókocsipark létesítmények
biztosítása; rendezvényhelyiségek, valamint ideiglenes iroda- és tárgyalóhelyiségek biztosítása; rendezvénysátrak
bérbeadása; rendezvénysátrak kölcsönzése; sátrak kölcsönzése; szállás biztosítása klubok, csoportok tagjainak;
szállásadási szolgáltatások összejövetelekhez; szállásadással kapcsolatos irodai szolgáltatások; szállodák, szállók,
panziók, üdülő és turista szálláshelyek; szobák bérbeadása; szoba- és terembérlési szolgáltatások; szobák
bérbeadása időszakos lakhatási lehetőségként; üdülési szállás biztosítása; vendéglátási szolgáltatások
[szállásadás]; alkoholos italok felszolgálása; bankett szolgáltatások; bankettek szervezése; bár- és éttermi
szolgáltatások; bár szolgáltatások; bárok; bisztró [büfé] szolgáltatások; elhelyezés biztosítása összejövetelekhez;
elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusító éttermek; elvitelre árusított ételek szolgáltatása;
elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; esküvői fogadások rendezése [étel és ital]; étel
előkészítés; étel- és italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; étel- és italszolgáltatás mobil teherautóból;
ételek és italok biztosítása bisztrókban; ételek és italok biztosítása éttermekben és bárokban; ételek és italok
felszolgálása; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; ételek és italok felszolgálása vendégek
számára; ételek és italok felszolgálása éttermekben és bárokban; ételek és italok készítése és biztosítása azonnali
fogyasztásra; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételek és italok szolgáltatása vendégek
számára; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; ételkészítés; ételkészítés mások számára kiszervezéssel;
ételkészítés megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások; éttermek [szolgáltatások]; éttermi szolgáltatások; éttermi
szolgáltatások, beleértve az engedéllyel rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat; éttermi szolgáltatások
étel elvitelre árusításához; grilléttermek; italok felszolgálása kézműves sörfőzdékben; italok felszolgálása
sörfőzdékben; italszolgáltatás biztosítása; kantinok, büfék, étkezdék; kávéház; kávéházak; kávézói szolgáltatások;
kávéházi szolgáltatás; koktélbárok; klub szolgáltatások étel és ital biztosítására; koktélbárok szolgáltatásai; magán
vacsoraklub szolgáltatások; mobil éttermi szolgáltatások; night club szolgáltatások [ételszolgáltatás];
önkiszolgáló éttermek; pizzériák; pub szolgáltatások; sörbárok; sörkert szolgáltatások; svédasztalos éttermi
szolgáltatások; szállást és reggelit biztosító szolgáltatások; szállodai étkezés, étkeztetés megszervezése; szállodai
éttermi szolgáltatások; szállodák által nyújtott éttermi szolgáltatások; vállalati vendéglátás (étel és ital
szolgáltatása); vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; zártkörű drinkbár szolgáltatások.
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( 210 ) M 20 03758
( 220 ) 2020.12.08.
( 731 ) Novo Digital Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 9

Elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére

szolgáló készülékek és berendezések.
( 210 ) M 20 03759
( 220 ) 2020.12.08.
( 731 ) Wang Haiwu, Nyíregyháza (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

( 210 ) M 20 03765
( 220 ) 2020.12.08.
( 731 ) Pál László, Szekszárd (HU)
( 740 ) Dr. Galiger Lajos, Szekszárd
( 541 ) ZULU
( 511 ) 32

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

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.
( 210 ) M 20 03767
( 220 ) 2020.12.09.
( 731 ) Míves Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság, Szekszárd (HU)
( 740 ) Lehner Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 20 03768
( 220 ) 2020.12.09.
( 731 ) FUJITSU LIMITED, Kanagawa (JP)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) GLOVIA Smart PROFOURS
( 511 ) 9

Számítógépek; számítógépes szerverek; számítógépes hardverek adattároláshoz; számítógépes hardver

számítógépes perifériás eszközökhöz; letölthető és nem letölthető számítógépes szoftverek üzleti irányításhoz,
nevezetesen értékesítésmenedzsment, értékesítési adatkezelés, beszerzések kezelése, beszerzési adatkezelés,
készletek és követelések kezelése, készlet- és követeléshez kapcsolódó adatkezelés, gyártás menedzsment és
gyártási adatkezelés menedzsment.
42

Számítógép programozási szolgáltatás; számítógépek bérbeadása; szerver hosting, szerver bérlés; hálózati

kiszolgálók (webszerverek) bérlete; szoftver mint szolgáltatás (SaaS) üzleti menedzsmentre vonatkozóan,
nevezetesen értékesítésmenedzsment, értékesítési adatkezelés, beszerzési menedzsment, beszerzési adatkezelés,
készlet- és igénykezelés, készlet- és adatkezelés, gyártáskezelés és gyártási adatkezelés; nem letölthető felhőalapú
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szoftverek ideiglenes használatának biztosítása üzleti menedzsmenthez, nevezetesen értékesítésmenedzsmenthez,

értékesítési adatkezeléshez, beszerzések kezeléséhez, beszerzési adatkezeléshez, kellékek és igények kezeléséhez,
készletek és igények kezeléséhez, gyártáshoz és gyártási adatkezeléshez; információs technológiai tanácsadás és
kutatás az informatika, az elemzés, az adatkezelés, a digitális stratégia, a számítógépek, a számítógép- és
hálózatbiztonság, a vállalati architektúra területén az üzleti folyamatok és stratégiák összehangolásához a
megfelelő technológiai megoldásokkal, szoftveralkalmazásokkal, számítógépes szoftverekkel és számítógépes
rendszerek stratégiájával; felhőalapú számítástechnika; számítógépes rendszerek és számítógépes rendszerek
tervezése; konzultációs szolgáltatások a számítógépes hardver és szoftver rendszerek mások számára történő
tervezése, kiválasztása, kivitelezése és használata terén; tanácsadás a felhő alapú számítástechnikai hálózatok
területén; virtuális számítógépes rendszerek és virtuális számítógépes környezetek biztosítása felhőalapú
számítástechnikán keresztül; számítógépes szoftverek tervezése és fejlesztése az adatok felhőbeli tárolására;
számítógépes szolgáltatások, nevezetesen felhőalapú tárhely-szolgáltatói szolgáltatások; számítógépes
szolgáltatások, nevezetesen elektronikus adattárolási és adat-helyreállítási szolgáltatások; műszaki támogató
szolgáltatások, nevezetesen hibaelhárítás a számítógépes hardver és a számítógépes szoftver problémáinak
diagnosztizálásában; számítógépes rendszerek tervezése mások számára; számítógépes rendszerek elemzése;
számítógépes szoftver telepítése, frissítése és karbantartása; számítógépes programozás mások számára;
tanácsadási szolgáltatások a felhőalapú számítástechnika területén; virtuális számítógépes rendszerek és virtuális
számítógépes környezetek biztosítása felhőalapú számítástechnika révén.
( 210 ) M 20 03771
( 220 ) 2020.12.09.
( 731 ) Jóságszerviz Kft., Veresegyház (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Diétás ételek állatorvosi használatra; állatorvosi használatra kialakított diétás szerek; biológiai készítmények

állatorvosi célokra; biológiai szövetkultúrák állatorvosi célokra; egészségügyi készítmények állatorvosi célokra;
enzimek állatorvosi célokra; enzimkészítmények állatorvosi célokra; gyógyszerek állatorvosi célokra; vegyi
készítmények állatorvosi célokra; kutya mosdatószerek [rovarirtók]; rovarriasztó szerek kutyáknak; testápoló
folyadékok kutyáknak.
44

Állatorvosi és mezőgazdasági szolgáltatások; állatorvosi gyógyszerekkel kapcsolatos információs

szolgáltatások; állatorvosi sebészeti szolgáltatások; állatorvosi szolgáltatásokkal kapcsolatos szaktanácsadás;
állatorvosi szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás; állatorvosi tanácsadási szolgáltatások; interneten keresztül
nyújtott állatorvosi tájékoztató szolgáltatások; állatorvosi gyógyszeriparral kapcsolatos információs
szolgáltatások; kutyamasszázs; állatkozmetikusi szolgáltatások kutyák számára; kutyanyírás; kutyaápolási
szolgáltatások.
( 210 ) M 20 03773
( 220 ) 2020.12.09.
( 731 ) Complexlab Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 9

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

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;
elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló
készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy
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feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres

digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; pénztárgépek,
számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák, búvármaszkok, füldugók búvárok
számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára, víz alatti úszáshoz használt
légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.
11

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

berendezések.
37

Építőipari szolgáltatások; laboratóriumi gépek, berendezések, műszerek és laborbútorok telepítése, üzembe

helyezése, javítása, karbantartása, szervizelése; bányászati kitermelés, olaj- és gázfúrás.
( 210 ) M 20 03789
( 220 ) 2020.12.09.
( 731 ) MOKKAGASTRO Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) FEKETE BÁRÁNY
( 511 ) 30

Kávé és kávépótló szerek; kávék [pörkölt, porított, szemcsés formában vagy italokban]; kávéaromák;

kávékapszulák; pörköletlen kávé; kávé tejjel; kávébab; kávéaromák; kávéízesítők; kávékeverékek;
kávékivonatok; kávéesszenciák; kávékoncentrátumok; őrölt kávé; instant kávé; ízesített kávé; szemes kávé;
pörkölt kávébab; koffeinmentes kávé; kávé kifőtt formában; kávé őrölt formában; kávéból készült italok;
fogyasztásra kész kávé és kávé alapú italok; kávé alapú jeges italok.
43

Étel- és italellátás; alkoholos italok felszolgálása; bisztró (büfé) szolgáltatások; bár szolgáltatások; delikát

éttermek, csemegeáruk (éttermek); elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusított ételek
szolgáltatása; étel- és italkészítési szolgáltatások; ételek és italok felszolgálása vendégek számára; kávéházak;
kantinok, büfék, étkezdék; gyorséttermek, snack bárok; pizzériák; önkiszolgáló éttermek; vendéglátási
szolgáltatások (étel- és italszolgáltatás).
( 210 ) M 20 03792
( 220 ) 2020.12.10.
( 731 ) Orion Corporation, Espoo (FI)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) SUMANET
( 511 ) 5

Migrén kezelésére szolgáló gyógyszerek.

( 210 ) M 20 03803
( 220 ) 2020.12.10.
( 731 ) IMPERIUM BUILDER Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Lovászi-Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Gépjárműtartozékokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; gépjárműtartozékokkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; gépjárműalkatrészekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások;
gépjárműalkatrészekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; gépjármű-regisztrálási szolgáltatások;
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reklámozás; kereskedelmi ügyletek; gépjármű kereskedelem.

37

Személyszállító gépjárművek karbantartása és javítása; gépjárművek teljeskörű tisztítása; gépjárművek

motorjainak tuningolása; gépjárművek motorjainak javítása és karbantartása; gépjárművek karbantartása;
gépjárművek karbantartásához és javításához kapcsolódó garázsszolgáltatások; gépjárművek festése;
gépjárművek és alkatrészeik javítása és karbantartása; gépjárműszerelő műhelyek szolgáltatásai [garázs
szolgáltatások]; járműjavító műhelyek [üzemanyag-utántöltés és karbantartás]; gépjárműolaj-csere szolgáltatások;
gépjármű tisztítás és fényezés; gépjármű gumiabroncs szerelés és javítás; gumiabroncsok újrafutózása
[kiegyenlítése]; gumiabroncsok kiegyensúlyozása; gumiabroncsok karbantartása és javítása; gumiabroncsok
felszerelése; gumiabroncs-centírozás.
40

Gépjárműablakok színezése; vinil fóliázás járművekhez; gépjármű fóliázás.

41

Haladó vezetési oktatás gépjárművezetők részére; gépjárművekkel kapcsolatos versenyek szervezése;

autóversenyek rendezése; autós ralik, túrák és autóversenyek rendezése; autóversenyek megszervezése;
autóversenyzői oktatás; autóversenyzői képzés; tréning autóversenyekhez; szórakoztatás autóversenyek
formájában; autóversenyekhez kapcsolódó információnyújtás; autóverseny pályáknál nyújtott szórakoztatási
szolgáltatások; autóversenyzéssel kapcsolatos versenyek és bajnokságok szervezése; autós versenycsapat
szervezése.
( 210 ) M 20 03815
( 220 ) 2020.12.11.
( 731 ) Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.
( 210 ) M 20 03817
( 220 ) 2020.12.11.
( 731 ) Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.
( 210 ) M 20 03818
( 220 ) 2020.12.11.
( 731 ) Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati
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használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.
( 210 ) M 20 03819
( 220 ) 2020.12.11.
( 731 ) Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.
( 210 ) M 20 03820
( 220 ) 2020.12.11.
( 731 ) Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.
( 210 ) M 20 03824
( 220 ) 2020.12.11.
( 731 ) Tolnagro Kft, Szekszárd (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.
( 210 ) M 20 03825
( 220 ) 2020.12.11.
( 731 ) Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.
( 210 ) M 20 03826
( 220 ) 2020.12.11.
( 731 ) Tolnagro Kft, Szekszárd (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.
( 210 ) M 20 03827
( 220 ) 2020.12.11.
( 731 ) Oktatási Hivatal, Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 6
9
16

Tároló dobozok fémből.
USB pendrive-ok; chipkártyák.
Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; papíráruk és irodaszerek, bútorok

kivételével; tanítási és oktatási anyagok.
18

Hétköznapi, utcai táskák.

22

Porvédő huzatok.

25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

26

Kitűzők, jelvények.

( 210 ) M 20 03828
( 220 ) 2020.12.11.
( 731 ) FrieslandCampina Nederland B.V., Le Amersfoort (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) JANGA
( 511 ) 29

Tej és tejtermékek; túró, sajt, vaj, joghurt, jég és kefir, étkezési olajok és zsírok.

( 210 ) M 20 03829
( 220 ) 2020.12.11.
( 731 ) Mezős Balázs, Leányvár (HU)
( 546 )

( 511 ) 33
35

Borok; brandy, borpárlat; boralapú italok; eredetmegjelöléssel védett borok.
Reklámozás a turizmus és utazás terén; reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; reklámozási,

marketing és promóciós szolgáltatások; borok kis- és nagykereskedelme; reklám-, marketing és hirdetési anyagok
terjesztése; reklámozási és marketing-szolgáltatások közösségi médián keresztül biztosítva; szabadtéri
reklámozás, hirdetés; utazások promóciója [reklámozása]; reklámozási, főként terméknépszerűsítő szolgáltatások;
reklámozási szolgáltatások italok népszerűsítésére; reklámozás, hirdetés, beleértve a számítógépes hálózatokon
történő online reklámozást.
43

Borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása); vendéglátás; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás];

vendéglátási szolgáltatások [étel- és ital szolgáltatás].
( 210 ) M 20 03832
( 220 ) 2020.12.11.
( 731 ) NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 37
38

Számítógépes hardverek és telekommunikációs berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása.
Távközlési szolgáltatások; telefon - és mobiltelefon szolgáltatások; számítógépes kommunikáció és internet

hozzáférés; távközlési szolgáltatások és berendezések biztosítása és bérbeadása.
42

Információtechnológiai [IT] szolgáltatások; szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés; számítógépes

hardverfejlesztés; webtárhely és szoftver szolgáltatások, szoftver bérlés; számítógépes hardverek és felszerelések,
eszközök bérbeadása; információtechnológiai [IT] konzultáció, tanácsadás és információs szolgáltatások;
információtechnológiai [IT] biztonság védelem és helyreállítás; adatmásolási és átalakítási szolgáltatások,
adatkódolási szolgáltatások.
( 210 ) M 20 03833
( 220 ) 2020.12.11.
( 731 ) Bérczesi Róbert, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gyulai Balázs Csaba, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Internetről letölthető digitális zene; letölthető digitális zene; letölthető zenefájlok; letölthető zenei

hangfelvételek; MP3 internetes honlapokról letölthető digitális zene; műsoros zenei CD-k; műsoros zenei videók;
számítógépes adatbázisból vagy internetről letölthető digitális zene; zenei felvételek lemezek formájában; zenei
felvételek sorozata.
25

Férfi, női és gyermek ruházat; pólók; pulóverek; ingek; melegítőalsók; kapucnis pulóverek, melegítőfelsők;

melegítőnadrágok; melegítődzsekik; melegítő felsők; nadrágok; dzsekik; sapkák; baseball sapkák; kalapok; sálak;
sálak [nyaksálak]; kesztyűk; női ruhák; szoknyák; kosztümök; mellények; öltönyök; övek [ruházat]; ruházati
cikkek, cipők, fejfedők.
41

Zeneszerzés; zeneoktatás; zene komponálása; zene rögzítése; zenés szórakoztatás; zenés előadások; zenés

koncertek; zenei előadás; élő zenei előadások; élő zenei előadások tartása; zenés szórakoztatás zenekarok által;
zenekarok szolgáltatásai; zenekiadás és zenefelvétel [lemezkiadók]; zenestúdiók szolgáltatásai; zeneátírási
szolgáltatások; élő zeneműsorok; zenekiadási szolgáltatások; zenekeverési szolgáltatások; zeneszerzési
szolgáltatások; élő zene szolgáltatása; zenés szórakoztatási szolgáltatások; zenei felvételek készítése; zenei
szövegek kiadása; zenei koncertek bemutatása; zenei rendezvények szervezése; zenés videók készítése; rádiós
zenei koncertek; zenei szórakoztatás szervezése; zenei művek publikálása; televíziós zenei koncertek; az
interneten hallgatható [nem letölthető] digitális zene szolgáltatása; digitális zene szolgáltatása mp3-as internetes
weboldalakon [nem letölthető]; digitális zene szolgáltatása mp3-as internetes weboldalakról; digitális zene
szolgáltatása az interneten [nem letölthető].
( 210 ) M 20 03834
( 220 ) 2020.12.11.
( 731 ) NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
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( 541 ) NISZ
( 511 ) 37
38

Számítógépes hardverek és telekommunikációs berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása.
Távközlési szolgáltatások; telefon - és mobiltelefon szolgáltatások; számítógépes kommunikáció és internet

hozzáférés; távközlési szolgáltatások és berendezések biztosítása és bérbeadása.
42

Információtechnológiai [IT] szolgáltatások; szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés; számítógépes

hardverfejlesztés; webtárhely és szoftver szolgáltatások, szoftver bérlés; számítógépes hardverek és felszerelések,
eszközök bérbeadása; információtechnológiai [IT] konzultáció, tanácsadás és információs szolgáltatások;
információtechnológiai [IT] biztonság védelem és helyreállítás; adatmásolási és átalakítási szolgáltatások,
adatkódolási szolgáltatások.
( 210 ) M 20 03835
( 220 ) 2020.12.11.
( 731 ) INTEL CORPORATION, Santa Clara, CA (US)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest
( 541 ) Csinálj csodát
( 511 ) 9

Számítógépek; hordozható számítógépek; mikroszámítógépek; miniszámítógépek; memórialapok

számítógépekbe; kézi számítógépek (PDA-k); hordozható és kézi elektronikus személyes határidőnaplók;
számítógépes hardver; integrált áramkörök; integrált áramköri memóriák; integrált áramköri chipek;
lapkakészletek (chipkészletek); félvezető processzorok; félvezető processzorchipek; félvezető chipek;
mikroprocesszorok; nyomtatott áramköri kártyák; elektronikus áramköri táblák; számítógépes alaplapok;
számítógép memória eszközök; számítógépes operációs rendszerek; mikroellenőrzők; adatprocesszorok; központi
feldolgozó egységek (CPU); félvezető memóriák; szoftveresen programozható mikroprocesszorok; digitális és
optikai mikroprocesszorok; digitális és optikai adat- és jelfeldolgozó processzorok; videókártyák; audiokártyák;
audio-videó kártyák; grafikus videógyorsítók; multimédiás gyorsító egységek; videóprocesszorok;
videóprocesszor áramköri kártyák; processzor-kockák és -tokok; kártyák, lemezek, szalagok, vezetékek,
felvételek, microchipek és elektronikus áramkörök, amelyek mind adatok rögzítésére és továbbítására szolgálnak;
modemek; berendezések és készülékek, mindezek adatok feldolgozására, tárolására, visszakeresésére,
továbbítására, megjelenítésére, bevitelére, kivételére, tömörítésére, kitömörítésére, módosítására, sugárzására és
kinyomtatására; számítógépes beviteli és kiviteli eszközök; munkaállomások; adattárolók; tároló berendezés;
biztonsági rendszerek számítógépes hardverekhez és szoftverekhez; elektronikus chip-készlet (elektronikus
sorozatchipek); alkatrészek számítógépekhez és nyomtatott áramkörökhöz; hanggyorsítók; hang-, adat-, kép- és
videógyorsítók; flash memóriák; flash memóriaeszközök; memóriarendszerek számítógépekhez; kábelek és
adapterek; számítógépes terminálok és ezekkel együtt használatos nyomtatók; videókijelző egységek;
telekommunikációs berendezések és műszerek; kamerák; számítógépes hardverek számítástechnikához;
számítógépes hardverek számítástechnikához globális és helyi hálózaton keresztül; számítógépes hardverek
felhőalapú számítástechnikához; számítógépes hardverek alacsony válaszidejű és nagy sávszélességű
számítástechnikai szolgáltatáshoz; számítógépes hardverek biztonságos számítógépes környezet biztosításához;
számítógépes hálózati hardverek; számítógépes kommunikációs szerverek; számítógépes hardverek biztonságos
felhőalapú számítástechnikai hálózat biztosításához; számítógépes szoftverek számítástechnikához; számítógépes
szoftverek felhőalapú számítástechnikához; számítógépes szoftverek számítástechnikához globális és helyi
hálózaton keresztül; számítógépes szoftverek alacsony válaszidejű és nagy sávszélességű számítástechnikai
szolgáltatáshoz; számítógép memória hardverek; számítógépes szoftverek biztonságos számítástechnikai hálózat
biztosításához; számítógépes szoftverek biztonságos felhőalapú számítástechnikai hálózat biztosításához;
számítógépes operációs rendszer szoftver; számítógépes rendszerbővítmények, rendszereszközök és
segédprogramok a személyi számítógépek, hálózatok, távközlési berendezések és globális számítógépes hálózati
alkalmazások összekapcsolására szolgáló alkalmazásszoftverek területén; számítógépes hardverek és szoftverek
adatok valós idejű átvitelének, továbbításának, fogadásának, feldolgozásának és digitalizálásának javításához és
biztosításához; számítógépes hálózati adapterek; számítógépes hálózati vezérlők; számítógépes hálózati interfész
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eszközök; számítógépes hálózati csomópontok (HUB-ok), kapcsolók és router-ek; mikrovezérlők tárgyak

internete (IoT) használatára alkalmas eszközökhöz; letölthető számítógépes szoftverek tárgyak internete (IoT)
használatára alkalmas eszközök csatlakoztatására, működtetésére és kezelésére; letölthető számítógépes
szoftverek mobil tárgyak internete (IoT) használatára alkalmas mobil eszközök csatlakoztatására, működtetésére
és kezelésére; számítógépes hardverek és szoftverek helyi és nagy kiterjedésű számítógépes hálózatok
fejlesztéséhez, karbantartásához és használatához; számítógépes hardverek és szoftverek interaktív audio-videó
számítógépes konferenciarendszerek fejlesztéséhez, karbantartásához és használatához; számítógépes hardverek
és szoftverek sugárzott videó-, hang- és digitális adatjelek fogadásához, megjelenítéséhez és használatához;
elektronikus vezérlőeszközök számítógépeknek és globális számítógépes és távközlési hálózatoknak televíziós és
kábeles műsorszórással és felszerelésekkel történő illesztésére és vezérlésére; router-ek; csomópontok (HUB-ok);
szerverek; kapcsolók; integrált áramkörök tesztelésére és programozására szolgáló berendezések; perifériás
memóriaberendezések és -eszközök; félvezető berendezések; számítógépes hardverek és szoftverek helyi
hálózatokhoz (LAN), virtuális magánhálózatokhoz (VPN), nagy kiterjedésű hálózatokhoz (WAN) és globális
számítógépes hálózatokhoz történő távoli hozzáférés és ezekkel történő kommunikáció létrehozásához,
elősegítéséhez és kezeléséhez; router-ek, kapcsolók, csomópontok (HUB-ok) és szerver operációs szoftverek;
számítógépes szoftvereszközök harmadik fél szoftveralkalmazásainak elősegítésére; számítógépes hardverek és
szoftverek vezeték nélküli hálózati kommunikációhoz; letölthető elektronikus kiadványok elektronikus eszközök,
félvezetők, valamint integrált elektronikus berendezések és eszközök, számítógépek, távközlési eszközök,
szórakoztatás, telefontechnika, illetve vezetékes és vezeték nélküli távközlési eszközök területén; számítógépes
hardverek gépi látáshoz, gépi tanuláshoz, mély tanuláshoz (deep learning), mesterséges intelligenciához,
természetes nyelv feldolgozásához, tanuló algoritmusokhoz és adatelemzéshez való használatra; számítógépes
szoftverek gépi tanuláshoz, adatlekéréshez és adatelemzéshez; számítógépes szoftverek kognitív informatikához,
mély tanuláshoz (deep learning) és mesterséges intelligenciához; számítógépes szoftverplatform kognitív
informatikához; számítógépes szoftverek adatok grafikus megjelenítéséhez; mintafelismerő számítógépes
szoftverek; számítógépes szoftverek adatbányászathoz; számítógépes látást biztosító szoftverek digitális képek
fogadásához, feldolgozásához, elemzéséhez és értelmezéséhez, valamint vizuális adatok kinyeréséhez;
számítógépes szoftverfejlesztő készletek; számítógépes szoftverfejlesztő készletek számítógépes látáshoz, gépi
tanuláshoz, mély tanuláshoz (deep learning), mesterséges intelligenciához, természetes nyelv feldolgozásához,
tanuló algoritmusokhoz és adatelemzéshez; letölthető és rögzített látást biztosító szoftverek, melyek mesterséges
intelligenciát használnak adatok megtekintéséhez és értelmezéséhez, hardverekhez való csatlakoztatásához, és a
felhőben lévő adatok tárolásához, kezeléséhez és feldolgozásához; számítógépes hardverek és szoftverek hangok,
képek, grafikák és adatok rögzítéséhez, feldolgozásához, vételéhez, másolásához, továbbításához, módosításához,
tömörítéséhez, kitömörítéséhez, közvetítéséhez, egyesítéséhez és javításához; algoritmus-szoftverprogramok
számítógépek működtetéséhez és vezérléséhez; számítógépes hardverek és szoftverek audio- és videógrafikus
információk valós idejű átvitelének, továbbításának, fogadásának, feldolgozásának és digitalizálásának
javításához és biztosításához; letölthető és rögzített számítógépes szoftverek globális helymeghatározó rendszer
(GPS) adatok összegyűjtéséhez, összeállításához, feldolgozásához, átviteléhez és terjesztéséhez rögzített, mobil és
kézi eszközökön való használatra; közúti, földrajzi, térkép-, menetrendszerű tömegközlekedésre,
tömegközlekedési járatokra és tömegközlekedési útvonalakra vonatkozó, tömegközlekedési menetrendeket és
indulási időpontokat, valamint egyéb tömegközlekedési információkat tartalmazó, számítógépes hordozón
rögzített elektronikus adatbázisok; útvonalak tervezésére és megjelenítésére szolgáló navigációs szoftverek;
interaktív digitális térkép-megjelenítéseket, interaktív útmutatókat és a felhasználó által létrehozott információkat
tartalmazó tömegközlekedési navigációs rendszer; tömegközlekedési, navigációs, földrajzi, térkép- és utazási
információk lekérdezésére és megjelenítésére szolgáló interaktív közösségi számítógépes szoftverek;
tömegközlekedési információk, térképészeti, navigációs, forgalmi, útvonal- és érdeklődésre számot tartó helyekre
(POI-k) vonatkozó információk távközlési hálózatokra, mobiltelefonokra, navigációs eszközökre és egyéb mobil
és kézi eszközökre történő továbbítását lehetővé tevő interaktív közösségi számítógépes szoftverek; interaktív
közösségi számítógépes szoftverek, amelyek lehetővé teszik a felhasználók közötti információcserét;
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számítógépek és számítógép által működtetett rendszerek önvezető járművekhez, járművezetői támogatással

ellátott járművekhez és csatlakozó járművekhez, pilóta nélküli légiközlekedési eszközökhöz és drónokhoz;
interaktív kijelzőket, vezérlőrendszereket és vezérlőeszközöket, figyelmeztető rendszereket, összeköttetéseket,
fedélzeti számítógépeket és globális helymeghatározó rendszereket (GPS-eket) tartalmazó számítógépes hardverés szoftverplatformok járművekhez, csatlakozó járművekhez, önvezető és vezető nélküli járművekhez;
többkamerás rendszerek járművekhez; adat- vagy képátvitelt biztosító globális helymeghatározó rendszer (GPS)
alapú navigációs és irányító eszközök, globális helymeghatározó rendszer (GPS) alapú nyomkövető eszközök,
globális helymeghatározó rendszer (GPS) alapú térkép-megjelenítő és útvonaltervező eszközök, videofelvevő és
vezetéknélküli kommunikációs hálózati eszközök járművekhez; számítógépes szoftveralkalmazások digitális
virtuális ügynökökhöz, prediktív rendszerekhez, gépi tanuláshoz, kognitív folyamatok automatizálásához,
mintafelismeréshez, karakterfelismeréshez, vizuális számítógépes alkalmazásokhoz, tudásvirtualizációhoz,
robotikához, drónokhoz és vezető nélküli járművekhez; számítógépes szoftver- és hardveralkalmazások járművek
automatikus irányításához; járművek automatikus irányítását, önálló irányítását, navigációját, járművezetői
támogatással működtetett járművek vezetését és járművek önvezetését szolgáló számítógépes szoftver- és
hardveralkalmazások; járműkövetés és járműfigyelés céljára szolgáló számítógépes szoftverekből és
számítógépes hardverekből, érzékelőkből, jeladókból, vevőkészülékekből és globális helymeghatározó műholdas
vevőkészülékekből álló járműkövető eszközök.
42

Online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása gépi tanuláshoz, adatbányászathoz,

adatlekéréshez és adatelemzéshez; online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása kognitív
informatikához, mély tanuláshoz és mesterséges intelligenciához; nem letölthető szoftverek ideiglenes
használatának biztosítása adatlekéréshez és adatelemzéshez; nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának
biztosítása adatbányászathoz; nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása kognitív
informatikához, mély tanuláshoz és mesterséges intelligenciához; információk keresése és lekérdezése
számítógép hálózatokban mások részére; számítógépes szolgáltatások, nevezetesen online, nem letölthető
szoftverek, alkalmazás-programozási interfész (API) szoftverek és szoftveralkalmazások (widgetek-ek) ideiglenes
használatának biztosítása gépi tanuláshoz, adatbányászathoz, adatlekéréshez és adatelemzéshez; online, nem
letölthető számítógépes látást biztosító szoftverek biztosítása digitális képek fogadásához, feldolgozásához,
elemzéséhez és értelmezéséhez, valamint vizuális adatok kinyeréséhez; online, nem letölthető számítógépes
szoftverfejlesztő készletek biztosítása; online, nem letölthető számítógépes szoftverfejlesztő készletek biztosítása
számítógépes látáshoz, gépi tanuláshoz, mély tanuláshoz, mesterséges intelligenciához, természetes nyelv
feldolgozásához, tanuló algoritmusokhoz és adatelemzéshez; online, nem letölthető számítógépes látást biztosító
szoftverek biztosítása, melyek mesterséges intelligenciát használnak adatok megtekintéséhez és értelmezéséhez,
hardverekhez való csatlakoztatáshoz, valamint a felhőben lévő adatok tárolásához, kezeléséhez és
feldolgozásához; szoftver mint szolgáltatás (SaaS) jellegű szolgáltatások, melyek felhőalapú számítástechnikai
kapacitások és információtechnológiai (IT) szolgáltatások, számítástechnika, valamint felhőalapú
számítástechnika biztosítására szolgáló szoftvereket tartalmaznak; szoftver mint szolgáltatás (SaaS) jellegű
szolgáltatások, melyek globális és helyi hálózaton keresztüli számítástechnikai szolgáltatások (computing)
használatára szolgáló szoftvereket tartalmaznak; szoftver mint szolgáltatás (SaaS) jellegű szolgáltatások, melyek
alkalmazások (applikációk) vállalati rendszerekkel és eszközökkel történő összekapcsolásához használatos
szoftverfejlesztő platformot tartalmaznak; szoftvertanácsadás és tájékoztatás biztosítása szoftverrel mint
szolgáltatással kapcsolatban; szoftver mint szolgáltatás (SaaS) jellegű szolgáltatások, melyek alacsony
válaszidejű és nagy sávszélességű számítástechnikai szolgáltatások biztosítására használatos szoftvereket
tartalmaznak; számítógépes szoftverszolgáltatások számítástechnikai kapacitások biztosításához
alkalmazásfejlesztők és tartalomszolgáltatók részére; felhőalapú számítástechnikai szolgáltatások, melyek
alacsony válaszidejű és nagy sávszélességű számítástechnikai szolgáltatásokhoz, információtechnológiai (IT)
szolgáltatásokhoz, illetve globális és helyi hálózaton keresztül használatos számítástechnikai szolgáltatásokhoz
tartalmaznak szoftvereket; számítógépes szoftverszolgáltatások felhőalapú számítástechnikai kapacitások
biztosításához alkalmazásfejlesztők és tartalomszolgáltatók részére; szolgáltatások, melyek lehetővé teszik
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alkalmazások (applikációk) online hálózaton keresztül történő alkalmazását; elemzéseket, gyorsítótárolóban való

rögzítést (caching), számításokat, valamint forgalom útvonalválasztását (traffic routing) biztosító szolgáltatások;
szolgáltatások biztonságos és megbízható számítástechnikai hálózat biztosításához; számítógépes hardver- és
szoftvertanácsadási szolgáltatások biztosítása felhőalapú környezet fejlesztésének területén, alkalmazások
különböző platformokon és csatlakoztatott eszközökön keresztüli integrálásával; számítógépes szolgáltatások,
nevezetesen számítógépes hálózatokon elérhető információk, weboldalak és források számítógépes hálózat alapú
indexeinek létrehozása; nem letölthető számítógépes szoftverek ideiglenes használatának biztosítása tárgyak
internete (IoT) használatára alkalmas eszközök csatlakoztatására, működtetésére és kezelésére; online, nem
letölthető számítógépes szoftverek biztosítása tárgyak internete (IoT) használatára alkalmas eszközök
csatlakoztatására, működtetésére és kezelésére; szoftver mint szolgáltatás (SaaS); konzultációs szolgáltatások
számítógépek és vezeték nélküli számítástechnikai szolgáltatások területén; számítógépes hálózatkezelési
szolgáltatások, nevezetesen hálózati rendszerek megfigyelése műszaki célokra; internetes tárhelyszolgáltatás
digitális tartalom számára; számítógépes hálózatmegfigyelési szolgáltatások, nevezetesen információk biztosítása
a számítógépes hálózatok működtetésének terén; webes szoftverek testreszabása és számítógépes felhasználói
felületek tervezése mások számára; fejlesztési, tervezési és tanácsadási szolgáltatások számítógépekhez;
szabványok tervezése és fejlesztése mások számára számítógépes szoftverek, számítógépes hardverek és
távközlési felszerelések tervezése és megvalósítása terén; számítógépes projektmenedzsmenttel kapcsolatos
információk biztosítása vevőknek és szakembereknek; online szoftver mint szolgáltatás biztosítása globális
helymeghatározó rendszer (GPS) adatok összegyűjtéséhez, összeállításához, feldolgozásához, átviteléhez és
terjesztéséhez; online, nem letölthető szoftverek biztosítása, mely szoftverek közúti, földrajzi, térkép-,
tömegközlekedésre, tömegközlekedési járatokra, tömegközlekedési útvonalakra vonatkozó információkat,
tömegközlekedési menetrendeket és indulási időpontokat, valamint egyéb tömegközlekedési információkat
tartalmaznak; online, nem letölthető navigációs szoftverek biztosítása útvonalak kiszámítására és megjelenítésére,
valamint tömegközlekedési navigációs rendszer, térkép és utazási információk megosztására; online, nem
letölthető számítógépes szoftverek biztosítása, mely szoftverek lehetővé teszik tömegközlekedési információk,
térképészeti, navigációs, forgalmi, útvonal- és érdeklődésre számot tartó helyekre (POI-k) vonatkozó információk
megosztását; interaktív közösségi számítógépes szoftverek, amelyek lehetővé teszik a felhasználók közötti
információcserét; online szoftver mint szolgáltatás biztosítása járművek automatikus irányításához, önálló
irányításához, navigációjához, járművezetői támogatással működtetett járművek vezetéséhez és járművek
önvezetéséhez.
( 210 ) M 20 03836
( 220 ) 2020.12.11.
( 731 ) TBK Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Biola
( 511 ) 6
32

Fém üdítős dobozok, konzervdobozok.
Alacsony energiatartalmú üdítőitalok; gyümölcsízesítésű üdítőitalok; kávé ízesítésű üdítőitalok; kólák

[üdítőitalok]; nem szénsavas üdítőitalok; tea ízesítésű gyümölcs alapú üdítőitalok; üdítőitalok; ásványvíz [italok];
ásványvizek; ízesített ásványvíz; szénsavas ásványvíz; főként gyümölcsleveket tartalmazó italok; gyümölcsitalok
és gyümölcslevek; gyümölcslé; gyümölcslé koncentrátumok; gyümölcslevek; gyümölcslevek [italok];
gyümölcslevet tartalmazó alkoholmentes italok; italokként használt gyümölcslevek; vegyes gyümölcslé;
energiaitalok; energiaitalok [nem gyógyászati használatra]; koffeintartalmú energiaitalok.
( 210 ) M 20 03837
( 220 ) 2020.12.11.
( 731 ) SZIKRA INVEST Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Bagdi Áron Ügyvédi Iroda, Békéscsaba
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( 546 )

( 511 ) 11

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

berendezések.
( 210 ) M 20 03840
( 220 ) 2020.12.14.
( 731 ) Magyar Piszke Papír Kft., Lábatlan (HU)
( 740 ) Kiss János József, Budapest
( 541 ) omegabazis
( 511 ) 35

Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; import-export

ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és
vásárlói részére.
( 210 ) M 20 03841
( 220 ) 2020.12.14.
( 731 ) Magyar Piszke Papír Kft., Lábatlan (HU)
( 740 ) Kiss János József, Budapest
( 541 ) abyhungary
( 511 ) 35

Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; import-export

ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és
vásárlói részére.
( 210 ) M 20 03844
( 220 ) 2020.12.15.
( 731 ) Zhuo Wenlong, Budapest (HU)
( 740 ) Wanshida Kft., Budapest
( 541 ) uinchic
( 511 ) 25

Alsóruházat, fehérneműk, alsószoknyák, alvómaszkok, ascot nyakkendők, atlétatrikók, babanadrágok

[ruházat], ballonkabátok [ruházat], beépített LED-eket tartalmazó ruházat, boák [nyakbavalók], bokacsizmák (1),
bokacsizmák (2), bokszer alsónadrágok, bokszeralsók, bőrruházat (1), bugyik, bundák, szőrmék [ruházat],
csecsemőkelengyék, babakelengyék, csípőszorítók, csősálak, csuklyák, kapucnik [ruházat], csúszásgátlók
lábbelikhez, díszzsebkendők [ruházat], dzsekik, egyenruhák, esőruha, fejre való sálak, fejkendők, fejszalagok
[ruházat], felsőruházat, fém cipőkellékek, fityulák, futballcipők, fürdőköpenyek, fürdőköntösök, fürdőnadrágok,
úszónadrágok, fürdőpapucsok, fürdőruhák, úszódresszek, fürdőszandálok, fürdőcipők, fűzős bakancsok, csizmák,
gallérok [ruházat], hálóköntösök, pongyolák, harisnyaáruk, kötöttáruk, harisnyák, harisnyanadrágok,
harisnyatartók, harisnyakötök, zoknitartók (1), harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók (2), harisnyatartók,
harisnyakötők, zoknitartók (3), hímzett ruhadarabok, hónaljvédők, horgászmellények, hosszúnadrágok (1),
hosszúnadrágok (2), ingek, izzadságfelszívó harisnyák, izzadságfelszívó zoknik, izzadtságfelszívó alsóneműk,
jelmezek, kabátok, dzsekik, kötények [ruházat], kötöttáruk [ruházat], lábbelik (1), lábbelik (2), legging nadrágok,
cicanadrágok, magas szárú lábbelik, mellények, miseingek, miseruhák, kazulák, mitrák, püspöksüvegek, muffok
[ruházat], műbőr ruházat, nadrágleszorítók, pantallók, overallok, munkaruhák, öltönyök, öntapadós melltartók,
övék [ruházat], papucsok, pénztartó övek [ruházat], pizsamák, pólók, poncsók, prémsálak [szőrmék], pruszlikok,
míderek, fűzős mellények, pufi dzsekik [ruházat], pulóverek, pulóverek, kötött pulóverek, rash guard felső
ruházat, rövid ujjú ingek, ruházati cikkek, sálak, sapkák, sárcipők, gumicsizmák, síbakancsok, sícipők,
síkesztyűk, skortok [sportszoknyák], spárgatalpú cipők vagy szandálok, sportcipők (1), sportcipők (2),
strandcipők, strandruházat, szandálok, szoknyák, szőrmebéléses kabátok, tornacipők, tornaruházat, trikó
[alsónemű], kombiné, trikók, turbánok, úszósapkák, zoknik, zuhanyzó sapkák.
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( 210 ) M 20 03846
( 220 ) 2020.12.15.
( 731 ) International Hospitality Concepts Limited, Hong Kong (HK)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 541 ) ZUKI
( 511 ) 30

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

péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég.
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 20 03847
( 220 ) 2020.12.14.
( 731 ) CREATUM Reklám és Webstúdió Korlátolt Felelősségű Társaság, Baja (HU)
( 740 ) Dr. Bernschütz Bálint, Baja
( 541 ) KulinArt Közösség
( 511 ) 35
41

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

( 210 ) M 20 03848
( 220 ) 2020.12.14.
( 731 ) CREATUM Reklám és Webstúdió Korlátolt Felelősségű Társaság, Baja (HU)
( 740 ) Dr. Bernschütz Bálint, Baja
( 541 ) Vinalia - Bajai Borfesztivál
( 511 ) 33
35

Alkoholtartalmú italok, alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.
Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció: irodai munkák.

( 210 ) M 20 03849
( 220 ) 2020.12.14.
( 731 ) CREATUM Reklám és Webstúdió Korlátolt Felelősségű Társaság, Baja (HU)
( 740 ) Dr. Bernschütz Bálint, Baja
( 541 ) BeerBQ - Bajai Kisüzemi Sör- és Streetfood Fesztivál
( 511 ) 30
35

Ételízesítők, fűszerek, szószok.
Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 20 03850
( 220 ) 2020.12.14.
( 731 ) CREATUM Reklám és Webstúdió Korlátolt Felelősségű Társaság, Baja (HU)
( 740 ) Dr. Bernschütz Bálint, Baja
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 20 03854
( 220 ) 2020.12.15.
( 731 ) Pappné Csonka Judit, Budapest (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
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( 546 )

( 511 ) 36

Jótékonysági célú gyűjtésekkel kapcsolatos tájékoztatás; jótékonysági célú gyűjtések szervezése hátrányos

helyzetű gyermekek számára; jótékonysági célú gyűjtések; jótékonysági gyűjtések szervezése; jótékonysági célú
gyűjtések szervezése; jótékonysági adománygyűjtő rendezvények szervezése; jótékonysági adománygyűjtési
tevékenységek szervezése; adománygyűjtés; adománygyűjtés szervezése.
39

Étel házhozszállítás; ételt és italt tartalmazó kosarak, élelmiszer csomagok kézbesítése.

43

Étel biztosítása rászorulóknak [jótékonysági szolgáltatások]; jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen étel

biztosítása a rászorulóknak; jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen étel és ital biztosítása; ételek elkészítésével
kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; ételosztás hajléktalanoknak vagy hátrányos helyzetűeknek; ételrendelési
szolgáltatások; információs, tanácsadási és foglalási szolgáltatások étel és ital szolgáltatásával kapcsolatban;
vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás].
( 210 ) M 20 03855
( 220 ) 2020.12.15.
( 731 ) Debrei-Nagy Zoltán Pál, Kál (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Művészeti alkotások fémből [bronzból]; művészeti tárgyak közönséges fémből; képzőművészeti

reprodukciók; képzőművészeti könyvek; festmények; festmények [képek], keretezve vagy anélkül; művészeti
grafikai nyomatok; festmények reprodukciói; festmények és kalligráfiái munkák; művészi vésetek; művészi
lenyomatok; művészi képek; művészeti alkotások és szobrocskák papírból és kartonból, építészmodellek;
művészeti tárgyak kőből, betonból vagy márványból; szobrok, kisplasztikák és művészeti alkotások, díszítések és
dekorációk, amelyek nem tartoznak más osztályba; művészeti tárgyak fából, viaszból, gipszből vagy műanyagból;
műanyag műalkotások, művészeti tárgyak; parafából készült művészeti alkotások; üvegből készült művészeti
alkotások; szobrok, kisplasztikák, dísztáblák és művészeti alkotások porcelánból, terrakottából vagy üvegből,
amelyek ebbe az osztályba tartoznak; művészeti tárgyak üvegből; művészeti tárgyak porcelánból, terrakottából
vagy üvegből; füzetpapír, jegyzetpapír; naplók, naptárak; képeslapok, levelezőlapok; könyvek; könyvjelzők;
könyvtámaszok; papír könyvjelzők; könyvecskék, brosúrák; társasjátékok; kártyák; kitűzők, jelvények.
( 210 ) M 20 03856
( 220 ) 2020.12.15.
( 731 ) Fogasy Veronika, Pilisszetnlászló (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest

M656

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 6. szám, 2021.03.29.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 546 )

( 511 ) 35

A következő árukkal kapcsolatos kis-, nagy- és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: lábbelik; női

lábbeli; női lábbelik; magas szárú lábbelik; hétköznapi, utcai lábbelik; lábbelik nem sportcélokra; lábbelik [kivéve
ortopéd lábbelik]; bakancsok, csizmák; téli csizmák; csizmák hölgyek számára; fűzős bakancsok, csizmák; vízálló
csizmák, bakancsok; bokacsizmák, rövidszárú csizmák; magassarkú cipők; alkalmi cipők; platform cipők;
hétköznapi [casual] cipők; táskák, kézitáskák; hétköznapi, utcai táskák; alkalmi táskák [clutch]; bőrből készült
táskák és pénztárcák; erszények, táskák smink, kulcsok és más személyes tárgyak tárolására.
( 210 ) M 20 03857
( 220 ) 2020.12.15.
( 731 ) Ulveczki Ágnes, Vértesszőlős (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 16
44

Kártyák; motivációs kártyák; könyvek; útmutató, játékszabályokat ismertető könyvek kártyajátékokhoz.
Terápiás testkezelések; terápiás szolgáltatások; terápiás testkezelések; kineziológiai terápia; alternatív

gyógyászati szolgáltatások; meditációs szolgáltatások; pszichológiai szolgáltatások; parapszichológiái
szolgáltatások; személyiségvizsgálatok pszichológiai célokból; személyiség felmérő szolgáltatások [mentális
egészséggel kapcsolatos szolgáltatások].
( 210 ) M 20 03858
( 220 ) 2020.12.15.
( 731 ) Pannon Natessex Kft., Kajdacs (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyászati célra alkalmas, liofilizált élelmiszerek; gyógyászati célra alkalmas, fagyasztva szárított

élelmiszerek; étrend-kiegészítők porformában; bio liofilizált étrend-kiegészítő gyümölcsporok; bio liofilizált
étrend-kiegészítő zöldség porok.
35

A következő árukkal kapcsolatos kis-, nagy-, és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: gyógyászati célra

alkalmas, liofilizált élelmiszerek; gyógyászati célra alkalmas, fagyasztva szárított élelmiszerek;
étrend-kiegészítők porformában; bio liofilizált étrend-kiegészítő gyümölcsporok; bio liofilizált étrend-kiegészítő
zöldségporok.
( 210 ) M 20 03859
( 220 ) 2020.12.15.
( 731 ) Nagy-Sverteczki Zsófia, Budapest (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Kiskereskedelmi szolgáltatások otthoni textíliákhoz kapcsolódóan; lakberendezési tárgyakkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; lakberendezési tárgyakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; a
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következő árukkal kapcsolatos kis-, nagy- és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: kézi horgolással készült

fonalkosarak textilből; kézi horgolással készült fonalszőnyegek textilből; kézi horgolással készült fonal háztartási
tárolók textilből; kézi horgolással készült tárolók textilből; kézi horgolással készült fonal pelenkatartó textilből;
kézi horgolással készült fonal zsebkendőtartó textilből; kézi horgolással készült fonaltáskák és kézitáskák
textilből; textilek lakberendezéshez; textilek, textíliák lakberendezéshez.
40

Textilanyagok kézi horgolása; textilanyagok formázása.

( 210 ) M 20 03861
( 220 ) 2020.12.15.
( 731 ) IMAGE VIV Körömstúdió Kft., Győr (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 44

Kozmetikai kezelések; kozmetikai szolgáltatások; kozmetikai testkezelések; kozmetikai arckezelés;

kozmetikai vizsgálat; kozmetikai tanácsadó szolgáltatás; kozmetikai lézeres bőrkezelés; kozmetikai szőreltávolító
lézerkezelés; injekciós feltöltőkezelések kozmetikai célokra; lézeres szőreltávolító kozmetikai kezelés;
kozmetikai elektrolízis; kozmetikai arckezelési szolgáltatások; kozmetikai testápoló szolgáltatások; kozmetikai
arc- és testkezelési szolgáltatások; lézeres bőrfiatalító szolgáltatások; kozmetikai célú bőrbarnítási szolgáltatás
[emberi használatra]; zsírlebontással kapcsolatos egyéni gyógyászati szolgáltatások; arcápolási szolgáltatások;
bőrápolási szolgáltatások; bőrápoló szalonok; karcsúsító szalonok szolgáltatásai; karcsúsító kezelések;
kollagénindukciós kezelési szolgáltatások [mikro-needling]; kozmetikai test-, arc- és hajápoló szolgáltatások;
lézeres bőrfeszesítő szolgáltatások; lézeres szőrtelenítési szolgáltatások; szépségápolási kezelések; szépségszalon
szolgáltatások; szolárium szolgáltatások; szőrtelenítő kezelések; szórópisztolyos bőrbarnító szolgáltatások;
terápiás arckezelések; terápiás testkezelések; végleges szőrtelenítési és szőrcsökkentő szolgáltatások; testen
található narancsbőr [cellulitisz] eltávolítása; narancsbőr [cellulitisz] eltávolításával kapcsolatos egyéni
gyógyászati szolgáltatások; masszázs szolgáltatások; mélyszöveti masszázs; hyaluronsavas kozmetikai kezelések;
kozmetikai arckezelések botox hatóanyaggal; rádiófrekvenciás kozmetikai kezelések; vákuumos kozmetikai
kezelések; kvalitációs kozmetikai kezelések; mezoterápiás kozmetikai kezelések; ultrahangos kozmetikai
kezelések; vákuumos kozmetikai testkezelések.
( 210 ) M 20 03862
( 220 ) 2020.11.27.
( 731 ) Gláser-Katona Zsuzsanna 60%, Budapest (HU)
Brand Way & Compass Kft. 30%, Budapest (HU)
Gláser Tamás 10%, Budapest (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 541 ) HUNGAROSER
( 511 ) 35

Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklám- és marketingtevékenységek; rádiós, televíziós és internetes

reklámozás és marketingtevékenységek; szponzorok felkutatása; reklámanyagok terjesztése; termékbemutatók
szervezése és lebonyolítása; internetes kereskedelem; outsourcing szolgáltatások.
41

Oktatói és képzési programok megalkotása, megszervezése és lebonyolítása; könyvek és folyóiratok

kiadása; bankettek, bálok, díjátadók, díszvacsorák, estélyek, gálarendezvények, klubok, konferenciák,
kongresszusok, kulturális rendezvények, szimpóziumok megszervezése és lebonyolítása; kulturális és
szórakoztató rendezvények előkészítése, megszervezése és lebonyolítása; coaching, tréning szervezése és
lebonyolítása; konferenciák és szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; mentorálás; know-how átadása és
képzése; középiskolai hallgatók, egyetemi és főiskolai hallgatók, fiatal vállalkozók részére szervezett oktatási
programok és ezzel kapcsolatos versenyek; nőklubok létrehozása, üzemeltetése, programszervezés.
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( 210 ) M 20 03864
( 220 ) 2020.12.16.
( 731 ) BEE MÉDIA Kft., Budapest (HU)
( 541 ) A Kakitündér nem létezik!
( 511 ) 16

Műanyag tasakok kisállatok ürülékének kidobásához; papírzacskók.

( 210 ) M 20 03867
( 220 ) 2020.12.16.
( 731 ) Dezső Anita, Törökbálint (HU)
( 546 )
( 511 ) 16

Asztali könyöklők; bónok, utalványok; daloskönyvek; dossziék [papíráruk] (1); dossziék [papíráruk] (2);

fedelek, kötések, borítók [papíráruk]; folyóiratok; golyóstollak; hírlevelek; iratgyűjtők, dossziék; íróeszközök;
kártyák; katalógusok; képregények; kézikönyvek [útmutatók]; könyvecskék, brosúrák (1); könyvecskék, brosúrák
(2); könyvek; könyvjelzők; magazinok, revük [időszaki lapok]; naptárak; noteszok (1); noteszok (2); nyomtatott
publikációk; poszterek; prospektusok; szórólapok; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek,
berendezések]; tollak [irodai cikkek]; újságok; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból; zászlók
papírból; zenélő üdvözlőlapok.
41

Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; bálok szervezése; coaching

[tréning]; dalírás; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; egészségklub szolgáltatások [egészség és
fitnesz]; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; élő előadások bemutatása; eszmecserék,
kollokviumok szervezése és lebonyolítása; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangversenyek, koncertek szervezése
és lebonyolítása; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; know-how átadása (képzés); konferenciák
szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási
célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok; mentorálás; oktatás biztosítása; oktatási információs
szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem
letölthető videók biztosítása; partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós
szórakoztatás; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; szakmai
átképzés; számítógépes hálózatról online biztosított játékszolgáltatások; személyes oktatófórumok rendezése és
levezetése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; zeneszerzés.
( 210 ) M 20 03876
( 220 ) 2020.12.16.
( 731 ) YESIL SILVAN Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Izsó és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés): időleges szállásadás.

( 210 ) M 20 03898
( 220 ) 2020.12.17.
( 731 ) NAVIGATOR INVESTMENTS Zrt., Budapest (HU)
( 546 )

M659

( 511 ) 1

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 6. szám, 2021.03.29.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan

műgyanták, műanyagok; tűzoltó és tűzmegelőző keverékek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló
készítmények; anyagok állatbőrök cserzéséhez; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok; gittek és egyéb töltőpépek;
komposzt, trágyák, műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra.
6

Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, ércek; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; nem elektromos

fémkábelek és fémvezetékek; kisméretű fémáru; fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz; páncélszekrények.
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.
19

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

és bitumen; hordozható épületek, nem fémből; emlékművek nem fémből.
25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

40

Fémből gyártott alapanyagok CNC marása, vágása, formázása, csiszolása, összeszerelése a megrendelő által

megadott tervnek megfelelő formában; fából gyártott alapanyagok vágása, formázása, csiszolása, összeszerelése a
megrendelő által megadott tervnek megfelelő formában; famegmunkálás; fémkezelés; festési szolgáltatások;
hegesztési szolgáltatások; homokfúvási szolgáltatások.
42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 20 03906
( 220 ) 2020.12.17.
( 731 ) IHGroup Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kovátsné dr. Rech Erika, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Elkészített pizzaételek; előkészített pizzák; friss pizzák; készételek pizzák formájában; pizza; pizza alapok;

pizza keverékek; pizzaalapok; pizzafűszerek; pizzalapok; pizzaszószok; pizzatészta-keverékek; pizzatészták;
szószok pizzára; tészta pizza készítéshez, pizzatészta; pizzaliszt.
43

Vendéglátás; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vendéglátással kapcsolatos

szolgáltatások; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; étel- és italszolgáltatás mobil
teherautóból; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételek és italok szolgáltatása vendégek
számára; gyorséttermi szolgáltatások; elviteli rendszerű gyorséttermi szolgáltatások; elvitelre árusított ételek
szolgáltatása; pizzériák; mobil catering szolgáltatások; catering szolgáltatások ételbiztosításhoz; vendéglátás
(élelmezés).
( 210 ) M 20 03907
( 220 ) 2020.12.17.
( 731 ) IHGroup Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kovátsné dr. Rech Erika, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29
30

Milk shake-ek [tejturmixok].
Édes tészták; lisztből készült tészták; sütemény tészták; tészták és keverékek tésztákhoz; sütemények,

cukrászsütemények, torták és kekszek (aprósütemények); édes kekszek emberi fogyasztásra; aprósütemények,
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kekszek; bagelek [péksütemények]; friss péksütemények; leveles tésztából készült péksütemények;

péksütemények készítésére használt keverékek; torták [gâteau]; pogácsák, fánkok; fánkok.
43

Vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások;

vendéglátás; gyorséttermi szolgáltatások; elviteli rendszerű gyorséttermi szolgáltatások; mobil catering
szolgáltatások; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; ételek és italok szolgáltatása éttermi
vendégek számára; ételek és italok biztosítása fánkboltokban; ételek és italok felszolgálása fánkboltokban; ételés italszolgáltatás mobil teherautóból; éttermi szolgáltatások, beleértve az engedéllyel rendelkező bár
létesítményeket, szolgáltatásokat; ételkészítési szolgáltatások; ételek és italok felszolgálása vendégek számára;
elvitelre árusított ételek szolgáltatása; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások.
( 210 ) M 20 03908
( 220 ) 2020.12.17.
( 731 ) IHGroup Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kovátsné dr. Rech Erika, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Friss lepények, piték; gyümölcsös piték; krémes pite; pitetészta, lepénytészta; sütemények; sütemények,

cukrászsütemények, torták és kekszek (aprósütemények); muffin; fánkok; sült apró fánksütemények; pogácsák,
fánkok; pogácsák; lepények; friss péksütemények; bagelek [péksütemények]; aprósütemények; aprósütemények,
kekszek; sós aprósütemények, kekszek; friss tészta.
43

Vendéglátás; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; gyorséttermi szolgáltatások; elvitelre

árusított ételek szolgáltatása.
( 210 ) M 20 03912
( 220 ) 2020.12.18.
( 731 ) Berecz Krisztián 50%, Győr (HU)
Kinál Ádám 50%, Győr (HU)
( 740 ) Dr. Keserű Barna Arnold, Győr
( 546 )

( 511 ) 30

Briósok; crepe [francia palacsinta]; gabonából készült rágcsálnivaló termékek; gyümölcsös

sütemények/torták; göngyölt szendvicsek; lasagne; palacsinták; pizza; ravioli; rizottók; rizs alapú ételek; sós
sütemények; szendvicsek; tavaszi tekercs; tésztaételek; alacsony szénhidráttartalmú édességek; croissant-ok;
csokis párnák [péksütemények]; csokoládé; csokoládébevonatos gyümölcsök; csokoládéból készült tortadíszek;
csokoládéízű édességek; csokoládék; csokoládés mousse-ok [habok]; csokoládés trüffelek; csokoládéval bevont
bogyók; cukrászáru; desszert mousse-ok [cukrászáru]; édességek (cukorkák), csokoládés szeletek, rágógumi;
édességek diófélékből; édességek fagyasztott formában; édesség-termékek (nem gyógyhatású -); édességek
folyékony formában; fagylalt édességek; fagyasztott tejes édességek; fagyasztott édességek; felfújtak
[desszertek]; kekszek, rágcsálnivalók; panettone; pékáruk; pudingok; trüffelek [édesség]; fagylalt; fagylalt
desszertek, jégkrémek; csokoládé alapú italok; előkészített kávés italok; eszpresszókávé; jegeskávék; kávé; kávé
alapú italok; tea; tea alapú italok; aprósütemények; aprósütemények, kekszek; cukormázzal bevont kekszek,
aprósütemények; sós aprósütemények, kekszek; sütemények, cukrászsütemények, torták és kekszek
(aprósütemények).
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Szállás biztosítása szállodákban és motelekben; panziók; szállodai szállásbiztosítás; bár- és éttermi

szolgáltatások; bankettek szervezése; bisztró [büfé] szolgáltatások; borbárok; borkóstolási szolgáltatások (italok
biztosítása); borozói szolgáltatások; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusító éttermek;
gyorséttermi szolgáltatások; kávéház; kávéházak; kávéházi szolgáltatás; kávézói szolgáltatások; pizzériák; pub
szolgáltatások; szolgáltatások ételek biztosításához; teaházak; tortadíszítések; vendéglátási szolgáltatások [étel- és
italszolgáltatás]; esküvői fogadások szervezése [helyszínek]; étel- és italkészítés; étel- és italkészítési
szolgáltatások; elvitelre árusított ételek szolgáltatása; szolgáltatások italok biztosításához.
( 210 ) M 20 03914
( 220 ) 2020.12.18.
( 731 ) Albatric Kft, Dunaharaszti (HU)
( 541 ) IdealBus
( 511 ) 42

Járműgyártással és karosszéria építéssel kapcsolatos termékfejlesztés.

( 210 ) M 20 03915
( 220 ) 2020.12.18.
( 731 ) RICK's Vendéglátóipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségü Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Hegyesi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 43

Éttermi szolgáltatások; gyorséttermek; snack bárok; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése;

vendéglátás.
( 210 ) M 20 03917
( 220 ) 2020.12.18.
( 731 ) Timeless Design Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ALMA
( 511 ) 14

Félnemes bizsu cikkek; ékszeráruk; ékszercikkek; ékszerkellékek; ékszerdoboz; ékszertokok; ékszerláncok;

ékszer függők; cipődíszek [ékszerek]; ékszerek; ékszerek nem nemesfémből; fejre való ékszerek; gyűrűk;
karkötők [ékszerek]; kulcstartók [és hozzájuk tartozó díszek]; láncok [ékszerek]; nyakláncok.
18

Bankkártyatartók; aprópénz tartók; alkalmi kistáskák; bevásárlótáskák; bőr címkék; bőr erszények; bőr

levéltárcák; bőrből készült kézitáskák; bőrdobozok; bőrök és műbőrök; bőröndök, útitáskák [poggyász];
bőrtáskák; erszények, pénztárcák; hátizsákok; kézitáskák; kozmetikai táskák; kulcstartó tárcák; kulcstartók;
műszőrme; műszőrme táskák; neszesszerek; övtáskák; pénztárcák, erszények; vászontáskák; válltáskák,
tarisznyák.
25

Ruházati cikkek; lábbelik; kalapáruk; pulóverek; kabátok, dzsekik; kapucnis pulóverek; kimonók; topok

[ruházati cikkek]; blúzok; női ingek, blúzok; felsőruházat; melegítő felsők; kezeslábas ruhák; egyrészes ruhák;
alakformáló ruhák; övek [ruházat]; kendők [ruházat]; ballonkabátok [ruházat]; ruházat (bőr); bodyk [ruházat];
fülvédők [ruházat]; otthoni ruházat; mellények [ruházat]; nyaksálak [ruházat]; kézmelegítők [ruházat]; alsórészek
[ruházat]; kesztyűk [ruházat]; hajszalagok [ruházat]; textilövek [ruházat]; műbőr ruházat; kötött ruhadarabok;
hímzett ruhadarabok; állatbőrből készült ruhák; bundák, szőrmék [ruházat]; sálak [ruházati cikkek]; pólók;
pólóingek; nadrágok; nadrágkosztümök; melegítő nadrágok, tréning nadrágok; dzsekik; blézerek; zakók, dzsekik;
hálóköntösök, pongyolák; zoknik; férfi lábbeli; kezeslábas overallok; egyrészes overallok (playsuit); papucsok;
bokacsizmák, rövidszárú csizmák; bakancsok, csizmák; csuklyák, kapucnik [ruházat]; szőrme muffok;
alsóruházat, fehérneműk; pizsama; balettcipők; kötények; ingek; rövid együttesek [ruházat]; szoknyák;
vállkendők, nagykendők; sapkák; szandálok; harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók; fürdőruhák,
fürdődresszek; férfi és női fürdőruhák és fürdőnadrágok; tornaruhák; bőrövek [ruházat]; műbőr övek; férfi, női és
gyermek ruházat; fűzők; alvómaszkok; bőrkabátok; bőrnadrágok; bőrruhák; farmerek; kaftánok; kapucnis felsők;
kardigánok; körsálak [ruházat]; muffok [ruházat]; női ruhák; parkák (anorákok); pelerin, köpeny; poncsók;
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prémsálak [szőrmék]; strandkendők; strandköpenyek; sportruházat.

42

Divattervezés; divatkiegészítők tervezése; ruhatervezés; ékszerek tervezése; textiltervezési szolgáltatások;

ruha- és divattervezés; divattervezési tanácsadási szolgáltatások; divattervezési szolgáltatással kapcsolatos
tájékoztatás; ruházati kiegészítők tervezése; ruházati cikkek, lábbelik és fejfedők tervezése; díszítő minták
tervezése.
( 210 ) M 20 03924
( 220 ) 2020.12.21.
( 731 ) Elektro-Optika Kft., Érd (HU)
( 740 ) ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Optikai készülékek és eszközök.

10

Orvosi készülékek és eszközök.

37

Elektronikus és optikai eszközök üzembe helyezése és javítása.

42

Természettudományi és műszaki kutatás, fejlesztés.

( 210 ) M 20 03926
( 220 ) 2020.12.21.
( 731 ) Varga Tamás, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 16
35

Reklámplakátok; reklámbrosúrák; nyomtatott reklámanyagok; nyomtatott hirdetések.
Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; reklámozás bannerekkel; online reklámozás;

reklámfilmek készítése; reklámozás, promóciós szolgáltatások; internetes reklámozási szolgáltatások; reklámozás
videókon keresztül; reklámanyagok online megjelentetése; reklámozás, hirdetés social médián keresztül;
reklámozás, hirdetés szórólapokon keresztül; online reklám- és marketingszolgáltatások; videofelvételek készítése
reklám célokra; reklámozási, főként terméknépszerűsítő szolgáltatások; szabadtéri reklámozás, hirdetés;
interneten keresztül biztosított hirdetési szolgáltatások; hirdetés elektronikus médián, főként interneten keresztül;
reklám-, marketing és hirdetési anyagok terjesztése; hirdetések és reklámanyagok [szórólapok, prospektusok,
reklámcédulák és minták] terjesztése.
( 210 ) M 20 03927
( 220 ) 2020.12.18.
( 731 ) TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt., Budaörs (HU)
( 546 )

( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

( 210 ) M 20 03934
( 220 ) 2020.12.21.
( 731 ) KUNSÁG-SZESZ Zrt., Kiskőrös (HU)
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( 546 )

( 511 ) 33

Szeszesital.

( 210 ) M 20 03937
( 220 ) 2020.12.21.
( 731 ) KUNSÁG-SZESZ Zrt., Kiskőrös (HU)
( 546 )

( 511 ) 33

Szeszesital.

( 210 ) M 20 03938
( 220 ) 2020.12.21.
( 731 ) Pro-Mot Hungária Ingatlanfejlesztő Kft., Balatonvilágos (HU)
( 541 ) Aliga Liget
( 511 ) 41
43

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenység.
Vendéglátás (élelmezési) szolgáltatások; időleges szállásadás.

( 210 ) M 20 03963
( 220 ) 2020.12.23.
( 731 ) Lukács Dániel István, Siófok (HU)
( 740 ) XLEXUM IP Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest
( 546 )
( 511 ) 40

Anyagok lézersugaras kezelése; betűkészítés táblákhoz; domborminták alkalmazása lapfelületeken;

domborminták alkalmazása táblafelületeken; egyedi gyártás közvetlen fémlézeres szinterezéssel; fénykép
gravírozás háztartási cikkekre; fénykép gravírozás nyomtatványokra; fénykép gravírozás papírra; fénykép
gravírozás ruházati cikkekre; fénykép gravírozás szövetekre; gumibélyegzők készítése; gumibélyegzők mintáinak
kimetszése; lézeres gravírozási szolgáltatások; lézergravírozás; lézeres gravírozási szolgáltatások; mechanikus
gravírozás; mechanikus gravírozási szolgáltatások; metszési szolgáltatások pecsétekhez; névtáblák gravírozása;
nyomatók, nyomtatott anyagok vagy fóliák montírozása, összeállítása; nyomtatási, nyomdai szolgáltatások;
pecsételő bélyegzők gravírozásával kapcsolatos tájékoztatás; vállalati nevek és lógók egyedi nyomtatása mások
árui promóciójának és reklámozásának céljára; anyagok formálása lézervágással; fali dekoráció készítése
lézervágással.
( 210 ) M 20 03968
( 220 ) 2020.12.23.
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( 731 ) Pap Adél Mária, Budapest (HU)

( 740 ) Dr. Molnár Alexandra Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) WEDIZONE
( 511 ) 42

Honlap- és weboldal-kialakítás, honlap és weboldal arculati tervezés, webdizájn szolgáltatások.

( 210 ) M 20 03973
( 220 ) 2020.12.23.
( 731 ) Korda György, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Balatonfüredi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Hotel Villa Korda
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; állatpanziók, átmeneti szállások bérlete, bár szolgáltatások,

étkezdék, éttermek, gyorséttermek, helyfoglalás panziókban, helyfoglalás szállodákban, hordozható épületek
bérlete, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, motelek, nyugdíjas otthonok, óvodák, önkiszolgáló éttermek,
panziók, rendezvényhez termek kölcsönzése, sátrak kölcsönzése, szálláshely lefoglalása (időleges),
szállásügynökségek [szállodák, panziók], szállodai szolgáltatások, székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk
kölcsönzése, táborhelyek hasznosítása, turistaházak, üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás], vendéglátóipar.
( 210 ) M 20 03979
( 220 ) 2020.12.27.
( 731 ) Hegyi János, Pomáz (HU)
( 546 )

( 511 ) 35
41

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

( 210 ) M 20 03980
( 220 ) 2020.12.28.
( 731 ) dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Törökbálint (HU)
( 740 ) Szabó, Kelemen és Társai Andersen Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Éld meg másképp a munkát
( 511 ) 16

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

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

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

( 210 ) M 20 03981
( 220 ) 2020.12.28.
( 731 ) dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Törökbálint (HU)
( 740 ) Szabó, Kelemen és Társai Andersen Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

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

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

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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( 210 ) M 20 03984
( 220 ) 2020.12.28.
( 731 ) dr. Pánczél Andrea, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Szakmai képzések, konferenciák szervezése.

( 210 ) M 20 03987
( 220 ) 2020.12.29.
( 731 ) Parázsó Lajosné, Martfű (HU)
( 546 )
( 511 ) 45

Biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

( 210 ) M 20 03988
( 220 ) 2020.12.29.
( 731 ) Ungor Pál, Izsák (HU)
Ungor Erik, Izsák (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 32
33

Alkoholmentes energiaitalok.
Alkoholtartalmú energiaitalok.

( 210 ) M 20 04000
( 220 ) 2020.12.29.
( 731 ) Bíró Bálint János, Jászberény (HU)
( 546 )

( 511 ) 21

Madáreleség tárolók, tartók.

( 210 ) M 20 04001
( 220 ) 2020.12.30.
( 731 ) Macsek István József, Halásztelek (HU)
( 546 )

( 511 ) 5
29

Étrend-kiegészítők emberek és állatok részére.
Baromfi; baromfi, nem élő; belsőségek; birkahús szeletek; borjúhús; csirke, csirkehús; bárányhúsból készült

termékek; bárányhús, feldolgozva; báránynyársak; csirkecombok; csirkefalatok; csirkemell filé; csirkesaláta;
csirkeszárnyak; csomagolt húsok; csülök; disznóhús; feldolgozott hústermékek; füstölt húsok; füstölt kolbászok;
hentesáruk; hús és hústermékek; kolbász; kolbászok; konyhakész marhahús; virslik; vadhús; saslik; pácolt húsok;
húsból készült étkezési krémek; joghurtok; joghurtból készült italok; tej; tejalapú italok; sajtok; előre összevágott
zöldségsaláta; előre összevágott zöldségek salátákhoz; előre felvágott zöldségek; feldolgozott zöldségek;
feldolgozott zöldségtermékek; főtt burgonya; mártások; savanyított zöldségek; szeletelt zöldség, konzerv; vágott
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zöldségek.
30

Bagettek; kenyerek és zsemlék; magvas kenyér.

32

Ásvány- és szénsavas vizek; alkoholmentes gyümölcskivonatok italok készítéséhez; üdítőitalok készítéséhez

használt porok; üdítőitalok készítéséhez használt sűrítmények; alkoholmentes szénsavas italok; alkoholmentes,
ízesített szénsavas italok; alacsony energiatartalmú üdítőitalok.
( 210 ) M 20 04002
( 220 ) 2020.12.31.
( 731 ) Orosz és Bóra Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Miskolczi Mária, Budapest
( 541 ) INFINITUS PRODUKCIÓ
( 511 ) 41

Előadó-művészeti produkciók létrehozása, bemutatása, forgalmazása; előadó-művészeti tevékenység;

könyvkiadás; filmgyártás.
( 210 ) M 20 04005
( 220 ) 2020.12.31.
( 731 ) SERTÁP Kft., Soltvadkert (HU)
( 740 ) Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ImmunoPiglet
( 511 ) 5

Állatgyógyászati készítmények; állatgyógyszerek; nyomelem készítmények állatoknak; takarmányadalékok

gyógyászati célokra; táplálék-kiegészítők állatgyógyászati célokra.
31

Táplálékok és takarmányok állatoknak.

44

Állategészségügyi szolgáltatások.

( 210 ) M 21 00018
( 220 ) 2021.01.05.
( 731 ) REXWAY Idegenforgalmi és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Vető és Kovácsházy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MOMOTARO
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés).

( 210 ) M 21 00019
( 220 ) 2021.01.05.
( 731 ) SilverLine Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Bánkuti Gábor, Hatvan
( 546 )
( 511 ) 11

Eladópultok [hűtött]; elektromos hűtőgépek, hűtőszekrények; bemutató hűtőpultok; ételek bemutatására

szolgáló hűtött szekrények; ételek tárolására szolgáló hűtött szekrények; hűtőpult; hűtött árubemutató pultok;
hűtött árubemutató szekrények [vitrinek]; hűtött ételbemutató berendezések; hűtött ételbemutató felszerelések;
italok bemutatására szolgáló hűtött szekrények; italok tárolására szolgáló hűtött szekrények.
35

Célzott marketing; internetes marketing; kereskedelmi marketing [nem értékesítés]; marketing

szolgáltatások; marketing-szolgáltatások az éttermek területén; marketinggel kapcsolatos információnyújtás
weboldalakon keresztül; mások áruinak és szolgáltatásainak marketingje; online reklám- és
marketingszolgáltatások.
( 210 ) M 21 00021
( 220 ) 2021.01.05.
( 731 ) András Adél, Budapest (HU)
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( 541 ) Aledi
( 511 ) 28

Babák; babák, mint játékok; európai stílusú babák; hagyományos öltözetű babák; játék baba öltöztető

kellékek; játékkészletek babákhoz; kabala babák; ruhák európai babákhoz; ruhakiegészítők babákhoz; babaruhák.

( 210 ) M 21 00022
( 220 ) 2021.01.04.
( 731 ) Vörös Tamás Csaba, Eger (HU)
( 740 ) dr. Sili Dóra, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Chilipor; chiliszósz; chilipaprika szósz; chilis babkrém; chiliecet; chiliolaj ételízesítőként és fűszerként

történő használata; ízesítőként használt chilis paszta.
( 210 ) M 21 00023
( 220 ) 2021.01.04.
( 731 ) TiSol Kereskedelmi-, Csomagoló-, Szállító és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 1

Anyagok állatbőrök cserzéséhez; élelmiszerek tartósitására szolgáló vegyi anyagok; sók ipari használatra; sók

(vegyi készítmények); élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; jódozott sók.
30

Só; só élelmiszerek tartósítására; sonkamáz; konyhasó; fűszerek, ízesítők.

40

Vízkezelés; élelmiszerek és italok tartósítása.

( 210 ) M 21 00025
( 220 ) 2021.01.05.
( 731 ) BestByte Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Buda Álmos Botond, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Játékszoftverek; információtechnológia és audiovizuális berendezések; multimédia berendezések és

műszerek; számítógépek és számítógépes hardverek.
28

Folyadékkristályos kijelzővel rendelkező elektronikus szórakoztató berendezések; játékkonzolok;

játékvezérlők számítógépekhez.
35

Informatikai berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; játékokkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; játékokkal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; kiskereskedelmi
szolgáltatások számítógépes hardverrel kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások számítógépes szoftverrel
kapcsolatban; hűség- és ösztönző programok működtetése; weboldalakon biztosított felületek termékek és
szolgáltatások reklámozására; nyomtatott reklámanyagok terjesztése; reklámanyagok online terjesztése;
kereskedelmi és reklámcélú rendezvények szervezése.
( 210 ) M 21 00028
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( 220 ) 2021.01.05.
( 731 ) Credit Control Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Belcsák Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Globális számítógépes hálózatról vagy az internetről nyújtott online üzleti információs szolgáltatások;

kereskedelmi és üzleti információk nyújtása; kereskedelmi üzleti információk szolgáltatása számítógépes
adatbázisok segítségével; online üzleti és kereskedelmi információk szolgáltatása; üzleti információk nyújtása az
interneten, kábelhálózaton vagy más adatátviteli formán keresztül.
36

Adósságbehajtás; adósság faktorálás; adósság begyűjtése és adósság faktorálási szolgáltatások; pénzügyi

szolgáltatások, nevezetesen adósságrendezés.
( 210 ) M 21 00029
( 220 ) 2021.01.06.
( 731 ) Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.
( 210 ) M 21 00031
( 220 ) 2021.01.06.
( 731 ) Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.
( 210 ) M 21 00033
( 220 ) 2021.01.06.
( 731 ) Tauber Zoltán, Érd (HU)
( 541 ) DOHOOP
( 511 ) 41

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

( 210 ) M 21 00035
( 220 ) 2021.01.06.
( 731 ) Gyebnárné Tolnai Piroska Julianna, Halásztelek (HU)
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( 546 )

( 511 ) 35

Digitális reklámszolgáltatások; digitális marketing; digitális hálózatok útján nyújtott marketing

szolgáltatások; direkt marketing szolgáltatások; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi
célokból; csokoládékkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; desszertekkel kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások; cukorkákkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; desszertekkel kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; csokoládékkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; diétás
készítményekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; diétás készítményekkel kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; édességekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; édességekkel
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; élelmiszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;
jégkrémekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kávékkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.
43

Elviteli rendszerű gyorséttermi szolgáltatások; étel és ital catering szolgáltatások gyűlések helyszíneire; étel

és ital catering szolgáltatások vásári és kiállítási létesítmények számára; étel és ital catering szolgáltatások
kiállítóhelyek számára; étel és ital catering koktélpartikra; étel és ital catering intézményeknek; étel és ital
catering bankettekre; étel biztosítása rászorulóknak [jótékonysági szolgáltatások]; catering szolgáltatások
ételbiztosításhoz; étel-, italszállítás szervezése születésnapi bulik számára; ételkiszállítási szolgáltatások, azonnali
fogyasztásra; étkeztetési szolgáltatások konferencia-központok számára; étkeztetési szolgáltatások céges étkezdék
számára; étkeztetési szolgáltatások rendezvénytermek számára; vendéglátás; vendéglátás szervezése születésnapi
bulik számára; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátóipar; üzleti célú étkeztetési szolgáltatások.
( 210 ) M 21 00087
( 220 ) 2021.01.12.
( 731 ) Király Ágnes, Vác (HU)
( 541 ) FerMentor
( 511 ) 41

Egészséggel kapcsolatos oktató tanfolyamok; mentorálás; adatbázisokból vagy az internetről elérhető

anyagok kiadása; oktatáshoz kapcsolódó nyomtatott anyagok kiadása; oktatási anyagok kiadása; oktatási
szövegek kiadása; oktatási tananyagok kiadása; egészségvédelem és táplálkozás terén nyújtott képzés.
( 210 ) M 21 00144
( 220 ) 2021.01.17.
( 731 ) Pericon Electronics Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Vedőháló
( 511 ) 37

Okostelefonok javítása és karbantartása.

( 210 ) M 21 00147
( 220 ) 2021.01.18.
( 731 ) Retail Royalty Company, Las Vegas (US)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )
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Illatszerek, parfüm, kölnivíz, piperevizek, kozmetikai szerek, testápolók, borotválkozás utáni arcszeszek,

tusfürdők, test spray-k, nem gyógyhatású bőrápoló készítmények testpermetek formájában.
14

Ékszerek, órák és kulcsláncok.

18

Bevásárló táskák, hátizsákok, oldaltáskák könyveknek, edzőtáskák, útitáskák, postástáskák, kézitáskák,

retikülök, erszények, pénztárcák, sporttáskák, málhazsákok és esernyők.
25

Ruházat, nevezetesen ingek, pólók, topok, gyapjúingek, farmernadrágok, nadrágok, ruhák, szoknyák,

rövidnadrágok, alsók, leggingek, melegítőnadrágok, melegítőalsók, melegítőfelsők; felsőruházat, nevezetesen
kabátok, dzsekik, parkák, anorákok, mellények és kesztyűk; zoknik, pulóverek, pizsamák, övek, blézerek, otthoni
ruházat, alsóruházat, bokszeralsók, fürdőruhák, sálak; lábbelik, nevezetesen cipők, szandálok és papucsok;
fejfedők, sapkák.
35

Kiskereskedelmi bolti szolgáltatások és online kiskereskedelmi szolgáltatások a következő területeken:

ruházat, ruházati kellékek, lábbelik, fejfedők, táskák, erszények, pénztárcák, esernyők, napszemüvegek,
kozmetikai szerek, piperecikkek, illatszerek és személyi higiénés termékek, órák, ékszerek.
( 210 ) M 21 00184
( 220 ) 2021.01.20.
( 731 ) Trade Group Europe Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

Alacsony zsírtartalmú sajtok; cancoillotte sajt; cheddar sajt; cottage cheese [túrószerű sajtfajta]; érlelt

sajtfélék; fehér lágy sajtok; feldolgozott sajtok; friss fehér puha sajtok; friss (nem érlelt) sajt; friss, nem érlelt
sajtok; friss sajt; füstölt sajt; fűszereket tartalmazó sajtok; fűszernövényeket tartalmazó sajtok; kecsketejből
készült sajt; kemény sajt; kenhető sajtok; lágy sajtok; napraforgó olajos feta sajttal töltött olajbogyók; penésszel
érlelt sajt; puhára érlelt sajt; reszelt sajt; sajtalapú rágcsálnivalók; sajtfondü; sajtkeverék; sajtkeverékek;
sajtmártások; sajtok; sajtok mártás formájában; sajtok szarvasgombával; sajtos chili; sajtos pálcikák; sajtporok;
sajtpótlók; sajttermékek.
( 210 ) M 21 00186
( 220 ) 2021.01.21.
( 731 ) Győrffy László, Budapest (HU)
( 541 ) Your home, wherever you go
( 511 ) 35

Lakó- és kereskedelmi ingatlanokkal kapcsolatos reklámozás; reklámozási szolgáltatások az

ingatlanvagyonnal kapcsolatban; reklámozás, beleértve on-line reklámozás informatikai hálózaton; reklámozási
szolgáltatások az utazási iparhoz kapcsolódóan.
( 210 ) M 21 00349
( 220 ) 2021.01.31.
( 731 ) Jávorné Eszenyi Zsuzsanna, Szekszárd (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

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

szorbetek és más ehető jégkrémek.
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( 210 ) M 21 00457
( 220 ) 2021.02.08.
( 731 ) Gyermekszem.Pont Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) Benyőcs Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Gyermekszem.Pont
( 511 ) 16

Oktató kézikönyvek; papírból készült tananyagok; oktató anyagok [kézikönyvek]; oktatási kézikönyvek;

oktatási és képzési anyagok; nyomtatott útmutatók oktatási tevékenységekhez; levelező tanfolyamok nyomtatott
anyagai; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések]; felhasználói kézikönyvek, útmutatók.
41

Nevelés; szakmai képzés; sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 21 00695
( 220 ) 2021.02.23.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szentesi Orsolya, Budapest
( 541 ) RAMIKOMB
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 21 01032
( 220 ) 2021.03.07.
( 731 ) Gyenes Mezőgazdasági Korlátolt Felelősségű Tárasaság, Jászdózsa (HU)
( 740 ) Dr. Laczkovszki Gergő, Budapest
( 546 )
( 511 ) 31

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

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és
virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta.
A rovat 213 darab közlést tartalmaz.

M672

