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Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 233.071
( 151 ) 2020.12.11.
( 210 ) M 19 00054
( 220 ) 2019.01.10.
( 732 ) Iron & Smith Vagyonkezelő Kft., Szada (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Asepso
( 511 ) 3
5

Mosókrémek (szappanok); mosóporok.
Fertőtlenítőszerek.

( 111 ) 233.750
( 151 ) 2021.03.01.
( 210 ) M 17 00559
( 220 ) 2017.02.17.
( 732 ) GANZ Danubius Watercraft and Crane Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Szentirmai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 7

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

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök;
keltetőgépek; árusító automaták; anyagmozgató gépek berakodáshoz és kirakodáshoz; áramfejlesztő generátorok
(1); áramfejlesztő generátorok (2); automatikus kutatóhorgonyok tengerészeti célokra; csónakmotorok,
hajómotorok (1); csónakmotorok, hajómotorok (2); csörlők, vitlák; csöves szállítószalagok, -berendezések
[pneumatikus]; daruk [emelő és felvonó szerkezetek]; dezintegrátorok, aprítógépek; dobok [gépalkatrészek]
emelő berendezések (1); emelő berendezések (2); emelőgépek, felvonók [liftek] (1); emelőgépek, felvonók
[liftek] (2); emelőszerkezetek [gépek]; erőátviteli láncok, nem szárazföldi járművekhez; felvonó hevederek;
felvonóláncok [gépalkatrészek]; felvonóvezérlő készülékek; fogaskerekes áttételek, nem szárazföldi
járművekhez; fogasléces emelők; fordulatszám csökkentő áttételek, nem szárazföldi; járművekhez; függőleges
tengelyű csörlők; hajtóláncok, nem szárazföldi járművekhez; hajtómotorok, nem szárazföldi járművekhez;
hengerek gépekhez; hengerek motorokhoz és hajtóművekhez; hengerfejek motorokba; hengerművek,
hengersorok; hengerművek, hengersorok hengerei; hevederek szállítószalagokhoz (1); hevederek
szállítószalagokhoz (2); hidraulikus motorok és hajtóművek; hidraulikus vezérlések gépekhez, motorokhoz és
hajtóművekhez; konvejorok, szállítószalagok; lapátos, kanalas kotrók [mechanikus]; lendkerekek, lendítőkerekek
gépekhez; meghajtószerkezetek, nem szárazföldi járművekhez; mélyfúró berendezések, úszó vagy nem úszó;
motorok, nem szárazföldi járművekhez; mozgójárdák; mozgólépcsők; nyomatékváltók nem szárazföldi
járművekhez; pneumatikus emelők; pneumatikus szállítók; pneumatikus vezérlések gépekhez, motorokhoz és
hajtóművekhez; rakodórámpák; sebességszabályozók gépekhez és hajtóművekhez motorokhoz; sebességváltók,
nem szárazföldi járművekhez; sugárhajtóművek nem szárazföldi járművekhez; szabadonfutók, nem szárazföldi
járművekhez; szabályozók [géprészek]; szívógépek ipari célokra; teherfelvonók, emelők, csörlők; tekercsek,
orsók, csévék [géprészek]; tengelycsapok [gépalkatrészek]; tengelyek gépekhez; tengelykapcsolók, nem
szárazföldi járművekhez (1); tengelykapcsolók, nem szárazföldi járművekhez (2); tengelykapcsolók,
tengelykötések [gépek]; turbinák, nem szárazföldi járművekhez; vagonemelők; váltakozó áramú generátorok;
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vészhelyzeti áramfejlesztő generátorok; vetélők, hajók [géprészek]; vezérlőkábelek gépekhez, motorokhoz vagy

hajtóművekhez; vezérlőszerkezetek gépekhez, motorokhoz vagy hajtóművekhez; villanymotorok, nem szárazföldi
járművekhez.
12

Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; daruk [építőipari gépek] kölcsönzése; elektromos berendezések

üzembe helyezése és javítása; exkavátorok [kotrógépek] kölcsönzése; felvonók felszerelése és javítása; gépek
üzembe helyezése, karbantartása és javítása; gyárépítés; hajóépítés; kikötőépítés; konzultáció konstrukciókról; víz
alatti építkezés; víz alatti javítások.
( 111 ) 233.891
( 151 ) 2021.03.11.
( 210 ) M 19 03341
( 220 ) 2019.10.30.
( 732 ) Cupler System Kft., Zalaegerszeg (HU)
( 541 ) Cupler
( 511 ) 21

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

villák kivételével.
( 111 ) 234.010
( 151 ) 2021.04.08.
( 210 ) M 18 00908
( 220 ) 2018.03.22.
( 732 ) Chapter 4 Corp. DBA Supreme, New York (US)
( 740 ) Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; ruházati cikkek, különösen ingek, pólók, hosszú ujjú ingek, alsóingek,

trikók, pólóingek, rögbi ingek, pulóverek, kötött pulóverek, alkalmi, elegáns ingek, frakkingek, farmernadrágok,
kapucnis pulóverek, melegítőfelsők, tomaruhák, síoverallok, párkák, kardigánok, nadrágok, farmerdzsekik,
oldalzsebes nadrágok, rövidnadrágok, shortok, bokszer alsónadrágok, bokszeralsók, topok [ruházati cikkek],
kötött mellények, melegítő felsők, melegítő dzsekik, edző rövidnadrágok, sportos rövidnadrágok,
melegítőnadrágok, melegítő alsók, mellények, gyapjúmellények, dzsekik, kabátok, blézerek, öltönyök, garbó
nyakú felsők, kifordítható dzsekik, kámzsák, széldzsekik, sportzakók, golf- és sídzsekik, télikabátok,
felsőkabátok, felöltők, szövetkabátok, fürdőruhák, úszódresszek, strandruházat, sildek, napellenzők, fejszalagok
[ruházat], fülvédők [ruházat], thermo alsóruházat, hosszúszárú alsóneműk, alsóruházat, fehérneműk, sapkák,
kalapáruk, kötött sapkák, sálak, bandana kendők, övek, nyakbavalók, nyakkendők, hálóköntösök, pongyolák,
kesztyűk, magas szárú lábbelik, esőruhák, lábbelik, cipők, sportcsizmák, sportbakancsok; női-, gyermek és
csecsemőruházati cikkek, különösen ingek, pólók, hosszú ujjú ingek, alsóingek, trikók, pólóingek, pulóverek,
kötött pulóverek, alkalmi, elegáns ingek, frakkingek, farmernadrágok, kapucnis pulóverek, pelerinek,
melegítőfelsők, tornaruhák, párkák, kardigánok, nadrágok, farmerdzsekik, rövidnadrágok, shortok, topok
[ruházati cikkek], kötött mellények, melegítő felsők, melegítő dzsekik, edző rövidnadrágok, sportos
rövidnadrágok, melegítőnadrágok, melegítő alsók, mellények, gyapjúmellények, dzsekik, kabátok, blézerek,
öltönyök, garbó nyakú felsők, kifordítható dzsekik, kámzsák, széldzsekik, sportzakók, golf- és sídzsekik,
télikabátok, felsőkabátok, felöltők, szövetkabátok, fürdőruhák, úszódresszek, strandruházat, sildek, napellenzők,
fejszalagok [ruházat], fülvédők [ruházat], thermo alsóruházat, hosszúszárú alsóneműk, alsóruházat, fehérneműk,
sapkák, kalapáruk, kötött sapkák, sálak, bandana kendők, övek, nyakbavalók, nyakkendők, hálóköntösök,
pongyolák, kesztyűk, magas szárú lábbelik, esőruhák, lábbelik, cipők, sportcsizmák, sportbakancsok; talárok;
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szoknyák; blúzok; hálóköntösök, pongyolák; gyermek és csecsemő pólóingek; gyermek- és csecsemő rögbi

ingek; gyermek- és csecsemő síoverallok; gyermek- és csecsemő oldalzsebes nadrágok; csecsemő rugdalózók.
( 111 ) 234.036
( 151 ) 2021.04.12.
( 210 ) M 17 03330
( 220 ) 2017.10.20.
( 732 ) Fitness Five and Gym Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 25

Ruházati cikkek; atlétatrikók; felsőruházat; hosszúnadrágok, izzadságfelszívó alsóruházat; izzadságfelszívó

zoknik; kesztyűk, legging nadrágok, cicanadrágok; pólók; pulóverek; pulóverek, kötött pulóverek; ruházati
cikkek; sapkák; trikók; zoknik.
41

Szakmai képzés; sport- és kulturális tevékenységek; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz];

gyakorlati képzés [szemléltetés]; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények
üzemeltetése; sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése, szabadidős létesítmények üzemeltetése;
szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés];
szemináriumok szervezése és lebonyolítása; testnevelés; tornatanítás; versenyek szervezése [oktatás vagy
szórakoztatás].
43

Vendéglátás (élelmezés); bár szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék;

kávéházak.
( 111 ) 234.167
( 151 ) 2021.04.22.
( 210 ) M 20 01003
( 220 ) 2020.04.07.
( 732 ) Meli Business Solutions Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) dr. Juhász Péter, Szeged
( 541 ) iHop
( 511 ) 35

Ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; állásközvetítő irodák; árösszehasonlító szolgáltatások; áruk és

szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények
szponzorálásával; árusító standok bérbeadása; bérszámfejtés; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások
beszerzése más cégeknek]; célzott marketingértékesítési promóciós szolgáltatások; felhasználói értékelési
rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi
vagy reklámcélokra; fénymásolási szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel kapcsolatos
információszerzési szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák
bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; import-export ügynökségek; információk
számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; irodai
berendezések kölcsönzése közösségi munkahelyeken; írott kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi
és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak; kereskedelmi
információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási
szolgáltatások;kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára;
kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vásárok rendezése; kiszervezett vállalatirányítás;
konzultáció személyzeti kérdésekben;költségelemzés; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó
tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban;
marketing szoftverkiadás keretében; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások;
munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése éskarbantartása; on-line hirdetői tevékenység
számítógépeshálózaton; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása;
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piackutatás (1); piackutatás (2); rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok [röplapok,

prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámkoncepciók kidolgozása; reklámlevél szolgáltatás;
reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; segítségnyújtás
kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1);
szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); számlakivonatok összeállítása; számlázás; szponzorok felkutatása; televíziós
reklámozás; vállalati kommunikációs szolgáltatások; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.
39

Autóbuszkölcsönzés (1); autóbuszkölcsönzés (2);autóbuszok működtetése; fuvarozás, áruszállítás;

helyfoglalás szállítással kapcsolatban; helyfoglalás (utazás); helyfoglalás utazással kapcsolatban; információ
szállítással kapcsolatban; kalauzoló szolgáltatás; kirándulások,túrák, társasutazások szervezése; közlekedési
információ; poggyász raktározás; sofőrszolgáltatás, szállítás; szállítási logisztikai szolgáltatások; szállítási
szolgáltatások városnéző körutakhoz; szállítási ügynökség; utazás és utasok szállítása (1); utazás és utasok
szállítása (2); vontatás; vontatás [szállítás].
( 111 ) 234.354
( 151 ) 2021.05.28.
( 210 ) M 20 00719
( 220 ) 2020.03.05.
( 732 ) Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Petrisor János, Budapest
( 541 ) Tippmixpro, több mint szerencse
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 111 ) 234.362
( 151 ) 2021.05.28.
( 210 ) M 20 00720
( 220 ) 2020.03.05.
( 732 ) Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Petrisor János, Budapest
( 541 ) Tippmix, több mint szerencse
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 111 ) 234.453
( 151 ) 2021.06.09.
( 210 ) M 20 02868
( 220 ) 2020.09.25.
( 732 ) Mol Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Műkődő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; labdarúgással kapcsolatos

versenyek.
( 111 ) 234.503
( 151 ) 2021.05.28.
( 210 ) M 20 03192
( 220 ) 2020.10.20.
( 732 ) Continent Kft., Budapest (HU)
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( 546 )
( 511 ) 25

Alsó és felsőruházat; fürdőköpenyek, fürdőruhák; pizsamák; alsónadrág; csecsemőruhák; kabátok,

nadrágok; női ruhák; pólók, pulóverek; szoknyák; síruhák; köntösök, kombinék; harisnyák; fürdőruhák.
( 111 ) 234.509
( 151 ) 2021.05.28.
( 210 ) M 20 02838
( 220 ) 2020.09.23.
( 732 ) Aqua Tender Hungary Kft., Kiskunfélegyháza (HU)
( 541 ) Csir Kevin
( 511 ) 35
41

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

( 111 ) 234.512
( 151 ) 2021.06.09.
( 210 ) M 20 02123
( 220 ) 2016.10.24.
( 732 ) JACO-Dr. Jaeniche GmbH & Co. KG, Kehl (DE)
( 740 ) V. NIEDING EHRLINGER GEIPEL INGENDAAY PARTGMBB, Berlin
( 541 ) JACO
( 511 ) 20

Csomagolótartályok műanyagból; palackok, dobozok, tubák, zárható csövek és csövecskék,

adagolórendszerek (tartályok mechanikával, adagolt kiadáshoz) és csészék műanyagból; csomagolótartályok
műanyagból, a gyógyszeripar számára, laboratóriumi igények és a kozmetikai ipar számára; tárolók, tartók
műanyag zárai, fedelei, tetői; műanyag borítók italos üvegekre; műanyag kupakok palackokhoz.
40

Anyagok átalakítása; nevezetesen képek tárgyakra történő nyomtatása; csomagolások kezelése és

újrahasznosítása; műanyagok kezelése és feldolgozása; műanyagok készítése másoknak, rendelésre; nyomtatási,
nyomdai szolgáltatások; nyomtatás csomagolóanyagokra; szerszámok speciális készítése fémből.
42

Tanácsadás csomagolások tervezése és kifejlesztése területén; méretre szabott csomagolási megoldások

kialakítása és fejlesztése; szerszámok tervezése és fejlesztése; mérnökök és ipari tervezők által nyújtott
szolgáltatások; projektfejlesztési szolgáltatások az esztétikai kialakítás, műszaki működés és a 20. osztályba
tartozó áruk gyárthatóságának terén.
( 111 ) 234.552
( 151 ) 2021.06.10.
( 210 ) M 20 03225
( 220 ) 2020.10.28.
( 732 ) Pepita.hu Zrt., Szeghalom (HU)
( 740 ) Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; kereskedelmi vállalkozások

irányításához nyújtott, közönségkapcsolattal kapcsolatos segítségnyújtás; közönségszolgálathoz kapcsolódó
tanácsadási szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; vállalati kommunikációs szolgáltatások;
árubemutatás; árubemutatók rendezése üzleti célokra; árubemutatók szervezése eladási célokra; árubemutatók
szervezése kereskedelmi célokra; árubemutatók szervezése reklámozási célokra; áruk bemutatása kommunikációs
médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások bemutatása elektronikus eszközök segítségével, az
úgynevezett teleshopping és home shopping szolgáltatások számára is; audio-vizuális bemutatók előkészítése és
lebonyolítása reklámcélokra; bemutatás (promóciós/reklámozási célokra]; bemutatók szervezése eladási célokra;
bemutatók szervezése kereskedelmi célokra; bemutatók szervezése üzleti célokra; értékesítési bemutatók;
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kirakatrendezési szolgáltatások; promóciós, reklám célú árubemutatás; reklámcélú bemutatók szervezése és

lebonyolítása; reklámcélú bemutatók szervezése; reklámcélú kiállítások szervezése és lebonyolítása;
termékbemutatók szervezése és lebonyolítása; termékek és szolgáltatások bemutatása; üzleti merchandising
kijelző szolgáltatások; divatbemutatók kereskedelmi célokra; divatbemutatók szervezése promóciós célokból;
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 és reklámcélú vásárok szervezése; kereskedelmi, és reklámcélú
rendezvények szervezése; kereskedelmi kiállítások szervezése és lebonyolítása; virtuális kereskedelmi bemutatók
online levezetése; adminisztratív hűségkártya szolgáltatások; engedményeket vagy vásárlásra való ösztönzést
magukban foglaló hűségprogramok adminisztrációja; értékesítési és népszerűsítő ösztönzőprogramok szervezése,
működtetése és felügyelete; értékesítési és promóciós ösztönzőprogramok adminisztrációja; harmadik fél
termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése, értékesítések adminisztrációja és promóciós ösztönző sémák
útján, amelyek kereskedelmi bélyegeket is magukban foglalnak; hűség- és ösztönző programok működtetése;
mások termékeinek és szolgáltatásainak marketingje kuponok terjesztése révén; ügyfélkapcsolat-kezelés; vásárlói
hűségprogramok szervezése, működtetése és felügyelete; vásárlói hűségszolgáltatások kereskedelmi-, promóciósés/vagy reklámcélokra; áruk és szolgáltatások értékesítésének elősegítése mások számára, nyomtatott anyagok
terjesztésével és promóciós vetélkedőkkel; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése kuponok
terjesztése révén; hirdetések és reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, reklámcédulák és minták] terjesztése;
promóciós anyagok terjesztése; promóciós szórólapok terjesztése; prospektusok és termékminták terjesztése
reklámcélból; reklám- és promóciós anyagok terjesztése; reklám-, marketinges hirdetés, anyagok terjesztése;
reklámanyagok online terjesztése; reklámhirdetések terjesztése; reklámlevél szolgáltatás; reklámminták
terjesztésének lebonyolítása telefonos megkeresések alapján; reklámok és kereskedelmi hirdetések terjesztése;
reklámok terjesztése interneten keresztül; reklámok terjesztése online kommunikációs hálózatokon;
termékminták, áruminták terjesztése; e-kereskedelemmel kapcsolatos információnyújtás és tanácsadás; fogyasztói
vásárlási szokások elemzésével kapcsolatos tanácsadás; internetes marketinggel kapcsolatos tanácsadói
szolgáltatások; keresőmotor-optimalizációval kapcsolatos konzultáció; marketing-tanácsadás és -szolgáltatások;
marketing tanácsadó szolgáltatások biztosítása gyártók részére; marketing tanácsadás; marketingtanácsadás a
közösségi média területén; promóciók szervezése audiovizuális média használatával; promóciós kampányok
szervezésével kapcsolatos konzultáció vállalatok számára; reklám- és marketing konzultáció; sajtóreklámozási
konzultáció; digitális hirdetőtáblák bérbeadása; hirdetési felület, idő és média szolgáltatása és bérbeadása;
hirdetési felület online kölcsönzése; hirdetési hely rendelkezésre bocsátása elektronikus médiában; internetes
hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és bérbeadása; internetes hirdetési felület bérbeadása; mindenféle
reklámozási és marketing bemutató anyagok bérbeadása; számítógépes hirdetési szolgáltatások nyújtása;
termékek és szolgáltatások reklámozására szolgáló felület biztosítása weboldalakon; weboldalakon biztosított
felületek termékek és szolgáltatások reklámozására; weboldalakon rendelkezésre álló hely biztosítása áruk és
szolgáltatások reklámozása céljából; weboldalakon található hirdetési helyek bérbeadása; adásvételi szerződések
készítése harmadik felek számára; árajánlatok termékekre vagy szolgáltatásokra; árak összehasonlítására épülő
vásárlási szolgáltatások; árelemzés; árösszehasonlító szolgáltatások; árubeszerzés másik vállalkozás
megbízásából; árubeszerzéssel és -értékesítéssel kapcsolatos szerződések tárgyalása; áruk eladására és
beszerzésére vonatkozó megállapodások közvetítése; árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztói adatok
nyújtása árukkal kapcsolatos ajánlatok nyújtása a fogyasztók számára kereskedelmi célokból; áruvásárlás
lebonyolítása harmadik feleknek; értékesítési adminisztráció; import és export szolgáltatások; jótállási igények
adminisztratív feldolgozása; jótállás, igények feldolgozásával kapcsolatos adminisztratív szolgáltatások;
kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok közvetítése; kereskedelmi tranzakciók közvetítése és lebonyolítása;
közösségi vásárlás megszervezése; kuponbeszerzési szolgáltatások harmadik fél számára; megvásárolni szánt
termékek és áruk kiválasztásával kapcsolatos információnyújtás és tanácsadás a fogyasztók számára; online
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piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; online árösszehasonlítási szolgáltatások;

online rendelési szolgáltatások; online üzleteken keresztül történő harmadik személyek számára lebonyolított
kereskedelmi tranzakciók intézése; postai csomagküldő szolgáltatások adminisztratív feldolgozása és
megszervezése; rendelések elektronikus feldolgozása; rendelési szolgáltatások; rendelési szolgáltatások
megbízásra; reklámozással kapcsolatos közvetítő szolgáltatások; számítógépes megrendelések adminisztratív
feldolgozása; számítógépesített készletrendelés; számítógépesített on-line rendelési szolgáltatások; telefonon vagy
számítógépen leadott megrendelések adminisztratív feldolgozása; telemarketing szolgáltatások; termékek
eladásával és szolgáltatások biztosításával kapcsolatos üzleti közvetítői és tanácsadói szolgáltatások; üzleti
adminisztrációs szolgáltatások internetes eladások feldolgozására; vásárlói megrendelések adminisztratív
feldolgozása postai csomagküldő vállalatok által biztosított szolgáltatások keretében; vásárlói termékinformációk
nyújtása az interneten; adatfeldolgozás; adatfeldolgozás ellenőrzése; áruk leltározása; automatizált
adatfeldolgozás; kereskedelmi információk szerzése; kereskedelmi információk összeállítása; kereskedelmi
információk gyűjtése; kereskedelmi nyilvántartások összeállítása; készletellenőrzési jelentések számítógépesített
összeállítása; készletkezelési szolgáltatások; online adatfeldolgozási szolgáltatások; online adatfeldolgozó
szolgáltatások; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; szolgáltatás értékesítési mennyiség figyelésére; webáruház
működtetésével kapcsolatos adminisztráció; webáruház működtetésével kapcsolatos hirdetési szolgáltatások;
webáruház működtetése mint kereskedelmi szolgáltatás.
( 111 ) 234.553
( 151 ) 2021.06.10.
( 210 ) M 20 03226
( 220 ) 2020.10.28.
( 732 ) Pepita.hu Zrt., Szeghalom (HU)
( 740 ) Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; kereskedelmi vállalkozások

irányításához nyújtott, közönségkapcsolattal kapcsolatos segítségnyújtás; közönségszolgálathoz kapcsolódó
tanácsadási szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; vállalati kommunikációs szolgáltatások;
árubemutatás; árubemutatók rendezése üzleti célokra; árubemutatók szervezése eladási célokra; árubemutatók
szervezése kereskedelmi célokra; árubemutatók szervezése reklámozási célokra; áruk bemutatása kommunikációs
médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások bemutatása elektronikus eszközök segítségével, az
úgynevezett teleshopping és home shopping szolgáltatások számára is; audio-vizuális bemutatók előkészítése és
lebonyolítása reklámcélokra; bemutatás (promóciós/reklámozási célokra]; bemutatók szervezése eladási célokra;
bemutatók szervezése kereskedelmi célokra; bemutatók szervezése üzleti célokra; értékesítési bemutatók;
kirakatrendezési szolgáltatások; promóciós, reklám célú árubemutatás; reklámcélú bemutatók szervezése és
lebonyolítása; reklámcélú bemutatók szervezése; reklámcélú kiállítások szervezése és lebonyolítása;
termékbemutatók szervezése és lebonyolítása; termékek és szolgáltatások bemutatása; üzleti merchandising
kijelző szolgáltatások; divatbemutatók kereskedelmi célokra; divatbemutatók szervezése promóciós célokból;
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 és reklámcélú vásárok szervezése; kereskedelmi, és reklámcélú
rendezvények szervezése; kereskedelmi kiállítások szervezése és lebonyolítása; virtuális kereskedelmi bemutatók
online levezetése; adminisztratív hűségkártya szolgáltatások; engedményeket vagy vásárlásra való ösztönzést
magukban foglaló hűségprogramok adminisztrációja; értékesítési és népszerűsítő ösztönzőprogramok szervezése,
működtetése és felügyelete; értékesítési és promóciós ösztönzőprogramok adminisztrációja; harmadik fél
termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése, értékesítések adminisztrációja és promóciós ösztönző sémák
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útján, amelyek kereskedelmi bélyegeket is magukban foglalnak; hűség- és ösztönző programok működtetése;

mások termékeinek és szolgáltatásainak marketingje kuponok terjesztése révén; ügyfélkapcsolat-kezelés; vásárlói
hűségprogramok szervezése, működtetése és felügyelete; vásárlói hűségszolgáltatások kereskedelmi-, promóciósés/vagy reklámcélokra; áruk és szolgáltatások értékesítésének elősegítése mások számára, nyomtatott anyagok
terjesztésével és promóciós vetélkedőkkel; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése kuponok
terjesztése révén; hirdetések és reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, reklámcédulák és minták] terjesztése;
promóciós anyagok terjesztése; promóciós szórólapok terjesztése; prospektusok és termékminták terjesztése
reklámcélból; reklám- és promóciós anyagok terjesztése; reklám-, marketinges hirdetés, anyagok terjesztése;
reklámanyagok online terjesztése; reklámhirdetések terjesztése; reklámlevél szolgáltatás; reklámminták
terjesztésének lebonyolítása telefonos megkeresések alapján; reklámok és kereskedelmi hirdetések terjesztése;
reklámok terjesztése interneten keresztül; reklámok terjesztése online kommunikációs hálózatokon;
termékminták, áruminták terjesztése; e-kereskedelemmel kapcsolatos információnyújtás és tanácsadás; fogyasztói
vásárlási szokások elemzésével kapcsolatos tanácsadás; internetes marketinggel kapcsolatos tanácsadói
szolgáltatások; keresőmotor-optimalizációval kapcsolatos konzultáció; marketing-tanácsadás és -szolgáltatások;
marketing tanácsadó szolgáltatások biztosítása gyártók részére; marketing tanácsadás; marketingtanácsadás a
közösségi média területén; promóciók szervezése audiovizuális média használatával; promóciós kampányok
szervezésével kapcsolatos konzultáció vállalatok számára; reklám- és marketing konzultáció; sajtóreklámozási
konzultáció; digitális hirdetőtáblák bérbeadása; hirdetési felület, idő és média szolgáltatása és bérbeadása;
hirdetési felület online kölcsönzése; hirdetési hely rendelkezésre bocsátása elektronikus médiában; internetes
hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és bérbeadása; internetes hirdetési felület bérbeadása; mindenféle
reklámozási és marketing bemutató anyagok bérbeadása; számítógépes hirdetési szolgáltatások nyújtása;
termékek és szolgáltatások reklámozására szolgáló felület biztosítása weboldalakon; weboldalakon biztosított
felületek termékek és szolgáltatások reklámozására; weboldalakon rendelkezésre álló hely biztosítása áruk és
szolgáltatások reklámozása céljából; weboldalakon található hirdetési helyek bérbeadása; adásvételi szerződések
készítése harmadik felek számára; árajánlatok termékekre vagy szolgáltatásokra; árak összehasonlítására épülő
vásárlási szolgáltatások; árelemzés; árösszehasonlító szolgáltatások; árubeszerzés másik vállalkozás
megbízásából; árubeszerzéssel és -értékesítéssel kapcsolatos szerződések tárgyalása; áruk eladására és
beszerzésére vonatkozó megállapodások közvetítése; árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztói adatok
nyújtása árukkal kapcsolatos ajánlatok nyújtása a fogyasztók számára kereskedelmi célokból; áruvásárlás
lebonyolítása harmadik feleknek; értékesítési adminisztráció; import és export szolgáltatások; jótállási igények
adminisztratív feldolgozása; jótállás, igények feldolgozásával kapcsolatos adminisztratív szolgáltatások;
kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok közvetítése; kereskedelmi tranzakciók közvetítése és lebonyolítása;
közösségi vásárlás megszervezése; kuponbeszerzési szolgáltatások harmadik fél számára; megvásárolni szánt
termékek és áruk kiválasztásával kapcsolatos információnyújtás és tanácsadás a fogyasztók számára; online
piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; online árösszehasonlítási szolgáltatások;
online rendelési szolgáltatások; online üzleteken keresztül történő harmadik személyek számára lebonyolított
kereskedelmi tranzakciók intézése; postai csomagküldő szolgáltatások adminisztratív feldolgozása és
megszervezése; rendelések elektronikus feldolgozása; rendelési szolgáltatások; rendelési szolgáltatások
megbízásra; reklámozással kapcsolatos közvetítő szolgáltatások; számítógépes megrendelések adminisztratív
feldolgozása; számítógépesített készletrendelés; számítógépesített on-line rendelési szolgáltatások; telefonon vagy
számítógépen leadott megrendelések adminisztratív feldolgozása; telemarketing szolgáltatások; termékek
eladásával és szolgáltatások biztosításával kapcsolatos üzleti közvetítői és tanácsadói szolgáltatások; üzleti
adminisztrációs szolgáltatások internetes eladások feldolgozására; vásárlói megrendelések adminisztratív
feldolgozása postai csomagküldő vállalatok által biztosított szolgáltatások keretében; vásárlói termékinformációk
nyújtása az interneten; adatfeldolgozás; adatfeldolgozás ellenőrzése; áruk leltározása; automatizált
adatfeldolgozás; kereskedelmi információk szerzése; kereskedelmi információk összeállítása; kereskedelmi
információk gyűjtése; kereskedelmi nyilvántartások összeállítása; készletellenőrzési jelentések számítógépesített
összeállítása; készletkezelési szolgáltatások; online adatfeldolgozási szolgáltatások; online adatfeldolgozó
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szolgáltatások; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; szolgáltatás értékesítési mennyiség figyelésére; webáruház

működtetésével kapcsolatos adminisztráció; webáruház működtetésével kapcsolatos hirdetési szolgáltatások;
webáruház működtetése mint kereskedelmi szolgáltatás.
( 111 ) 234.563
( 151 ) 2021.06.09.
( 210 ) M 20 03404
( 220 ) 2020.11.12.
( 732 ) Dr. Matók és Társa Kft., Szekszárd (HU)
( 546 )

( 511 ) 26
35

Kampány jelvények, kitűzők; kampányfigura.
Reklámok terjesztése online kommunikációs hálózatokon; reklámozás minden nyilvános kommunikációs

eszközön keresztül; online reklámozás számítógépes kommunikációs hálózatokon keresztül; reklám- és
marketingszolgáltatások kommunikációs csatornákon keresztül biztosítva; elektronikus kommunikációs
hálózatokon keresztüli, online reklámozási szolgáltatások; reklámterjesztési szolgáltatások internetes online
kommunikációs hálózaton keresztül; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása számítógépes és
kommunikációs hálózatokon keresztül; marketingtanácsadás a közösségi média területén; üzleti információk
nyújtása a közösségi média területén; reklámozási és marketingszolgáltatások közösségi médián keresztül
biztosítva; médiakapcsolati szolgáltatások; értékesítési promóció audiovizuális média használatával; promóciós
marketingszolgáltatások audiovizuális média felhasználásával; hirdetés elektronikus médián, főként interneten
keresztül; hirdetési hely rendelkezésre bocsátása elektronikus médiában; áruk bemutatása kommunikációs
médiában, kiskereskedelmi célokból; üzleti információk nyújtása a közösségi média területén; média- és
reklámtervek, - koncepciók készítése és megvalósítása; cégek bemutatása az interneten és egyéb médiákban;
promóciós kampányok kidolgozása; hirdetési szolgáltatások; hirdetések elhelyezése; szabadtéri reklámozás,
hirdetés; hirdetés elektronikus hirdetőtáblán; hirdetés és reklámozás; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési
felület kölcsönzése; hirdetési hely rendelkezésre bocsátása; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetések
készítése és elhelyezése; reklámozás, hirdetés mobiltelefonos hálózatokon keresztül; interneten keresztül
biztosított hirdetési szolgáltatások; reklámozás, hirdetés, beleértve a számítógépes hálózatokon történő online
reklámozást; hirdetés elektronikus médián, főként interneten keresztül.
( 111 ) 234.579
( 151 ) 2021.06.08.
( 210 ) M 20 03016
( 220 ) 2020.10.09.
( 732 ) VIWA Product Europa Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 32

Alkoholmentes italok; aloe vera italok, alkoholmentes; ásványvizek; izotóniás italok; limonádék; vizek.

( 111 ) 234.586
( 151 ) 2021.06.08.
( 210 ) M 20 03271
( 220 ) 2020.11.02.
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( 732 ) ShopRenter.hu Kft., Debrecen (HU)

( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) Shoprenter
( 511 ) 9

Számítógépes szoftverek e-kereskedelemben való használatra; elektronikus publikációk e-kereskedelemben

való használatra; e-kereskedelemben használatos szoftverek mobileszközökhöz; számítógépes szoftver
platformok webáruházakhoz; számítógépes szoftver alkalmazások webáruházakhoz; alkalmazásprogramozási
illesztőszoftverek (API) e-kereskedelemben használatos szoftveralkalmazások kialakításához.
35

Weboldalak és mobil platformok biztosítása az e-kereskedelmi szolgáltatások területén; online piactér

biztosítása áruk és szolgáltatások vásárlói és eladói számára; üzleti és kereskedelmi kapcsolati információk
biztosítása az e-kereskedelem területén; termékadatbázisok létrehozása webáruházak számára; üzletvezetési és
értékesítési szaktanácsadás webáruházakkal kapcsolatban; üzleti menedzsment asszisztencia az e-kereskedelem
területén; üzletvezetéssel kapcsolatos információ- és adatgyűjtés és -elemzés webáruházakkal kapcsolatosan;
marketing tanácsadás webáruházakkal kapcsolatban; marketing szövegírás; keresőoptimalizálás (SEO)
webáruházakkal kapcsolatban.
41

Webáruházakkal kapcsolatos publikációk online kiadása; webáruházakkal kapcsolatos tanfolyamok,

workshopok szervezése és tartása; webáruházakkal kapcsolatos oktatás.
42

Weboldal fejlesztő szolgáltatások; weboldalak létrehozása, karbantartása és üzemeltetése mások számára;

weboldalak telepítése az internetre mások számára; e-kereskedelemmel kapcsolatos szoftverek bérbeadása;
webáruházak létrehozása mások számára; webáruházak fenntartása, támogatása, fejlesztése, költöztetése mások
számára; online platformok fejlesztése és biztosítása webáruházakhoz; webáruház motorok fejlesztése; kiegészítő
szolgáltatások biztosítása webáruház motorokhoz; app-szolgáltatások igénybevételének biztosítása webáruházak
számára; szoftver-mint-szolgáltatás (SaaS) az e-kereskedelem területén; szoftver-mint-szolgáltatás (SaaS) az
adatbázis-kezelés, értékesítés, valamint ügyfelek nyomon követése és kezelése, illetve készletgazdálkodás
területén; webáruházakkal kapcsolatos szaktanácsadási és konzultációs szolgáltatások.
( 111 ) 234.589
( 151 ) 2021.06.09.
( 210 ) M 20 03633
( 220 ) 2020.11.27.
( 732 ) Poller Roland, Bonyhád (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 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; tapaszok, kötszeranyagok; fertőtlenítőszerek; antibakteriális
kézmosók; antibakteriális szappan; ásványi élelmiszer-kiegészítők; búzacsíra étrendkiegészítők; fertőtlenítő
szappanok; fertőtlenítőszerek higiéniai célokra; fogyasztó tabletták; gyógyhatású fogkrém; gyógyhatású
fürdőkészítmények; gyógyhatású hajnövesztő szerek, készítmények; gyógyhatású hajszeszek; gyógyhatású
olajok; gyógyhatású teák, főzetek; gyógynövények; gyógyszappanok; gyógyteák; idegerősítő szerek;
immunerősítők; lenmag étrendkiegészítők; lenmagolaj étrend-kiegészítők; méhpempő étrend-kiegészítők;
oxigénfürdők; pollen étrend-kiegészítők; propolisz étrend-kiegészítők; protein étrendkiegészítők; sók ásványi
fürdőkhöz; táplálékkiegészítők; terapeutikus fürdőkészítmények; vitaminkészítmények; vitaminpótló tapaszok.
29

Növényi olajok étkezési célra; áloé vera emberi fogyasztásra elkészítve; citromlé étkezési használatra;

dzsemek, lekvárok [nem citrusfélékből]; erjesztett tejes italok étkezési célokra; étkezési kókuszolaj; étkezési
kukoricaolaj; étkezési olajok; étkezési szezámolaj; extra szűz olívaolaj; fagyasztott gyümölcsök; fagyasztva
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szárított zöldségek; feldolgozott gyümölcsökből válogatás; feldolgozott zöldségek; fokhagyma [konzervek];

földimogyoró, feldolgozott; gomba, tartósított; guacamole [avokádószósz]; gyömbérdzsem; gyömbér, tartósított;
gyümölcs alapú snackek; gyümölcsök, tartósított; gyümölcssaláták; joghurt; kefir [tejes ital]; kókuszolaj és -zsír
[étkezési]; kókusztej; kókuszvaj; lenmagolaj kulináris célokra; magvak, elkészítve; mandulatej; mandulatej-alapú
italok; mandulatej étkezési célokra; margarin; mazsola; milk shake-ek [tejturmixok]; mogyoró, előkészített;
mogyorók, elkészített; napraforgómag, elkészítve; napraforgóolaj, étkezési; olajbogyó, tartósított; olívaolaj,
étkezési; repceolaj, étkezési; rizstej; rizstej étkezési használatra; sajtok; savanyúkáposzta; szárított zöldségek;
szarvasgomba, tartósított; tej; tejtermékek; tojások; túró [quark]; vaj; vajkrém; zöldségsaláták; virágpor.
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; gluténmentes termékek; búzacsíra emberi fogyasztásra; darált fokhagyma[fűszer];
fahéj [fűszer]; gabonaszeletek; gyömbér [fűszer]; jeges tea; kamilla-alapú italok; kávékapszulák; kurkuma;
lisztből készült tészták; magas protein tartalmú gabonaszeletek; müzli; propolisz; rizs alapú rágcsálnivalók; snack
ételek (gabonaalapú); szendvicsek; tea; tea alapú italok; teák [nem gyógyászati használatra]; zabalapú ételek;
zsemlék.
32

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

alkoholmentes készítmények italok készítéséhez, smothiek; zöldségitalok; energiaitalok; izotóniás italok; kávé
ízesítésű üdítőitalok; limonádék; méz alapú alkoholmentes italok; paradicsomlevek [italok]; proteinnel dúsított
sportitalok; szódavizek; szörpök limonádékhoz; üdítőitalok; vizek [italok]; zöldséglevek [italok].
35

Szabadidős programok, egészségmegőrzéssel összefüggő szolgáltatások, aerobik- és tánctermekkel

kapcsolatos szolgáltatások, edzőtermekkel kapcsolatos szolgáltatások kereskedelmi ügyleteinek bonyolítása;
reklám- és marketingtevékenységek; rádiós, televíziós és internetes reklámozás és marketingtevékenységek;
szponzorok felkutatása; reklámanyagok terjesztése; outsourcing szolgáltatások; internetes kereskedelem áruk és
szolgáltatások tekintetében; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; kereskedelmi információ és tanácsadás
fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás].
41

Coaching (tréning); ételekkel kapcsolatos oktatói tevékenységek; ételekkel kapcsolatos oktatói képzések;

diétával kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása, csoportos szabadidős tevékenységek, edzés oktatása,
megszervezése, lebonyolítása; egészségügyi felvilágosító programok kidolgozása, megszervezése és
lebonyolítása; egészséggel kapcsolatos prevenciós és rehabilitációs képzések kidolgozása, megszervezése és
lebonyolítása; egészségvédelem és táplálkozás terén nyújtott képzések; edzőtermi szolgáltatások; edzéssel
kapcsolatos online tájékoztatás weboldalon keresztül; egészséggel kapcsolatos elektronikus kiadványok
közzététele; élő előadások bemutatása; fitnesz edzéssel kapcsolatos konzultáció; fitnesszel kapcsolatos képzés az
interneten keresztül; fitnesszel kapcsolatos képzési szolgáltatások; fitnesszel kapcsolatos oktatási szolgáltatások
biztosítása; fitnesz- és edzőlétesítmények biztosítása; fitnesszel kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása;
fitnesztréninggel kapcsolatos információk rendelkezésre bocsátása online portálon keresztül; fitnesz órák
vezetése; könyv, újság, szakfolyóiratok, szórólapok kiadása; know-how átadása (képzés); konferenciák,
szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; sport és fitnesz szolgáltatás; egészségmegőrzéssel kapcsolatos
személyes oktatói és gyakorlati képzések; testedzéshez szükséges eszközök biztosítása és azok használatának
képzése; bálok, bankettek, díjátadók, díszvacsorák, estélyek, gálarendezvények, klubok, konferenciák
megszervezése és lebonyolítása; fizikai erőnléti felmérési szolgáltatások; rádió- és televízióműsorok készítése;
táboroztatás.
( 111 ) 234.590
( 151 ) 2021.06.09.
( 210 ) M 20 03267
( 220 ) 2020.10.30.
( 732 ) Marton Edvin, Budapest (HU)
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( 546 )
( 511 ) 41

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

rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; diszkók
szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; egészségklub szolgáltatások [egészség és
fitnesz]; éjszakai klubok; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line
publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; felhasználói értékelések szolgáltatása
szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális
célokra; fényképészet; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók;
filmszínházi előadások, filmbemutatók; fitnesz órák vezetése; fizikai erőnléti felmérési szolgáltatások edzési
célokra; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása;
helyfoglalás show-műsorokra.
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; bár szolgáltatások; ételek díszítése; ételek elkészítésével

kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; ételszobrászat; éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok;
kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; kempingezési lehetőség biztosítása; magánszakács, személyi séf
szolgáltatások; önkiszolgáló éttermek; önkiszolgáló éttermek; sátrak kölcsönzése, szállásfoglalás;
szállásügynökségek [szállodák, panziók]; tortadíszítések; vendéglátás; washoku éttermi szolgáltatások.
( 111 ) 234.591
( 151 ) 2021.06.09.
( 210 ) M 20 03323
( 220 ) 2020.11.05.
( 732 ) Bonafarm Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői 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 és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
( 111 ) 234.592
( 151 ) 2021.06.09.
( 210 ) M 20 02802
( 220 ) 2020.09.21.
( 732 ) TSU Rendezvényszervező Kft., Szentendre (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Kulturális tevékenységek, rendezvények szervezése, tudományos és humoros előadások szervezése.

( 111 ) 234.593
( 151 ) 2021.06.09.
( 210 ) M 20 02791
( 220 ) 2020.09.18.
( 732 ) Mimox Kft., Budapest (HU)
( 541 ) GYÖNGYHALÁSZAT
( 511 ) 35

Munkaerő-közvetítés és ezzel kapcsolatos tanácsadás.
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( 111 ) 234.594
( 151 ) 2021.06.09.
( 210 ) M 20 02962
( 220 ) 2020.10.02.
( 732 ) MDM Magyar Diabétesz Menedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Ádler Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Tudományos célra szolgáló, kutatási, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató

berendezések és felszerelések; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására,
szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; adatok rögzítésére, továbbítására,
másolására vagy feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető számítógépes szoftver,
üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; adatfeldolgozó készülékek, berendezések; diagnosztikai
berendezések, nem gyógyászati célokra; mérőkészülékek, elektromos; interkommunikációs berendezések,
készülékek.
10

Sebészeti, orvosi készülékek és műszerek; vércukorszint mérők; diagnosztikai készülékek gyógyászati

használatra.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; információk

számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése;
számítógépes fájlkezelés, adatkezelés.
44

Orvosi szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások.

( 111 ) 234.595
( 151 ) 2021.06.09.
( 210 ) M 20 02790
( 220 ) 2020.09.18.
( 732 ) Merfelsz Dóra, Pilisszentkereszt (HU)
( 541 ) SAKU
( 511 ) 22

Zsákok.

( 111 ) 234.596
( 151 ) 2021.06.09.
( 210 ) M 20 02972
( 220 ) 2020.10.05.
( 732 ) Sütő Olivér, Budapest (HU)
( 740 ) BRAND WAY & COMPASS Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; termékbemutatók és kiállítások szervezése és lebonyolítása; reklám- és

marketing tevékenységek; árusító standok bérbeadása; célzott marketingtevékenységek; divatbemutatók
szervezése promóciós célokból; import- és exportügynökségek működtetése; kereskedelmi információ és
tanácsadás fogyasztóknak; online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; outsourcing szolgáltatások;
kereskedelmi és szolgáltatói üzletek, boltok bérbeadása és üzemeltetése; online kereskedelem.
39

Raktárak bérbeadása; áruk csomagolása és kiszállítása; fuvarozás, áruszállítás; szállítási, logisztikai

szolgáltatások.
( 111 ) 234.597
( 151 ) 2021.06.09.
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( 210 ) M 20 02961
( 220 ) 2020.10.02.
( 732 ) MDM Magyar Diabétesz Menedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Ádler Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Tudományos célra szolgáló, kutatási, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató

berendezések és felszerelések; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására,
szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; adatok rögzítésére, továbbítására,
másolására vagy feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető számítógépes szoftver,
üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; adatfeldolgozó készülékek, berendezések; diagnosztikai
berendezések, nem gyógyászati célokra; mérőkészülékek, elektromos; interkommunikációs berendezések,
készülékek.
10

Sebészeti, orvosi készülékek és műszerek; vércukorszint mérők; diagnosztikai készülékek gyógyászati

használatra.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; információk

számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése;
számítógépes fájlkezelés, adatkezelés.
44

Orvosi szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások.

( 111 ) 234.598
( 151 ) 2021.06.09.
( 210 ) M 20 02781
( 220 ) 2020.09.17.
( 732 ) Al Shawi Invest Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Budapest with Me
( 511 ) 36
39

Ingatlanközvetítés, ingatlanközvetítéssel kapcsolatos szolgáltatások, internetes ingatlanközvetítés.
Utazásokkal és városnézéssel kapcsolatos szolgáltatások, turizmussal kapcsolatos szolgáltatások, interneten

is.
( 111 ) 234.599
( 151 ) 2021.06.09.
( 210 ) M 20 03148
( 220 ) 2020.10.20.
( 732 ) PHOENIX Pharma Gyógyszerkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Fót (HU)
( 546 )
( 511 ) 41

Oktatás, szakmai képzés kereskedelmi vállalkozás működésével összefüggésben, valamint egészségüggyel,

gyógyszerészi tanácsadással kapcsolatos szakmai képzés gyógyszerészek, asszisztensek, szakasszisztensek
részére elektronikus úton, interneten keresztül.
( 111 ) 234.600
( 151 ) 2021.06.09.
( 210 ) M 20 03142
( 220 ) 2020.10.16.
( 732 ) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház, Miskolc (HU)
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( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás.

( 111 ) 234.601
( 151 ) 2021.06.09.
( 210 ) M 20 03152
( 220 ) 2020.10.20.
( 732 ) Ács Viktor, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 42

Grafikai illusztrációk tervezése; grafikai illusztrációs szolgáltatások; grafikai szoftverrendszerek tervezése;

grafikai szolgáltatások; grafikai tervezés; grafikai tervezés és színvilág megtervezése egységes vállalati
arculathoz; grafikai tervezés internetes weboldalak összeállításához; grafikai tervező szolgáltatás; grafikák
készítése; internetes weboldalak készítésére szolgáló tervezés és grafikai tervezés; ipari és grafikai tervezés;
kereskedelmi grafikai tervezés; számítógépes grafikai szolgáltatások; számítógépes grafikai tervezési
szolgáltatások; számítógépes grafikák renderelése (digitális képfeldolgozási szolgáltatások); számítógéppel
támogatott grafikai tervezés; szoftver mint szolgáltatásként [SaaS] biztosított grafikai tervezőplatformok;
tanácsadási szolgáltatások grafikákhoz használt számítógépes szoftverekkel kapcsolatban; weboldalak készítésére
szolgáló tervezés és grafikai tervezés.
( 111 ) 234.602
( 151 ) 2021.06.09.
( 210 ) M 20 03149
( 220 ) 2020.10.20.
( 732 ) Tulkán Benjámin Miklós, Veresegyház (HU)
( 546 )
( 511 ) 8

Evőeszközök; biológiailag lebomló evőeszközök; evőeszközkészletek; újrahasznosítható, környezetbarát,

egyszerhasználatos fa, bambusz, cukornád evőeszközök.
21

Étkészletek; biológiailag lebomló étkészletek; újrahasznosítható, környezetbarát, egyszerhasználatos fa,

bambusz, cukornád étkészletek.
( 111 ) 234.603
( 151 ) 2021.06.09.
( 210 ) M 20 03459
( 220 ) 2020.11.13.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) ZELBERUN
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 234.604
( 151 ) 2021.06.09.
( 210 ) M 20 02970
( 220 ) 2020.10.02.
( 732 ) Enviro-Pannon Mérnöki és Szolgáltató Kft., Süttő (HU)
( 740 ) Bán, S. Szabó & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) uPlant
( 511 ) 11

Világító-, fűtő-, hűtő-, gőzfejlesztő, főző-, szárító-, szellőztető, vízszolgáltató és egészségügyi készülékek és
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berendezések.
( 111 ) 234.605
( 151 ) 2021.06.09.
( 210 ) M 20 02969
( 220 ) 2020.10.02.
( 732 ) Enviro-Pannon Mérnöki és Szolgáltató Kft., Süttő (HU)
( 740 ) Bán, S. Szabó & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) uSkid
( 511 ) 11

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

berendezések.
( 111 ) 234.606
( 151 ) 2021.06.09.
( 210 ) M 20 02968
( 220 ) 2020.10.02.
( 732 ) Enviro-Pannon Mérnöki és Szolgáltató Kft., Süttő (HU)
( 740 ) Bán, S. Szabó & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) uCont
( 511 ) 11

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

berendezések.
( 111 ) 234.607
( 151 ) 2021.06.09.
( 210 ) M 20 02967
( 220 ) 2020.10.02.
( 732 ) Enviro-Pannon Mérnöki és Szolgáltató Kft., Süttő (HU)
( 740 ) Bán, S. Szabó & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) uPack
( 511 ) 11

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

berendezések.
( 111 ) 234.608
( 151 ) 2021.06.09.
( 210 ) M 20 02966
( 220 ) 2020.10.02.
( 732 ) Enviro-Pannon Mérnöki és Szolgáltató Kft., Süttő (HU)
( 740 ) Bán, S. Szabó & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) uSyst
( 511 ) 11

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

berendezések.
( 111 ) 234.609
( 151 ) 2021.06.09.
( 210 ) M 20 03268
( 220 ) 2020.10.30.
( 732 ) Galiotti Gábor, Budapest (HU)
( 541 ) FasciaModum
( 511 ) 41

Terápiás kezelésekhez kapcsolódó oktatási szolgáltatások; oktatáshoz kapcsolódó nyomtatott anyagok
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kiadása; oktatáshoz kapcsolódó vizsgák és tesztek szervezése; oktatási anyagok fejlesztése; oktatási anyagok

kiadása; oktatási bizonyítványok odaítélése; oktatási célú bemutatók rendezése; oktatási célú hang- és
videofelvételek készítése; oktatási célú konferenciák szervezése; oktatási célú tanfolyamok lebonyolítása;
vizsgaszervezés [oktatási]; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; gyógyászattal kapcsolatos oktatási
szolgáltatások.
44

Terápiás masszázzsal kapcsolatos egészségügyi szolgáltatások; terápiás testkezelések; masszázs; masszázs

szolgáltatások; mélyszöveti masszázs; fizikai rehabilitáció; sportmasszázs.
( 111 ) 234.610
( 151 ) 2021.06.09.
( 210 ) M 20 02786
( 220 ) 2020.09.18.
( 732 ) Görgényi Fruzsina, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Magyari-Horváth Ügyvédi Iroda, Dr. Magyari-Horváth Brigitta, Budapest
( 541 ) Fruscanella
( 511 ) 30

Rizs, tészta és metélt.

( 111 ) 234.611
( 151 ) 2021.06.09.
( 210 ) M 20 02965
( 220 ) 2020.10.02.
( 732 ) Eper Studió Kft., Visegrád (HU)
( 740 ) Végvári Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Csokoládé; kakaó; cukor.

( 111 ) 234.612
( 151 ) 2021.06.09.
( 210 ) M 20 03145
( 220 ) 2020.10.19.
( 732 ) Koncz-Nádas Nóra, Budapest (HU)
( 541 ) Getmoving
( 511 ) 41

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

biztosítása; erőnlét-kondicionáló edzések lebonyolítása; erősítő és kondicionáló edzés; súlyzós edzés oktatása;
súlyzós edzéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; személyi edző szolgáltatások [fitneszedzés]; fizikai
erőnléti felmérési szolgáltatások edzési célokra; egészségvédő klubok szolgáltatásai [edzés].
44

Rehabilitációs célú edzési lehetőségek biztosítása; egyéni fizikai rehabilitációs programok kidolgozása.

( 111 ) 234.613
( 151 ) 2021.06.09.
( 210 ) M 20 03139
( 220 ) 2020.10.19.
( 732 ) Flatco Real Estate Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Szabó, Kocsis és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 36

Ingatlanügyletek; ingatlanközvetítés; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanügynökség;
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ingatlantulajdon-kezelés; irodahelyiségek bérbeadása; lakások bérbeadása.

( 111 ) 234.614
( 151 ) 2021.06.09.
( 210 ) M 20 02977
( 220 ) 2020.10.05.
( 732 ) Németh Anna Karolina, Szombathely (HU)
( 740 ) Takács Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Körömerősítő készítmények, szerek; körömerősítő ragasztók.

11

Műkörmös lámpák.

41

Szépségápolási képzés; szépségápolási, kozmetikai oktatás.

44

Humán higiénia és szépségápolás; szépségápolással kapcsolatos tanácsadás.

( 111 ) 234.615
( 151 ) 2021.06.09.
( 210 ) M 20 03159
( 220 ) 2020.10.21.
( 732 ) WHITE LAKE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)
( 740 ) KOVÁRI Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Aludttej; cottage cheese [túrószerű sajtfajta]; erjesztett tejes italok étkezési célokra; fermentált sült tej;

joghurt; joghurtitalok; kefir [tejes ital]; magas fehérjetartalmú tej; margarin tejtermékkel; milk shake-ek
[tejturmixok]; sűrített tej; tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejföl; tejpor; tejsavbaktériumot tartalmazó
tejtermékek; tejszínhab; tejszín [tejtermékek]; tejtermékek; túró [quark]; túró alapú desszertek; töltött
túródesszertek; vaj; vajkrém; tejalapú desszertek; sajtok.
30

Csokoládés italok tejjel; csokoládés mousse-ok [habok]; kakaóalapú italok; kakaóitalok tejjel; karamellák

[cukorkák]; karamellkrém [karamellizált tejkrém]; kávé alapú italok; kávé tejjel; pudingok.
( 111 ) 234.616
( 151 ) 2021.06.09.
( 210 ) M 20 02792
( 220 ) 2020.09.18.
( 732 ) Napcsillag Kft., Ajka (HU)
( 740 ) Tiber Ügyvédi Iroda, Dr. Tiber Péter, Budapest
( 541 ) "Ecofamily a tudatos harmónia útja"
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 111 ) 234.617
( 151 ) 2021.06.09.
( 210 ) M 20 02787
( 220 ) 2020.09.18.
( 732 ) Hanisch András, Zalaegerszeg (HU)
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( 546 )
( 511 ) 21

Koktélospoharak; poharak [ivóedények]; poharak (röviditalokhoz); pohártartók; ivóedények; ivópohár

tartók; kancsók; söröskorsók; söröspoharak; pohárkészletek.
( 111 ) 234.618
( 151 ) 2021.06.09.
( 210 ) M 20 03147
( 220 ) 2020.10.19.
( 732 ) Biró László, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Princz Kornél Ügyvédi Iroda, Budapest
( 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; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.
( 111 ) 234.619
( 151 ) 2021.06.09.
( 210 ) M 20 02979
( 220 ) 2020.10.05.
( 732 ) Kovács Ferenc, Gönyű (HU)
( 541 ) Ba-Rock
( 511 ) 41

Előadóművész által nyújtott szórakoztató szolgáltatások; előadóművészek művészeti vezetése;

előadóművészek művészi vezetése; előadóművészek szolgáltatásai; előadóművészeti fesztiválok lebonyolítása;
előadóművészeti szórakoztató tevékenységek lebonyolítása; énekesek által nyújtott szórakoztatási szolgáltatások;
fesztiválok szervezése; fesztiválok szervezése kulturális célokra; fesztiválok szervezése szórakoztatási célokra;
gálák, díszünnepélyek rendezése; koncerttermek, varieték; koncertekkel kapcsolatos szolgáltatások; konferenciák,
kiállítások és versenyek szervezése; könnyed szórakoztató műsorok színrevitele; könnyed szórakoztató
szolgáltatások; kulturális célú fesztiválok rendezése; kulturális célú bemutatók rendezése; kulturális
tevékenységek; kulturális, szórakoztatási és sportcélú rendezvényszervezés; kulturális szolgáltatások; kulturális
show-k szervezése; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális események lebonyolítása;
kulturális és művészeti rendezvények szervezése; kulturális célú műsorok szervezése; kulturális tevékenységek
intézése (szervezése); kulturális tevékenységek lebonyolítása; megrendelésre történő dalszerzés nem
reklámcélokra; művészek fellépésének lefoglalása rendezvényekre (szponzori, promotor szolgáltatások); oktatás
és képzés a zene és szórakoztatás terén; oktatás és tanítás; online szórakoztatás; partiszervezés; rádiós és
televíziós show-műsorok és programok készítése; rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások; rádiós és
televíziós szórakoztatási szolgáltatások; rajongói klubszolgáltatások (szórakoztatás); rekreációs, szabadidős célú
ünnepségek szervezése; rekreációs, szabadidős fesztiválok szervezése; show-k, műsorok rendezése; színpadi
show-k szervezése; televíziós zenei koncertek; zene komponálása; zenei rendezvények szervezése; zenei
versenyek szervezése; zenekar (együttes) által nyújtott szórakoztatási szolgáltatások.
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( 111 ) 234.620
( 151 ) 2021.06.09.
( 210 ) M 20 02978
( 220 ) 2020.10.05.
( 732 ) Csik Richárd, Velence (HU)
( 546 )
( 511 ) 9

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

számítógépek és számítógépes perifériák.
42

Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

( 111 ) 234.621
( 151 ) 2021.06.09.
( 210 ) M 20 02971
( 220 ) 2020.10.03.
( 732 ) WHATZZ Bt., Szigetszentmiklós (HU)
( 541 ) GamageR
( 511 ) 9

Számítógépes szoftverek.

( 111 ) 234.623
( 151 ) 2021.06.09.
( 210 ) M 20 03141
( 220 ) 2020.10.19.
( 732 ) Flatco Real Estate Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Szabó, Kocsis és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Our apartment, your home
( 511 ) 36

Ingatlanügyletek; ingatlanközvetítés; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanügynökség;

ingatlantulajdon-kezelés; irodahelyiségek bérbeadása; lakások bérbeadása.
( 111 ) 234.624
( 151 ) 2021.06.09.
( 210 ) M 20 03140
( 220 ) 2020.10.19.
( 732 ) Flatco Real Estate Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Szabó, Kocsis és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) A mi lakásunk, a te otthonod
( 511 ) 36

Ingatlanügyletek; ingatlanközvetítés; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanügynökség;

ingatlantulajdon-kezelés; irodahelyiségek bérbeadása; lakások bérbeadása.
( 111 ) 234.625
( 151 ) 2021.06.09.
( 210 ) M 20 02982
( 220 ) 2020.10.06.
( 732 ) Magyar Esztétikus Csapatgimnasztika Sportszövetség, Budapest (HU)
( 541 ) AGG
( 511 ) 41

Szakmai képzés; sport- és kulturális tevékenységek; díjátadó ünnepségek rendezése és lebonyolítása;

díjátadó ünnepségek szervezése; előadások szervezése; előadások szervezése és lebonyolítása; játékok
szervezése; játékok szervezése és lebonyolítása; játékok, vetélkedők és versenyek rendezése; játékok szervezése,
rendezése; kapcsolódó oktatási szemináriumok szervezése; képzési célú bemutatók szervezése; képzési célú
gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; képzési célú kiállítások, bemutatók szervezése; képzési célú
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kiállítások szervezése; képzési célú vetélkedők, versenyek szervezése; képzési szemináriumok lebonyolítása;

képzéssel kapcsolatos konferenciák rendezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; képzéssel
kapcsolatos szemináriumok szervezése; képzéssel kapcsolatos szemináriumok rendezése; konferenciák és
szemináriumok szervezése és lebonyolítása; konferenciaszolgáltatások; konferenciák, kongresszusok,
szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; konferenciák, kongresszusok szervezése és lebonyolítása;
konferenciák szervezése; konferenciák szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése, lebonyolítása és
rendezése; konferenciaszervezés; oktatási célú bemutatók szervezése; oktatási célú előadások tervezése; oktatási
célú kiállítások rendezése; oktatási célú kiállítások, bemutatók szervezése; oktatási célú kiállítások lebonyolítása;
oktatási célú kiállításszervezés; oktatási célú konferenciák szervezése; oktatási célú konferenciák tervezése;
oktatási célú kongresszusok szervezése; oktatási célú összejövetelek rendezése; oktatási célú show-k rendezése;
oktatási célú szemináriumok szervezése; oktatási célú szemináriumok tervezése; oktatási célú vetélkedők,
versenyek szervezése; oktatási gyűlések, kongresszusok szervezése; oktatási konferenciák rendezése és
lebonyolítása; oktatási konferenciák szervezése; oktatási szemináriumok szervezése; oktatási szemináriumok
tartása; oktatási vagy szórakoztatási célú versenyek szervezése; sportversenyek rendezése; sportversenyek
szervezése és lebonyolítása; versenyek és díjkiosztók rendezése; versenyek intézése [szervezése]; versenyek
szervezése; versenyek szervezése az interneten; versenyek szervezése és lebonyolítása; vetélkedők, játékok és
versenyek szervezése; csoportos edzés oktatása; edzési, sportolási létesítmények foglalása; edzési utasítások és
felszerelés biztosítása; edzettséggel kapcsolatos tanfolyamok; edzőfelszerelések biztosítása; edzőlétesítmények
biztosítása sportoláshoz; edzőtermi órák; edzőtermi szolgáltatások; élő sportesemények lebonyolítása; fizikai
erőnléti felmérési szolgáltatások edzési célokra; fizikai edzettséggel kapcsolatos oktatás; információnyújtás
sporttevékenységekhez; játékvezetés sportversenyeken; közösségi sportrendezvények szervezése; létesítmények
biztosítása csoportos gyakorlatokhoz; létesítmények biztosítása sportversenyekhez; létesítmények biztosítása
sport rekreációs tevékenységekhez; sport- és szabadidős tevékenységek; sportklubszolgáltatások; sport edzőtábori
szolgáltatások; sportbírói szolgáltatások, sportbíróskodás; sportbíróskodás; sportedzői tevékenység;
sportesemények biztosítása és rendezése; sportesemények és sportversenyek szervezése; sportesemények
közvetítése honlapokon keresztül; sportesemények megrendezése; sportesemények megszervezése; sportklubok
rendezvényeinek irányítása; sportlétesítmények lefoglalása; sportlétesítmények működtetése; sportlétesítmények
fenntartása; sportlétesítmények üzemeltetése; sportoktatás; sportoktatás/edzés; sportoktatás, edzés és irányítás;
sportoktatási szolgáltatások; sportoktatói szolgáltatások; sportolók képzése; sportolókkal kapcsolatos
információnyújtás; sportrangadók szervezése; sportrendezvények lebonyolítása; sportrendezvények szervezése és
lebonyolítása; sportrendezvények szervezésével kapcsolatos tanácsadás; sportrendezvények, versenyek és
sportbajnokságok szervezése; sportrendezvényekhez kapcsolódó információk szolgáltatása; sportszolgáltatások;
sportszolgáltatások biztosítása; sporttal kapcsolatos képzési szolgáltatások; sporttal kapcsolatos oktatási
szolgáltatások; sporttal kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások; sporttal kapcsolatos tájékoztató szolgáltatás;
sporttevékenységek; sporttevékenységek és sportversenyek szervezése; sporttevékenységek oktatása;
sporttevékenységekkel kapcsolatos edzői szolgáltatások; sporttevékenységekkel kapcsolatos tanfolyamok;
sportversenyek és sportesemények szervezése; sportversenyek és sportesemények megszervezése; sportversenyek
és sporttevékenységek szervezése; sportversenyek szervezése, rendezése és lebonyolítása; szórakoztatás
tornabemutatók formájában; szórakoztató sportszolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások sportesemények
formájában; tornaoktatás; tornabemutatók szervezése; tornák szervezése; tornarendezvények szervezése;
tornatanítás; tornatanítás nyújtása; tornatermek működtetése; tornatermek rendelkezésre bocsátása; tornatermi
létesítmények biztosítása; tornával kapcsolatos online tájékoztatás weboldalon keresztül; versenyek,
versenysorozatok szervezése; versenyinformációs szolgáltatások; versenyszervezés; versenyzéssel kapcsolatos
információnyújtás; képzés és oktatás; képzés szervezése; képzés, tanítás és oktatás biztosítása; képzések
szervezése; képzések tartása; képzési célú előadások szervezése és lebonyolítása; képzési célú kiállítások
szervezése és lebonyolítása; képzési rendezvények szervezése és lebonyolítása; képzési lehetőségek biztosítása;
képzési normák meghatározása; képzési tanfolyamok biztosítása; képzéssel kapcsolatos információk biztosítása;
képzéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; oktatás, tanítás; oktatás és képzés biztosítása; oktatáshoz
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kapcsolódó vizsgák szervezése; oktatási anyagok fejlesztése; oktatási anyagok terjesztése; oktatási célú

bemutatók rendezése; oktatási célú előadások szervezése és lebonyolítása; oktatási célú tanfolyamok
lebonyolítása; oktatási célú szemléltetés nyújtása; oktatási és képzési szolgáltatások; sportneveléssel,
sportoktatással kapcsolatos információk; sportoktatás szervezése; sportoktatók képzése; sportoláshoz kapcsolódó
oktatási és képzési szolgáltatások; sporttal kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások; sporttal kapcsolatos
tanfolyamok biztosítása; tanfolyamok szervezése; tanfolyamok szervezése és lebonyolítása; tanfolyamok
szervezése, tartása; tanfolyamszervezés; tanfolyamok, szemináriumok és műhelyek lebonyolítása; tanfolyamok,
képzések; tanfolyamok, képzések szervezése; tanfolyamok, kurzusok biztosítása; testedzési, testnevelési
szolgáltatások; testedzéshez szükséges eszközök biztosítása; jegyátvételi szolgáltatások szórakoztató, sport- és
kulturális rendezvényekhez; jegybeszerzési szolgáltatások sportrendezvényekhez; jegyfoglalási szolgáltatások
sportrendezvényekre; jegyinformációs szolgáltatások sporteseményekhez; jegyrendelési és jegyfoglalási
szolgáltatások; gimnasztikaversenyek szervezése, lebonyolítása,; gimnasztikai oktatás; gimnasztika
sportrendezvények szervezése, lebonyolítása; gimnasztikai bemutatók szervezése, lebonyolítása; gimnasztikai
játékok; gimnasztikaversenyek; gimnasztikaoktatás; gimnasztikai nevelés.
( 111 ) 234.626
( 151 ) 2021.06.09.
( 210 ) M 20 02976
( 220 ) 2020.10.05.
( 732 ) Esztegár-Pataricza Eszter, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 18

Aktatáskák, irattáskák és diplomatatáskák; alkalmi táskák [clutch]; atlétikai táskák; bőrből készült táskák és

pénztárcák; bőrutánzatból készült táskák; boston táskák; erszények, táskák smink, kulcsok és más személyes
tárgyak tárolására; estélyi táskák; hátizsákok, táskák hegymászóknak; hétköznapi, utcai táskák; hétvégi táskák;
hordozótokok, táskák; irattáskák, üzleti táskák; kozmetikai táskák; műszőrme táskák; összehúzható szájú táskák;
piperecikkek szállítására szolgáló tisztasági táskák; satchel táskák; sportruházathoz használt táskák; táskák,
hátizsákok táborozóknak; táskák, kézitáskák; táskák légi utazáshoz; táskák sportruházathoz; üresen értékesített
kozmetikai táskák; vállon átvethető táskák; vízálló táskák.
( 111 ) 234.628
( 151 ) 2021.06.09.
( 210 ) M 20 01609
( 220 ) 2020.06.09.
( 732 ) ERPN BUILDING Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) RÓZSAHEGYI BÉCSI KÁVÉHÁZ
( 511 ) 30

Alacsony szénhidráttartalmú édességek; croissant-ok; crumble [angol édesség, morzsasüti]; csokis párnák

[péksütemények]; csokoládé; csokoládé alapú termékek; csokoládébevonatú diófélék; csokoládé bevonatos
gyümölcsök; csokoládéból készült tortadíszek; csokoládédesszertek; csokoládédíszek édesipari termékekre;
csokoládékrémek; csokoládés mousse-ok [habok]; csokoládés trüffelek; csokoládéval bevont mandula;
csokoládéval bevont cukorkaáruk; csokoládéval bevont édességek; csokoládéval bevont ostyák; cukrászáru;
cukrászsütemények kakaóalapú összetevői; desszert mousse-ok [cukrászáru]; édesség-termékek (nem
gyógyhatású-); édességek (cukorkák), csokoládés szeletek, rágógumi; fagyasztott édességek; fagyasztott
joghurtos piték; fagylalt édességek; fagylaltos édességek; felfújtak [desszertek]; fogyasztásra kész desszertek
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[sütemények]; fogyasztásra kész desszertek [csokoládéalapú]; főként édességet tartalmazó rágcsálnivalók; gofri;

habcsókok; habok; kekszek, rágcsálnivalók; madártej; mandulás édességek; marcipán; likőrös csokoládék;
mogyorókrémek; mogyorót tartalmazó csokoládés édességek; palacsinták; pálcás fagyasztott édességek; pékáruk;
pudingok mint desszertek; sajtos kekszek; sós aprósütemények, kekszek; sós ostyás kekszek; sütemények,
cukrászsütemények, torták és kekszek (aprósütemények); tejes cukrászáruk; tiramisu; trüffelek [édesség];
trüffelek [rumo -] [édesség]; zsúrszendvicsek; chai teák; csokoládé alapú italok; csokoládé ízesítésű italok;
darjeeling teák; earl grey teák; eszpresszókávé; fehér tea; fekete tea; fogyasztásra kész kakaó és kakaó alapú
italok; fogyasztásra kész kávé és kávé alapú italok; forró csokoládé; frappék; ginseng tea [insamcha]; ízesített
kávék; jeges tea; jegeskávék; jégkrémtartalmú, kávé alapú italok (affogato); kapucsínók; kávé; kávé alapú italok;
kávé alapú, tejet tartalmazó italok; tea; tea alapú italok; tea alapú italok gyümölcs ízesítéssel.
43

Catering szolgáltatások ételbiztosításhoz; étel és ital catering bankettekre; étel és ital catering koktélpartikra;

étel és ital catering szolgáltatások vásári és kiállítási létesítmények számára; étel-, italszállítás szervezése
születésnapi bulik számára; étkeztetési szolgáltatások rendezvénytermek számára; felszolgálás szervezése
születésnapi bulik számára; kültéri étkeztetési szolgáltatások; kávéellátási szolgáltatások irodák számára [italok
biztosítása]; születésnapi partiszerviz szervezése; szállodai catering szolgáltatások; vendéglátás; vendéglátással
kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátóipar.
( 111 ) 234.629
( 151 ) 2021.06.09.
( 210 ) M 20 01967
( 220 ) 2020.07.09.
( 732 ) INTEL CORPORATION, Santa Clara (US)
( 300 ) 80466 2020.05.22. JM
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest
( 541 ) DO SOMETHING WONDERFUL
( 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 chipkészlet (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
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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
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; számítógépes hálózati hardverek; 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
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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; 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 hardver- és
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 vezeték
nélküli 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 (widget-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)
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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
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.
( 111 ) 234.630
( 151 ) 2021.06.09.
( 210 ) M 20 02875
( 220 ) 2020.09.26.
( 732 ) Renergy Consulting Kft., Pécs (HU)
( 541 ) renergy
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Elektromos kompresszorok; napelemeket használó elektromos generátorok; napelemes generátorok.

Üzemanyagcellák.

( 111 ) 234.631
( 151 ) 2021.06.09.
( 210 ) M 20 03048
( 220 ) 2020.10.12.
( 732 ) Thummerer Éva, Noszvaj (HU)
( 541 ) Sweet therapy
( 511 ) 30

Csokoládé pralinék formájában; csokoládéból készült pralinék; csokoládékészítmények; csokoládés

édességek; csokoládétojások.
( 111 ) 234.632
( 151 ) 2021.06.09.
( 210 ) M 20 03053
( 220 ) 2020.10.12.
( 732 ) NATICS LABORATOIRES Kft., Budapest (HU)
( 541 ) NATICS
( 511 ) 3

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
csiszolószerek.
( 111 ) 234.633
( 151 ) 2021.06.09.
( 210 ) M 20 03569
( 220 ) 2020.11.20.
( 732 ) Grósz Béla, Pilisvörösvár (HU)
( 541 ) Kontra
( 511 ) 9

Podcastok; letölthető podcastok.

38

Podcasting szolgáltatások.

41

Szórakoztatás podcaston keresztül.

( 111 ) 234.634
( 151 ) 2021.06.09.
( 210 ) M 20 03583
( 220 ) 2020.11.23.
( 732 ) Menner Krisztina, Szigetszentmiklós (HU)
( 740 ) JÁMBOR TÓTH KOLLÁTH Ügyvédi Iroda, Miskolc
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

( 111 ) 234.635
( 151 ) 2021.06.09.
( 210 ) M 20 03737
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( 220 ) 2020.12.07.
( 732 ) Puskás Attila Sándor, Zamárdi (HU)
( 740 ) KOCH Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Elixírek [gyógyszerészeti készítmények]; gyógynövénykivonatok orvosi célokra; vitaminkészítmények; aloe

vera készítmények gyógyszerészeti célokra; antioxidáns tabletták, gyógyszerek; diétás italok gyógyászati célokra;
erősítő szerek [gyógyszerek]; gyógyhatású olajok; gyógynövények; immunerősítők; növényi kivonatok
gyógyszerészeti felhasználásra; oldatok, folyadékok állatgyógyászati használatra; szirupok gyógyszerészeti
használatra; táplálékkiegészítők; tinktúrák gyógyászati használatra.
( 111 ) 234.636
( 151 ) 2021.06.09.
( 210 ) M 20 03739
( 220 ) 2020.12.07.
( 732 ) Rozmán Csaba, Budapest (HU)
( 740 ) Gulyás & Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 36

Jelzáloghitelek és pénzügyi szolgáltatások; biztosítás.

( 111 ) 234.637
( 151 ) 2021.06.09.
( 210 ) M 20 03742
( 220 ) 2020.12.07.
( 732 ) Rozmán Csaba, Budapest (HU)
( 740 ) Gulyás & Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Financial Genie
( 511 ) 36

Jelzáloghitelek és pénzügyi szolgáltatások; biztosítás.

( 111 ) 234.638
( 151 ) 2021.06.09.
( 210 ) M 20 03744
( 220 ) 2020.12.08.
( 732 ) Szekér Zoltán, Balatonalmádi (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Coaching [tréning]; coaching gazdasági és menedzselési témákban; személyi coaching [képzés];

pénzügyekkel kapcsolatos coaching; képzési vagy oktatási szolgáltatások life coaching [életvezetési tanácsadás]
területén.
M1678

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 12. szám, 2021.06.28.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 111 ) 234.639
( 151 ) 2021.06.09.
( 210 ) M 20 02692
( 220 ) 2020.09.09.
( 732 ) Roza Károly, Kecskemét (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 541 ) Tsunami
( 511 ) 6

Acélhuzalok; acélrudak; alumíniumhuzal; bilincsek; cölöpök fémből; csőbilincsek; felépítmények; fémhuzal

feszítő elemek; fémhuzalok; fémoszlopok [építmények részei]; fémszalag feszítő elemek.
( 111 ) 234.640
( 151 ) 2021.06.09.
( 210 ) M 20 03575
( 220 ) 2020.11.19.
( 732 ) Lundaman Kft., Visegrád (HU)
( 546 )

( 511 ) 32

Sörök.

( 111 ) 234.641
( 151 ) 2021.06.09.
( 210 ) M 20 03582
( 220 ) 2020.11.23.
( 732 ) Váczi Norbert, Dabas (HU)
( 546 )
( 511 ) 41

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

( 111 ) 234.642
( 151 ) 2021.06.11.
( 210 ) M 20 03002
( 220 ) 2020.10.07.
( 732 ) Otthon Pláza Bt., Budapest (HU)
( 541 ) Otthon Pláza
( 511 ) 35
36

Kereskedelmi ügyletek; ingatlanmarketing; ingatlan tulajdonnal kapcsolatos reklámszolgáltatások.
Ingatlanközvetítés; ingatlanhoz kapcsolódó befektetési tanácsadási szolgáltatások; bevásárlóközpontokkal

kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; épületek adásvételével kapcsolatos ingatlanügynökségi
szolgáltatások; épületkomplexumokkal kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; föld adásvételéhez
kapcsolódó ingatlanügynökségi szolgáltatások; föld ingatlan kezelés; időmegosztásos ingatlanokkal kapcsolatos
szolgáltatások; föld ingatlan kezeléssel kapcsolatos tájékoztatás; időmegosztásos ingatlanok kezelése; ingatlan
adminisztráció; ingatlanbefektetések; ingatlan bérbeadási szolgáltatások; ingatlan bérbeadási ügyintézés; ingatlan
értékbecslés; ingatlanértékelés; ingatlan- és vagyonkezelési szolgáltatások; ingatlan-vagyonkezelői
szolgáltatások; ingatlanbefektetés tervezés; ingatlan bérbeadás, lízing; ingatlan lízing és bérleti megállapodások
ügyintézése; ingatlanbefektetések menedzsmentje; ingatlanbefektetések kezelésével kapcsolatos
ingatlanszolgáltatások; ingatlanbefektetéssel kapcsolatos menedzsment szolgáltatások; ingatlanérték-becslés;
ingatlanberuházási tanácsadás; ingatlanirodák [apartmanok]; ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlanközvetítés;
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ingatlanközvetítési szolgáltatások; ingatlanközvetítő irodák szolgáltatásai épületek értékesítésére és bérbeadására;

ingatlanmenedzsment; ingatlannal és telekkel kapcsolatos ingatlanügyi tájékoztatás; ingatlannal kapcsolatos
szaktanácsadás; ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások; ingatlannal kapcsolatos ügyletek és szolgáltatások;
ingatlanok bérbeadása; ingatlanok bérbeadásának ügyintézése; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés;
ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ingatlanügynökségi szolgáltatások; ingatlanok értékbecslése; ingatlanok
értékbecslésével kapcsolatos tájékoztatás; ingatlanok kezelése és értékbecslése; ingatlanok vásárlásával
kapcsolatos szaktanácsadás; ingatlanügyletek; ingatlanügynöki szolgáltatások, ingatlanközvetítés;
ingatlanügynöki tevékenység; ingatlanügynökség; ingatlanügynökségek; ingatlanügynökségek szolgáltatásai
üzletek bérlésével és eladásával kapcsolatosan; ingatlanügynökségek szolgáltatásai; interneten keresztül történő
ingatlanügyekkel kapcsolatos tájékoztatás; ipari létesítményekkel kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások;
irodai helyiségekkel kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; irodák [ingatlanok] bérbeadása; kereskedelmi
ingatlan kezelés; kereskedelmi ingatlanokkal kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; kereskedelmi
ingatlanokkal foglalkozó ügynökségek szolgáltatásai; kiskereskedelmi helyiségekkel kapcsolatos ingatlankezelési
szolgáltatások; lakóingatlanokkal kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; lakossági ingatlanbefektetési
tanácsadás; lakótelepekkel kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlanvagyon-kezelés;
ingatlanvásárlással kapcsolatos segítségnyújtás; ügynökségek (ingatlan -); ügynökségi szolgáltatások ingatlan
megbízásból történő eladásához; vagyonkezelés, ingatlankezelés; vállalati ingatlanhoz kapcsolódó tanácsadási
szolgáltatások; földek bérbeadásával kapcsolatos ingatlanügynökségi szolgáltatások.
( 111 ) 234.644
( 151 ) 2021.06.14.
( 210 ) M 20 02964
( 220 ) 2020.10.02.
( 732 ) Enviro-Pannon Mérnöki és Szolgáltató Kft., Süttő (HU)
( 740 ) Bán, S. Szabó & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) uBlock
( 511 ) 11

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

berendezések.
( 111 ) 234.647
( 151 ) 2021.06.17.
( 210 ) M 21 00036
( 220 ) 2021.01.06.
( 732 ) Széll Tamás, Sajóivánka (HU)
( 740 ) Dr. Rakazki Tamás, Miskolc
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlési szolgáltatások.

41

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

A rovat 71 darab közlést tartalmaz.
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