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Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 230.473
( 151 ) 2020.01.22.
( 210 ) M 18 01697
( 220 ) 2018.06.04.
( 732 ) Social Guru Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Marketing szolgáltatások; promóciós marketing; üzleti marketing szolgáltatások; marketing kampányok;

célzott marketing; digitális marketing; online reklám- és marketingszolgáltatások; marketingügynökségi
szolgáltatások; reklámozás, marketing és promóciós konzultáció, tanácsadó és segítségnyújtási szolgáltatások;
tanácsadás az üzletvezetés és marketing területén; marketing információk szolgáltatása; marketingstratégiák
kidolgozása és kivitelezése; videofelvételek készítése marketing célokra; hangfelvételek gyártása marketing
célokra; promóciós marketing-szolgáltatások audiovizuális média felhasználásával; reklámozási szolgáltatások;
reklámügynökségi szolgáltatások; reklámozással kapcsolatos információk szolgáltatása; reklámozáshoz
kapcsolódó üzleti segítségnyújtás; vállalatok promóciója [reklámozás]; reklámidő kölcsönzése kommunikációs
médiában; online reklámozás; reklám- és marketingszolgáltatások blogokon keresztül biztosítva; reklámozási és
marketing-szolgáltatások közösségi médián keresztül biztosítva; reklám- és marketingszolgáltatások
kommunikációs csatornákon keresztül biztosítva; reklámozás előkészítése; reklámanyag készítése; reklámanyag
összeállítása; grafikus reklámozási szolgáltatások; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámszövegírás; reklámlogók
tervezése; reklámkiadványok tervezése; reklámfilmek készítése; videofelvételek készítése reklámcélokra; rádiós
reklámok készítése; hangfelvételek készítése reklámcélokra; márkaalkotási szolgáltatások [reklámozás és
népszerűsítés]; arculattervezés és márkaépítés természetes személyek számára; közszereplő, ismert személy
menedzsment, personal branding; üzleti arculattal kapcsolatos üzleti segítségnyújtás; vállalati identitással
kapcsolatos szolgáltatások, arculattervezés; reklámozási szolgáltatások vállalati és márkaarculat létrehozásához;
személyzeti menedzsment reklámozási célokra; menedzsment támogatás; segítségnyújtás üzleti tevékenységek
menedzsmentjéhez; szervezetfejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatások; vállalatok szervezeti felépítéséhez
kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások.
41

Szórakoztatás; filmgyártás; videoszórakoztatás; videofelvételek bemutatásához kapcsolódó szolgáltatások;

video formátumú szórakoztatás létrehozásához kapcsolódó szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások,
nevezetesen multimédiás tartalom vagy információk szolgáltatása az interneten és (vagy) más kommunikációs
hálózatokon keresztül; digitális video-, audio- és multimédiás kiadói szolgáltatások; on-line digitális kiadói
szolgáltatások; az összes fent említett szolgáltatás kizárólag reklámszolgáltatásokkal kapcsolatban.
42

Grafikai tervezés és színvilág megtervezése egységes vállalati arculathoz; logók tervezése vállalati

arculathoz; honlaptervezési szolgáltatások; honlapkészítési szolgáltatások; honlapfejlesztési szolgáltatások.
( 111 ) 230.614
( 151 ) 2020.02.12.
( 210 ) M 19 02149
( 220 ) 2019.07.09.
( 732 ) Dani Márk, Budapest (HU)
( 740 ) Székhelyi Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 30

Csokoládé; csokoládé alapú szendvicskrémek; csokoládé alapú termékek; csokoládé bevonatú diófélék;

csokoládébevonatok; csokoládéból készült tortadíszek; csokoládédesszertek; csokoládék; csokoládékrémek;
csokoládéízű édességek; csokoládéfondük; csokoládéöntetek; csokoládés szendvicskrémek; csokoládés
mousse-ok [habok]; desszert mousse-ok [cukrászáru]; dióféléket tartalmazó csokoládés krémek; dióféléket
tartalmazó kenhető csokoládék; édességek karácsonyfák díszítéséhez; gofri; gyümölcsös zselés cukor
[édességek]; habcsókok; karamellkrém; likőrös csokoládék; kekszek, rágcsálnivalók; mandulás édességek;
marcipán; mentolízesítésű édességek (nem gyógyhatású -); müzli desszertek; müzliszeletek, energiaszeletek;
palacsinták; pudingok; pudingok mint desszertek; rizspuding; rizs alapú pudingos desszertek; sütemények,
cukrászsütemények, torták és kekszek (aprósütemények); táblás édességek; cukorból készült tortadíszek;
cukormázak süteményekhez; csokoládés italok tejjel; csokoládés italporok; édesgyökér [cukrászáru]; édesgyökér
[édesség]; fagyasztott joghurtok [fagylaltok, jégkrémek]; fagylaltok és jégkrémek; kötőanyagok fagylaltokhoz,
jégkrémekhez; szörbetek [fagylaltok]; fagylaltporok; fondant, tortamáz; földimogyorós édességek;
gabonaszeletek; magas protein tartalmú gabonaszeletek; gyömbérkenyér, mézeskalács; gyümölcsös
sütemények/torták; gyümölcsszószok; kakaó; kakaóitalok; kakaóitalok tejjel; kakaóporok; kakaós termékek;
kandiscukor; karamellák [cukorkák]; karamellkrém [karamellizált tejkrém]; kávé; kávé alapú italok; kávé,
pörköletlen; leheletfrissítő mentabonbonok; lepények; macaron [mandulás cukrászsütemény]; marcipán massza;
mentolos cukorkák; pastila [orosz gyümölcsös sütemény]; pasztillák, szögletes cukorkák [édességek]; petits fours
[sütemény]; pralinék; rizssütemény; süteményekhez való tészta; süteményporok; süteménytészta; teák [nem
gyógyászati használatra]; müzli; tükörmáz [tükörglazúr]; vajas kekszek [petit-beurre]; apró vajas kekszek;
csokoládéval bevont vajas kekszek; vanília [ízesítőszer].
43

Ételek díszítése; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; ételkészítés; ételszobrászat;

éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; kávéházak; tortadíszítések; vendéglátás.
( 111 ) 230.619
( 151 ) 2020.02.04.
( 210 ) M 18 03158
( 220 ) 2018.10.26.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) NOVOLEX
( 511 ) 5

Nőgyógyászati gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 230.621
( 151 ) 2020.02.04.
( 210 ) M 18 03141
( 220 ) 2018.10.26.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Nőgyógyászati gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 230.622
( 151 ) 2020.02.05.
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( 210 ) M 19 02680
( 220 ) 2019.09.04.
( 732 ) Next Move Kft. 50%, Csomád (HU)
WIM GROUP Kft. 50%, Budapest (HU)
( 740 ) Next Move Kft., Csomád
( 546 )
( 511 ) 25
41

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

táncos rendezvények; vállalati rendezvények (szórakoztatás); szórakoztatási célú rendezvényszervezés; zenés
szórakoztató rendezvények szervezése; kulturális célú rendezvények szervezése; jegyvásárlási szolgáltatások
szórakoztató rendezvényekhez; jegyinformációs szolgáltatások szórakoztató rendezvényekhez; szórakoztató
rendezvények szervezése és lebonyolítása; lemezlovasok, DJ szolgáltatások partikra és különleges
rendezvényekre; szórakoztatásról és szórakoztató rendezvényekről online hálózaton és az interneten keresztül
nyújtott tájékoztatás; jegyfoglalási szolgáltatások előadásokra és más szórakoztató rendezvényekre.
( 111 ) 230.926
( 151 ) 2020.03.09.
( 210 ) M 19 00073
( 220 ) 2019.01.11.
( 732 ) Balázsi Péter, Domoszló (HU)
Balázsi Diána, Domoszló (HU)
( 740 ) dr. Simon Gergő, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30
39

Őrölt és egész babkávé, tea, kávé, fogyasztásra kész kávé, kávébázisú italok.
Kávé, tea, kakaó, kávébázisú italok, gépi készítésű és eszpresszó italok, sütött termékek, ivóedények

forgalmazása, eladása.
43

Éttermi, kávéeladási és kávéházi szolgáltatások.

( 111 ) 230.927
( 151 ) 2020.03.10.
( 210 ) M 19 02837
( 220 ) 2019.09.17.
( 732 ) Berger Gábor, Császártöltés (HU)
( 541 ) Berger Székhelyszolgáltató
( 511 ) 35

Üzleti segítségnyújtás, menedzseri és adminisztratív szolgáltatások.

( 111 ) 230.928
( 151 ) 2020.03.10.
( 210 ) M 19 02838
( 220 ) 2019.09.17.
( 732 ) Berger Gábor, Császártöltés (HU)
( 541 ) Berger Könyvelőiroda
( 511 ) 35

Számviteli, könyvelési szolgáltatások.

( 111 ) 230.929
( 151 ) 2020.03.10.
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( 210 ) M 19 02951
( 220 ) 2019.09.25.
( 732 ) KUPON Portfólió és Kereskedelmi Kft., Csomád (HU)
( 740 ) dr. Kovács Eszter, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35
36

Úthasználati díj-, túlsúly díj-, túlméret díj fizetéssel kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása.
Úthasználati díj-, túlsúly díj, túlméret díj beszedése.

( 111 ) 230.930
( 151 ) 2020.03.11.
( 210 ) M 19 02954
( 220 ) 2019.09.25.
( 732 ) Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

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

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

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

( 111 ) 230.931
( 151 ) 2020.03.10.
( 210 ) M 19 02968
( 220 ) 2019.09.25.
( 732 ) Bíró Tamás Norbert, Budapest (HU)
( 541 ) GYZZA
( 511 ) 30

Tészták, pizzák.

( 111 ) 230.932
( 151 ) 2020.03.10.
( 210 ) M 19 02958
( 220 ) 2019.09.26.
( 732 ) Glósz és Társa Profitcentrum Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kiss János József, Budapest
( 541 ) SOLVE THE STARTUP PARADOXON, BE ENTERPRISE FIT
( 511 ) 36
41

Pénzügyi menedzsment; pénzügyi tanácsadás.
Oktatás biztosítása; szakmai képzés.

( 111 ) 230.935
( 151 ) 2020.03.10.
( 210 ) M 19 02957
( 220 ) 2019.09.26.
( 732 ) Glósz és Társa Profitcentrum Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kiss János József, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 36
41

Pénzügyi menedzsment; pénzügyi tanácsadás.
Oktatás biztosítása; szakmai képzés.

( 111 ) 230.936
( 151 ) 2020.03.10.
( 210 ) M 19 02955
( 220 ) 2019.09.25.
( 732 ) KVX Innovations Kft., Villány (HU)
( 740 ) dr. Bán Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; vagyonkezelés; tőkebefektetés,

tőkeberuházás (1).
42

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

elemzési és ipari kutatási szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés;
szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében.
( 111 ) 230.937
( 151 ) 2020.03.10.
( 210 ) M 19 03085
( 220 ) 2019.10.08.
( 732 ) Juha Gyula, Balatonederics (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 541 ) Oszi bácsi halsütödéje
( 511 ) 43

Bár- és éttermi szolgáltatások; bisztró [büfé] szolgáltatások; elvitelre készített ételekkel és italokkal

kapcsolatos szolgáltatások; étel- és italellátás; étel- és italszolgáltatás mobil teherautóból; ételfőzési,
melegkonyhai szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; grilléttermek; kantinok, büfék, étkezdék; mobil éttermi
szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás].
( 111 ) 230.938
( 151 ) 2020.03.10.
( 210 ) M 19 03086
( 220 ) 2019.10.08.
( 732 ) Szerelvénybolt Kft., Kecskemét (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 6

Acélcsövek, acélöntvények, acélszerkezetek, acéltömlők, fémből készült csövek, csőhálózatok,
M820
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csőcsatlakozók, csőtoldalékok, csőtoldatok, fémcsövekhez használatos elágazások, egyéb fémből készült tömlők,

fémből készült bilincsek, csőbilincsek csövek részére, csőlevezető csappantyúi fémből, karmantyúk, kengyelek,
fémből készült szűrőegységek, fémből készült szelepek és tolózárak gáz-, folyadék-, és szennyvízcsövekhez,
gázok, folyadékok, szennyvizek tárolására szolgáló tartályok, fémből készült építési és építőanyagok,
állványzatok, rácsok és rácsozatok.
11

Biztonsági és szabályozó szerelvények víz vagy gázkészülékekhez, valamint víz- vagy gázvezetékekhez,

csapok vízvezetékekhez, vízellátási és vízelosztó berendezések, vízzel kapcsolatos készülékek szabályozó és
biztonsági szerelvényei, vízzel működő fűtőberendezések, központi fűtések fűtőtestei, fűtőcsövek kazánokhoz,
füstcsatornák gázégők és gázégőfejek, gázgyújtók és gázkazánok, klímaberendezések és légkondicionálók,
légtisztító készülékek, derítőberendezések, fürdőkádak, fürdőkád felszerelések, mosdók, kézszárító készülékek
mosdókhoz, WC-kagylók, WC-ülőkék, zuhanyok.
( 111 ) 230.939
( 151 ) 2020.03.10.
( 210 ) M 19 03088
( 220 ) 2019.10.08.
( 732 ) LESAFFRE Magyarország Élesztőgyártó és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Csiky Ottó, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Élesztő; élesztők, erjesztő anyagok tésztákhoz.

( 111 ) 230.940
( 151 ) 2020.03.10.
( 210 ) M 19 03099
( 220 ) 2019.10.08.
( 732 ) Raiffeisen Ingatlan Alap, Budapest (HU)
( 541 ) SZINVAPARK
( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

( 111 ) 230.941
( 151 ) 2020.03.10.
( 210 ) M 19 03100
( 220 ) 2019.10.08.
( 732 ) Raiffeisen Ingatlan Alap, Budapest (HU)
( 541 ) RÓZSAKERT ÜZLETKÖZPONT
( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

( 111 ) 230.942
( 151 ) 2020.03.10.
( 210 ) M 19 03101
( 220 ) 2019.10.08.
( 732 ) Raiffeisen Ingatlan Alap, Budapest (HU)
( 541 ) RÓZSAKERT BEVÁSÁRLÓKÖZPONT
( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

( 111 ) 230.943
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( 151 ) 2020.03.10.
( 210 ) M 19 03102
( 220 ) 2019.10.08.
( 732 ) Raiffeisen Ingatlan Alap, Budapest (HU)
( 541 ) SZINVAPARK BEVÁSÁRLÓKÖZPONT
( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

( 111 ) 230.944
( 151 ) 2020.03.10.
( 210 ) M 19 03103
( 220 ) 2019.10.08.
( 732 ) Raiffeisen Ingatlan Alap, Budapest (HU)
( 541 ) PARKWAY
( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

( 111 ) 230.945
( 151 ) 2020.03.10.
( 210 ) M 19 03104
( 220 ) 2019.10.08.
( 732 ) Raiffeisen Ingatlan Alap, Budapest (HU)
( 541 ) PARKWAY IRODAHÁZ
( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

( 111 ) 230.946
( 151 ) 2020.03.10.
( 210 ) M 19 03105
( 220 ) 2019.10.08.
( 732 ) Raiffeisen Ingatlan Alap, Budapest (HU)
( 541 ) BCW
( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

( 111 ) 230.947
( 151 ) 2020.03.10.
( 210 ) M 19 03106
( 220 ) 2019.10.08.
( 732 ) Raiffeisen Ingatlan Alap, Budapest (HU)
( 541 ) DÉVAI
( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

( 111 ) 230.948
( 151 ) 2020.03.10.
( 210 ) M 19 03107
( 220 ) 2019.10.08.
( 732 ) Raiffeisen Ingatlan Alap, Budapest (HU)
( 541 ) MBC IRODAHÁZ
( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

( 111 ) 230.949
( 151 ) 2020.03.10.
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( 210 ) M 19 03108
( 220 ) 2019.10.08.
( 732 ) Raiffeisen Ingatlan Alap, Budapest (HU)
( 541 ) MBC
( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

( 111 ) 230.950
( 151 ) 2020.03.10.
( 210 ) M 19 03231
( 220 ) 2019.10.21.
( 732 ) Maxentrop Kft., Kéty (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 541 ) Gingerbread Home
( 511 ) 42

Belsőépítészeti információkat tartalmazó weboldal biztosítása; belsőépítészeti szolgáltatások; belsőépítészeti

tervezés; belsőépítészeti tervezések; belsőépítészeti tervezéssel kapcsolatos szaktanácsadás; belsőépítészettel
kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; belsőépítészettel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; lakberendezési
szolgáltatások [épületbelsők]; lakberendezési tanácsadás; színek, festékek és bútorok harmonizálásával
kapcsolatos lakberendezési információs szolgálatások; tervezési szolgáltatások lakberendezéssel kapcsolatban.
( 111 ) 230.951
( 151 ) 2020.03.10.
( 210 ) M 19 03233
( 220 ) 2019.10.21.
( 732 ) Naturtrade Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Étkezési lisztkeverék; gluténmentes étkezési lisztkeverék; gluténmentes lisztkeverékek; lisztkeverékek;

vegán étkezési lisztkeverék; vegán lisztkeverékek.
35

Gluténmentes élelmiszerekkel kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; vegán élelmiszerekkel

kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások.
( 111 ) 230.952
( 151 ) 2020.03.10.
( 210 ) M 19 03097
( 220 ) 2019.10.08.
( 732 ) Simor Diana Szonja, Budapest (HU)
Anga Györgyi, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Ducsay Zsuzsanna, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

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

( 111 ) 230.953
( 151 ) 2020.03.10.
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( 210 ) M 19 03091
( 220 ) 2019.10.08.
( 732 ) Varga Ádám, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 39

Utazásszervezés; az utazással kapcsolatos információs szolgáltatások; elektronikus úton történő, légi

utazással kapcsolatos tájékoztatás; elektronikus úton történő, utazással és szállítással kapcsolatos tájékoztatás;
elektronikus úton történő, utazás és szállítás tervezésével és foglalásával kapcsolatos tájékoztatás; foglalási
szolgáltatások kirándulásokhoz, utazásokhoz; foglalási szolgáltatások utazáshoz és szállításhoz; idegenvezetői és
utazási információs szolgáltatások; információszolgáltatás utazással kapcsolatban; interneten keresztül történő
utazással kapcsolatos információk biztosítása; légi utazási [foglalási] szolgáltatások; jegyeladási szolgáltatások
utazáshoz; jegybiztosítás utazáshoz [lehetővé tételéhez]; megrendelési és helyfoglalási szolgáltatások utazáshoz;
számítógépes utazási információ biztosítás; szállítással és utazással kapcsolatos információnyújtás; turisztikai és
utazási információnyújtás; utazás elektronikus úton történő tervezése, szervezése és lefoglalása; utazás és szállítás
elektronikus úton történő tervezése és lefoglalása; utazás tervezése, megszervezése és lefoglalása; utazás
szervezése és lefoglalása; utazás utazási irodákon keresztül történő lefoglalása; utazásfoglalási- és megrendelési
szolgáltatások; utazásfoglalási szolgáltatások; utazási foglalási szolgáltatások; utazási helyfoglalási szolgáltatások
turistáknak; utazási információ; utazási információ biztosítása; utazási információs szolgáltatások biztosítása;
utazási információszolgáltatás; utazási irodai és foglalási szolgáltatások; utazási irodai és helyfoglalási
szolgáltatások; utazási szaktanácsadás; utazási útvonalakkal kapcsolatos információk nyújtása; utazások
tervezése; utazásokhoz kapcsolódó információk biztosítása; utazással kapcsolatos foglalások lebonyolítása;
utazással kapcsolatos információk szolgáltatása; utazással kapcsolatos információk online rendelkezésre
bocsátása; utazással kapcsolatos számítógépes információs szolgáltatások; utazással kapcsolatos szaktanácsadás
és tájékoztatás; útvonal tervezési tanácsadás utazáshoz; utazástervezési szolgáltatások; utazásszervezési és utazási
helyfoglalási szolgáltatások; vonatjegyek lefoglalása utazáshoz; útvonallal kapcsolatos [utazási] tanácsadó
szolgáltatások.
43

Időleges szállásadás; utazási szállásadási információs szolgáltatások és utazási szállásfoglalási ügynökségi

szolgáltatások utazók számára.
( 111 ) 230.954
( 151 ) 2020.03.10.
( 210 ) M 19 03084
( 220 ) 2019.10.08.
( 732 ) Madi Zsófia, Kecskemét (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; fényképészet; fényképszerkesztés;

fényképészettel, fényképezéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; szakmai készségfejlesztés.
( 111 ) 230.955
( 151 ) 2020.03.10.
( 210 ) M 19 02971
( 220 ) 2019.09.26.
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( 732 ) Bran Bar Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

( 740 ) dr. Ambrus Réka, Budapest
( 541 ) Jövőfesztivál
( 511 ) 35

Egyéni reklámok elkészítése mások számára; eseménymarketing; harmadik fél alkotásainak népszerűsítése

online portfólió biztosításával weboldalon keresztül; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak promóciója
weboldalakon elhelyezett reklámokkal; harmadik személyek áruinak és szolgáltatásainak globális számítógépes
hálózaton keresztül történő reklámozása; harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak interneten való
reklámozása; hirdetés elektronikus médián, főként interneten keresztül; hirdetés és reklámozás; hirdetés
folyóiratokban, prospektusokban és újságokban; hirdetés magazinokban; hirdetések elhelyezése; hirdetések
készítése és elhelyezése; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési és reklámozási szolgáltatások televíziós,
rádiós, postai úton; hirdetési- és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás; hirdetési- és
reklámszolgáltatások; hirdetési felület, idő és anyagok bérbeadása; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre
bocsátása; internetes marketing; internetes reklámozási szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott reklámozási
szolgáltatások; interneten keresztül biztosított hirdetési szolgáltatások; interneten használható reklámok
összeállítása; audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra; értékesítési technikákkal és értékesítési
programokkal kapcsolatos konzultáció; menedzsment tanácsadás.
41

Bemutatók szervezése szórakoztatási célokra; előadások szervezése; előadások szervezése és lebonyolítása;

éves oktatási konferencia szervezése; képzési célú bemutatók szervezése; képzési célú gyűlések, szakmai
konferenciák szervezése; képzési célú kiállítások, bemutatók szervezése; képzési célú kiállítások szervezése;
képzési szemináriumok lebonyolítása; képzéssel kapcsolatos konferenciák rendezése; képzéssel kapcsolatos
konferenciák szervezése; kiállítások szervezése oktatási célokra; kiállítások rendezése oktatási célokra; kiállítások
megszervezése oktatási célokra; kiállítások lebonyolítása szórakoztatási célokra; kiállítási szolgáltatások oktatási
célokra; kiállítási szolgáltatások szórakoztatási célokra; kereskedelmi, szakmai konferenciák szervezése;
kereskedelemmel kapcsolatos konferenciák rendezése; kereskedelmi, szakmai és üzleti konferenciák szervezése
és lebonyolítása; kereskedelmi célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; konferencia szolgáltatások;
konferenciák és szemináriumok szervezése és lebonyolítása; konferenciák, kongresszusok szervezése és
lebonyolítása; konferenciák szervezése; konferenciák szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése,
lebonyolítása és rendezése; konferenciák szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási
és tájékoztató szolgáltatások; konferenciaszervezés; kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése; kulturális
célú bemutatók szervezése; kulturális célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; kulturális célú vetélkedők,
versenyek szervezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos szemináriumok rendezése; kulturális
tevékenységekkel kapcsolatos konferenciák szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése;
szórakoztatási célú kiállítások szervezése; szórakoztatási célú kiállítások lebonyolítása; szórakoztatási célú
gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; szórakoztatási célú összejövetelek lebonyolítása; szórakoztatási célú
vetélkedők, versenyek szervezése; szórakoztatással kapcsolatos konferenciák szervezése; szórakoztató célú
kiállítások lebonyolítása; találkozók és konferenciák szervezése; találkozók szervezése és lebonyolítása; üzleti
célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; üzleti konferenciák szervezése; videofilmek hanganyagának
bemutatása; workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése; 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; dokumentumfilmek készítése; dokumentumfilmek
készítése közvetítés céljából; élő előadások készítése; élő előadások szervezése; élő show-k készítése; élő
szórakoztatási szolgáltatások; élő szórakoztató előadások bemutatása; élő szórakoztató események bemutatása;
élő szórakoztató események rendezése; élő szórakoztató műsorok szolgáltatása; élő szórakoztató rendezvények
lebonyolítása; élő szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; fesztiválok szervezése; fesztiválok
szervezése kulturális célokra; fesztiválok szervezése szórakoztatási célokra; gálák, díszünnepélyek rendezése.
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( 111 ) 230.956
( 151 ) 2020.03.10.
( 210 ) M 19 02965
( 220 ) 2019.09.26.
( 732 ) Dr. Pásztor Zsolt, Budapest (HU)
( 541 ) 3D MOMENTS
( 511 ) 11
14

Lámpák; asztali lámpák.
Apró díszítőtárgyak, bizsuk [ékszerek]; arany ékszerek; díszek [ékszerek]; dísztárgyak [bizsuk vagy

ékszerek] személyes használatra; drágaköveket tartalmazó ékszerek; egyedi ékszerek; egyedi tervezésű ékszerek;
ékszerek, beleértve az ékszerutánzatokat és a műanyag ékszereket; ékszerek gyermekeknek; ékszerek nemes
anyagokból; ékszerek nem nemesfémből; méretarányos modellek nemesfémből [dísztárgyak].
20

Dekorációs műanyag modellek.

( 111 ) 230.957
( 151 ) 2020.03.10.
( 210 ) M 19 02964
( 220 ) 2019.09.26.
( 732 ) Juhász Bálint, Ajka (HU)
( 541 ) Next FM
( 511 ) 9
41

Média tartalmak.
Rádiós és televíziós hírműsor szolgáltatás; rádióműsorok készítése; rádióműsor összeállítása [ütemezés];

rádióműsorok készítése és bemutatása; rádióműsorok közvetítése; rádióműsorok szerkesztése; rádióműsorok
terjesztése; rádiós és televíziós műsorok készítése; rádiós szórakoztató műsorok készítése; tv- és rádióműsor
előkészítés és készítés; televíziós, rádiós műsorok és filmek készítése; televízió- és rádióműsorok tervezése
[ütemezése].
( 111 ) 230.958
( 151 ) 2020.03.10.
( 210 ) M 19 02956
( 220 ) 2019.09.25.
( 732 ) MAKOR Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Mezőtúr (HU)
KONTASET Vázszerkezet Gyártó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 6

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

fémkábelek és fémvezetékek; kisméretű fémáru; fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz; páncélszekrények.
9

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

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;
elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló
készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy
feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres
digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; pénztárgépek,
számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák, búvármaszkok, füldugók búvárok
számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára, víz alatti úszáshoz használt
légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; fémből készült konténerek, informatikai fém tároló dobozok,

szekrények, konténerek kis- és nagykereskedelme; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
M826
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Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari

elemzési és ipari kutatási szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 230.959
( 151 ) 2020.03.10.
( 210 ) M 19 02950
( 220 ) 2019.09.25.
( 732 ) VIProdukció Fesztiváliroda Korlátolt Felelősségű Társaság, Pilisborosjenő (HU)
( 740 ) Dr. Németh Renáta, Budapest
( 541 ) Bondoró Utcaszínház Fesztivál Kapolcs
( 511 ) 41

Előadóművészeti fesztiválok lebonyolítása; fesztiválok szervezése; fesztiválok szervezése kulturális célokra;

fesztiválok szervezése szórakoztatási célokra; kulturális célú fesztiválok rendezése; rekreációs, szabadidős
fesztiválok szervezése; szórakoztatási célú fesztiválok rendezése; előadóművészeti szórakoztató tevékenységek
lebonyolítása.
( 111 ) 230.960
( 151 ) 2020.03.10.
( 210 ) M 19 02835
( 220 ) 2019.09.17.
( 732 ) Németh Ádám, Budapest (HU)
( 541 ) Országos Diesel Találkozó
( 511 ) 35
41

Eseménymarketing.
Találkozók szervezése és lebonyolítása; találkozók szervezése és lebonyolítása a szórakoztatás területén; élő

szórakoztató események rendezése.
( 111 ) 230.961
( 151 ) 2020.03.10.
( 210 ) M 19 02834
( 220 ) 2019.09.17.
( 732 ) Keresztúri Gergely, Budapest (HU)
( 541 ) tartalomgyár
( 511 ) 35

Reklámozás; digitális hálózatok útján nyújtott marketing szolgáltatások; digitális marketing; hangfelvételek

gyártása marketing célokra; internetes marketing; internetes marketinggel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások;
marketing beszámolók készítése; marketing kampányok; marketing menedzsment tanácsadás; marketing
stratégiák tervezése; marketing stratégiák és koncepciók kidolgozása; marketing szolgáltatások; marketing
tanácsadás; marketing-tanácsadás és -szolgáltatások; marketing tanulmányok készítése; marketingtervek
elkészítése; marketingtanácsadás a közösségi média területén; online reklám- és marketingszolgáltatások; online
weblapok népszerűsítése, reklámozása és marketingje; reklám és marketing; reklám- és marketing konzultáció;
reklám és marketing szolgáltatások.
( 111 ) 230.962
( 151 ) 2020.03.10.
( 210 ) M 19 02822
( 220 ) 2019.09.17.
( 732 ) ALBA MILAGRO International S.p.A., Parabiago (MI) (IT)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 541 ) COPPERS
( 511 ) 1

Trágyák, műtrágyák, trágyafélék; terméshozam-növelő szerek; növények növekedését elősegítő

készítmények.
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( 111 ) 230.963
( 151 ) 2020.03.10.
( 210 ) M 19 02821
( 220 ) 2019.09.17.
( 732 ) ALBA MILAGRO International S.p.A., Parabiago (MI) (IT)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 541 ) pH MASTER
( 511 ) 1

Trágyák, műtrágyák, trágyafélék; terméshozam-növelő szerek; növények növekedését elősegítő

készítmények.
( 111 ) 230.964
( 151 ) 2020.03.10.
( 210 ) M 19 02376
( 220 ) 2019.07.31.
( 732 ) B.R. (a French company), Paris (FR)
( 300 ) 194570959 2019.07.26. FR
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) EMBASSY OF BEAUTY
( 511 ) 44

Humán higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások arcra és testre,

beleértve a masszázst is; plasztikai sebészet; fodrászszalon szolgáltatások; szépségszalon szolgáltatások;
mezoterápia; körömszalon; masszázsszalon; szépségápolási tanácsadás; sminktanácsdás; táplálkozási és illatszer
tanácsadás; balneoterápiás tanácsadás; információ a kozmetika, higiénia és szépségápolás területén.
( 111 ) 230.965
( 151 ) 2020.03.10.
( 210 ) M 19 01521
( 220 ) 2019.05.08.
( 732 ) Németh Mátyás, Győrság (HU)
( 740 ) Németh Gusztáv, Győrság
( 541 ) BUDAPEST MOZART ORCHESTRA
( 511 ) 41

Koncertek szervezése, lebonyolítása és rendezése; koncertek szervezése; koncertek bemutatása;

hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; koncertek lebonyolítása [szervezése és lebonyolítása];
kulturális tevékenységek.
( 111 ) 230.967
( 151 ) 2020.03.10.
( 210 ) M 19 01884
( 220 ) 2019.06.17.
( 732 ) AFLOFARM Farmacja Polska Sp.z o.o., Pabianice (PL)
( 740 ) KPLI Kelemen Kinga Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PROVAGINAL
( 511 ) 3

Szappanok; illatszer készítmények; esszencia olajok; kozmetikai szerek; hajápoló folyadékok; fogkrémek;

kozmetikai kenőcsök.
5

Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati célokra; diétás anyagok gyógyászati

célokra; étrend-kiegészítők; speciális táplálékkiegészítők gyógyászati célokra; bébiételek; gyógynövények;
növényi kivonatok gyógyászati célokra; vitaminkészítmények; gyógyszerészeti készítmények gyógyászati célokra
tabletták, kapszulák, pasztillák, cukorkák, folyadékok, porok, habok, aeroszolok formájában.
( 111 ) 230.970
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( 151 ) 2020.03.16.
( 210 ) M 19 02537
( 220 ) 2019.08.14.
( 732 ) DANTE International Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklám, promóció és eladásösztönzés cégek számára; online reklám és promóció számítógépes hálózatokon

és mobiltelefon-hálózatokon keresztül; reklám és eladásösztönzés; reklámidő és hirdetési terület kölcsönzése
kommunikációs médián; helyek biztosítása weboldalakon áruk és szolgáltatások reklámozására; reklámszövegek
közzététele online; áruk bemutatása bármilyen kommunikációs médián kis- és/vagy nagykereskedelmi célból;
különböző áruk kiskereskedelme, nagykereskedelme és online értékesítése; kiállítások, vásárok és más hasonló
rendezvények szervezése és rendezése kereskedelmi célból; elektronikus számlák feldolgozása (kibocsátása)
felhasználók számára.
38

Globális számítógépes hálózathoz való hozzáférés biztosítása; kommunikáció számítógépes hálózaton

keresztül; távközlés számítógépes terminálokon keresztül; üzenetek, képek, adatok és elektronikus tartalom
számítógépes továbbítása az interneten és más kommunikációs hálózatokon keresztül; távközlés elektronikus
üzenetek továbbításához és összeállításához, online számítógépes adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása;
internetes linkek biztosítása, a felhasználók átirányítása más helyi és globális oldalakra; számlaadatok
elektronikus továbbítása a kommunikációs és számítógépes hálózatok felhasználói számára; információ és adatok
továbbítása online szolgáltatásokon és az interneten keresztül; digitális fájlok továbbítása; audio és video adatok
digitális továbbítása; adat és audio, video és multimédia fájlok továbbítása, ideértve a letölthető fájlokat és a
globális számítógépes hálózaton keresztül elküldött fájlokat; távközlés internetes platformon és portálon
keresztül.
42

Programozás számítógépekhez; számítógépes programozás multimédiás és interaktív alkalmazásokkal

kapcsolatban; tanácsadás a szoftver területén; szoftverfejlesztés (tervezés); informatikai szakemberek
szolgáltatásai személyre szabott online információkkal kapcsolatban; weboldalak készítése és karbantartása;
internetes keresőmotorok biztosítása; szerverek tárolása; internetes adattárolásra szolgáló információs
technológiával kapcsolatos szakemberek szolgáltatásai; ideiglenes online hozzáférés biztosítása alkalmazásokhoz
és szoftveres eszközökhöz; nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; információs
technológiai szakemberek szolgáltatásai felhőalapú számítástechnika területén; számítógépes webhelyek
(webhelyek) tárolása; számítógépes szoftveralkalmazások tárolása mások számára; szoftveralkalmazások
készítése és biztosítása; számítógépes szoftveralkalmazások biztosítása a feltöltés, letöltés, adatfolyam, az
üzenetek küldése, a közzététel, a megjelenítés, a blogokban való feladás, a linkek biztosítása, az elektronikus
fájlok és információk megosztása kommunikációs hálózaton keresztül; elektronikus számítógépes
szoftveralkalmazások fejlesztése.
( 111 ) 230.971
( 151 ) 2020.03.11.
( 210 ) M 19 02036
( 220 ) 2019.06.27.
( 732 ) Villányi Borvidék Hegyközségi Tanácsa, Siklós (HU)
( 740 ) dr. Bada János, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 33

Villányi eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

( 111 ) 230.972
( 151 ) 2020.03.10.
( 210 ) M 19 02836
( 220 ) 2019.09.17.
( 732 ) Berger Gábor, Császártöltés (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Számviteli, könyvelési szolgáltatások.

( 111 ) 230.974
( 151 ) 2020.03.10.
( 210 ) M 19 02558
( 220 ) 2019.08.16.
( 732 ) Gyógyvarázs Kereskedelmi Kft., Nyíregyháza (HU)
( 546 )

( 511 ) 3

Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; kozmetikai krémek; kozmetikai szerek; bőrápoló

kozmetikumok; kenőcsök kozmetikai célokra.
5

Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással; immunerősítők;

vitaminkészítmények; táplálékkiegészítők.
( 111 ) 230.977
( 151 ) 2020.03.12.
( 210 ) M 19 02993
( 220 ) 2019.09.30.
( 732 ) Kisrét Manufaktúra Kft., Békéscsaba (HU)
( 740 ) Kacsukpatent Európai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 541 ) ÁRPÁD
( 511 ) 16

Csomagolások, borítások palackokhoz papírból vagy kartonból; csomagolóanyagok palackokhoz papírból

vagy kartonból; papír- vagy kartondobozok; papírzacskók; csomagolóanyagok papírból vagy kartonból;
csomagolóeszközök; hírlevelek.
30

Csokoládé; cukrászsütemények; kekszek, rágcsálnivalók; macaron [mandulás cukrászsütemény]; marcipán;

pralinék; szaloncukor; pálinkás drazsék; gyümölcslevek; lekvárok; befőttek.
M830
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Szeszes italok; alkoholos italok (sörök kivételével); alkoholos esszenciák; pálinka; pálinka esszencia;

likőrök; borok; brandy, borpárlat; égetett szeszesitalok; alkoholos gyümölcskivonatok; alkoholos kivonatok;
aperitifek; égetett szeszesitalok; gin; gyomorkeserű [bitter] italok; gyümölcstartalmú alkoholos italok; kevert
alkoholos italok, nem söralapú; koktélok; rum; vodka; whisky; digesztív [emésztést elősegítő] italok
[szeszesitalok]; gin; vodka.
( 111 ) 230.978
( 151 ) 2020.03.12.
( 210 ) M 19 02982
( 220 ) 2019.09.27.
( 732 ) Jarjabka Szilvia, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

Kávék, tea, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé, fagylalt, szorbetek és más ehető

jégkrémek, torták, kekszek, sós sütemények, pohárdesszertek.
43

Vendéglátás (élelmezés).

( 111 ) 230.979
( 151 ) 2020.03.12.
( 210 ) M 19 02726
( 220 ) 2019.09.10.
( 732 ) PORT.hu Kiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 541 ) Szórakozol?! Port.hu
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlés.

41

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

( 111 ) 230.981
( 151 ) 2020.03.12.
( 210 ) M 19 02577
( 220 ) 2019.08.22.
( 732 ) Vincze Viktória, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Szakmai képzés és kulturális tevékenységek; audio-, video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés;

fotózással kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások.
( 111 ) 230.982
( 151 ) 2020.03.12.
( 210 ) M 19 02579
( 220 ) 2019.08.22.
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( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

( 541 ) PSORIODERM
( 511 ) 3

Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztítószerek; illatszerek, esszenciaolajok,

kozmetikai szerek, samponok; bőrápoló krémek; kenőcsök kozmetikai célokra.
5

Gyógyszerészeti készítmények; állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyhatású krémek, folyadékok; bőrgyógyászati készítmények; tapaszok, kötszeranyagok;
fertőtlenítőszerek.
9

Hangképek rögzítésére, továbbítására vagy másolására szolgáló készülék; adatok és információk

feldolgozására és továbbítására szolgáló felszerelés; szoftverek; élettani adatelemző, -tároló -feldolgozó
számítógépes szoftverek; digitális menedzserkalkulátor; csatlakozott karkötők [mérőműszerek]; okoskarórák;
szoftverek gyógyászati alkalmazásra; letölthető alkalmazások mobil eszközökkel történő használatra; mesterséges
intelligenciát alkalmazó berendezések; mesterséges intelligencia-szoftverek; viselhető aktivitásészlelők; oktatási
mobilalkalmazások.
10

Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; gyógyászati mérőkészülékek és

-berendezések; diagnosztikai eszközök gyógyászati használatra; elemzők gyógyászati célokra; nyomon követő
eszközök orvosi eszközökhöz.
44

Orvosi szolgáltatások; diagnosztikai szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

részére; tanácsadás a gyógyszerészet, az egészségmegóvás és a terápiák területén; távolról végzett orvosi
vizsgálat; betegek orvosi távfelügyeletét magukba foglaló szolgáltatások.
( 111 ) 230.984
( 151 ) 2020.03.12.
( 210 ) M 19 02722
( 220 ) 2019.09.09.
( 732 ) Egészségkártya Medical Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások;
gyógyszerészeti tanácsadás; orvosi szolgáltatások.
( 111 ) 230.988
( 151 ) 2020.03.12.
( 210 ) M 19 02725
( 220 ) 2019.09.06.
( 732 ) Bánfalvi Gábor, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Borkereskedelem.

39

Utazásszervezés.

41

Borkóstoló, rendezvényszervezés.

43

Vendéglátás.

( 111 ) 230.989
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( 151 ) 2020.03.12.
( 210 ) M 19 02583
( 220 ) 2019.08.22.
( 732 ) Wágner László, Dunaharaszti (HU)
( 740 ) Horváth Péter Pál Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 19

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

és bitumen; hordozható épületek, nem fémből; emlékművek nem fémből.
20

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

félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán.
21

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

villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok;
takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,
porcelán- és fajanszáruk.
( 111 ) 230.990
( 151 ) 2020.03.12.
( 210 ) M 19 03260
( 220 ) 2019.10.23.
( 732 ) Tóth Martina, Érd (HU)
( 740 ) Dr. Molnár Enikő Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

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

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

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

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető
jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,
szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].
32

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

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.
( 111 ) 230.991
( 151 ) 2020.03.12.
( 210 ) M 19 02719
( 220 ) 2019.09.09.
( 732 ) Daróczi Dániel, Hetes (HU)
( 740 ) Dr. Illés Ügyvédi Iroda, Mosonmagyaróvár
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( 546 )

( 511 ) 29
32

Tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok.
Gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

( 111 ) 230.992
( 151 ) 2020.03.12.
( 210 ) M 19 02728
( 220 ) 2019.09.10.
( 732 ) Mazug Ponyva Kft., Baja (HU)
( 546 )

( 511 ) 6

Ponyva előtetők fémből; szerkezeti acélvázak.

7

Textilipari gépek; varrógépek textilekhez és bőrhöz.

9

Biztonsági ponyvák.

12

Alakra formált, vízhatlan ponyvák járművekhez; alakra formált, vízhatlan ponyvák közúti pótkocsikhoz;

alakra formált, vízhatlan ponyvák csónakokhoz, hajókhoz; alakra formált, vízhatlan ponyvák vasúti kocsikhoz;
formára alakított huzatok, ponyvák járművekhez; formára alakított ponyvák gépjárművekhez; formára alakított
ponyvák pick-up autókhoz; méretre készült ponyvák motorkerékpárokhoz; pick-up teherautók tetői, plató takaró
ponyvái; visszahúzható burkolatok, ponyvák áruszállító járművekhez.
20

Szorítókapcsok (nem fémből) ponyvák rögzítéséhez.

22

Árnyékoló ponyva; előtetők [ponyvatetők]; kátrányos ponyvák; kátrányos ponyvák [bányászati használatra];

leégés nélküli barnulást lehetővé tevő speciális szűrőkkel rendelkező napellenzők, ponyvatetők; műanyag fóliák
ponyvaként való felhasználásra; műanyag ponyva anyagok [vitorlavásznak]; műanyagokkal bevont anyagokból
készült ponyvák; nem méretre készített hajóvédő ponyvák; ponyva jellegű burkolatok; ponyva jellegű tetők
járművekhez; ponyvák, napellenzők műanyagból; ponyvák, ponyvatetők, napellenzők; ponyvák, sátoranyagok,
sátrak és nem rögzített takarók; ponyvák sátrakhoz; ponyvák szintetikus anyagokból; ponyvák vitorlavászonból;
ponyvák, vitorlavásznak; ponyvás előtetők, nem fémből; sátrak [ponyvatetők] járművekhez; sátrak [ponyvatetők]
lakókocsikhoz; többféle felhasználási célú műanyag ponyva; vászon ponyvák, védőtetők; vinyl padlóborító
ponyvák; vitorlavásznak, ponyvák [nem hajókhoz]; vízhatlan borítások, takarók [ponyvák]; vízhatlan borítólapok
[ponyvák].
23

Cérnák; cérnák textilipari alkalmazásokhoz; varrófonalak és cérnák.

24

Szövetek vízhatlan ponyvák gyártásához; vitorlavásznak, ponyvavásznak.

( 111 ) 230.993
( 151 ) 2020.03.12.
( 210 ) M 19 02712
( 220 ) 2019.09.06.
( 732 ) Gergely Péter, Gödöllő (HU)
( 740 ) Madarassy Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 36

Személyi banki szolgáltatások; számítógépesített bankszolgáltatások; számítógépes világhálózaton keresztül

biztosított elektronikus banki szolgáltatások [internetes banki szolgáltatások]; pénzügyi szolgáltatások,
bankügyletek; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi becslések [banki
tevékenység]; pénzügyi bankszolgáltatások; online banki szolgáltatások; internetes banki tevékenység;
bankügyletekkel kapcsolatos konzultáció; bankügyletekhez kapcsolódó tanácsadói szolgáltatások; bankügyletek
lebonyolítása; bankszámlákkal és megtakarításokkal kapcsolatos szolgáltatások; bankszámlákhoz kapcsolódó
szolgáltatások; bankszámla információs szolgáltatások; bankszámla információk biztosítása telefonon keresztül;
banki ügyletekkel kapcsolatos számítógépes tájékoztató szolgáltatások; banki ügyletekkel kapcsolatos pénzügyi
menedzsment; banki ügyletekkel kapcsolatos kutatási szolgáltatások; banki tevékenységekkel kapcsolatos
információs szolgáltatások; banki szolgáltatások.
( 111 ) 230.994
( 151 ) 2020.03.12.
( 210 ) M 19 02718
( 220 ) 2019.09.09.
( 732 ) Gál Marianna, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Pozderka Gábor, Pozderka Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) AMARCORD
( 511 ) 14
22

Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek és féldrágakövek; órák és más időmérő eszközök.
Kötelek és zsinegek; hálók; sátrak és ponyvák; napellenző tetők textilanyagokból vagy műanyagokból;

vitorlák; zsákok ömlesztett áru szállításához és tárolásához; párnázó-, bélelő- és tömőanyagok, a papír, karton,
gumi vagy műanyagok kivételével; nyers textilrostok és ezek helyettesítő anyagai.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 111 ) 230.995
( 151 ) 2020.03.12.
( 210 ) M 19 02585
( 220 ) 2019.08.23.
( 732 ) Prémium Pázsit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bánkuti Gábor, Hatvan
( 546 )

( 511 ) 27

Mesterséges gyep, műgyep; mesterséges gyep, sportolásra használt felületek burkolására; mesterséges gyep

sporttevékenységekhez használt felületek burkolására; mesterséges gyep szabadidős tevékenységekhez használt
felületek burkolására; mesterséges gyep játékra használt felületek burkolására; párnázott alátétek mesterséges
gyephez; szabadidős célra használt területek felületére fektethető mesterséges gyep.
44

Gyepszőnyeg fektetés; gyepgondozási szolgáltatások; gyepszőnyeg fektetésével kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; mesterséges gyep fektetése; gyep tervezéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások.
( 111 ) 230.998
( 151 ) 2020.03.12.
( 210 ) M 19 01788
( 220 ) 2019.06.06.
( 732 ) Vinotrend Kft., Budapest (HU)
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( 740 ) Dr. Gombár Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest

( 546 )

( 511 ) 33

Alacsony alkoholtartalmú bor; alkoholos borok; asztali borok; bor alapú italok; bort tartalmazó italok

[fröccsök]; csendes borok; desszertborok; édes borok; eperbor; fehérbor; feketemálna bor [bokbunjaju]; forralt
bor; forralt borok; főzőbor; gyümölcsbor; habzó gyümölcsbor; habzó szőlőbor; habzóbor, pezsgő; hagyományos
koreai rizsbor [makgeoli]; megerősített borok; pezsgős borok; oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok;
rozé borok; szőlőbor; szeszezett borok; szederbor; sárga rizsbor; vörösbor; természetes habzóborok;
eredet-megjelöléssel védett borok; borok; fehér habzóborok; vörös habzóborok; édes almabor; körtebor;
acanthopanax bor [ogapiju]; ginzeng és kínafakéreg kivonatait tartalmazó édes japán szőlőborok.
35

Alkoholtartalmú italok kis- és nagykereskedelme.

( 111 ) 230.999
( 151 ) 2020.03.13.
( 210 ) M 19 01651
( 220 ) 2019.05.24.
( 732 ) The Coca-Cola Company, Atlanta, Georgia (US)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ÁRAD A POZITÍV ENERGIA
( 511 ) 32

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

és más készítmények italokhoz.
( 111 ) 231.000
( 151 ) 2020.03.13.
( 210 ) M 19 02428
( 220 ) 2016.09.05.
( 732 ) Glanbia Nutritions (Ireland) Limited, Kilkenny (IE)
( 740 ) Wolf Theiss Faludi Erős Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) OPTI-MEN
( 511 ) 5

Étrend- és táplálékkiegészítők; diétás és étrendkiegészítők tabletták és kapszulák formájában; multivitamin

készítmények; vitaminok és vitamin-készítmények; ásványtartalmú kiegészítő szerek.
( 111 ) 231.002
( 151 ) 2020.03.16.
( 210 ) M 19 01789
( 220 ) 2019.06.06.
( 732 ) BROBEN Kft., Solymár (HU)
( 740 ) Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Kereskedelmi ügyletek; barkács- és háztartási termékek értékesítéséhez kapcsolódó kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; barkács- és háztartási termékek katalógusok alapján biztosított és online
értékesítéséhez kapcsolódó kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; festékek, kencék, lakkok, rozsdagátló és
fakonzerváló szerek, színezékek, kefék, ecsetek, hengerek, papíripari és háztartási ragasztóanyagok
értékesítéséhez kapcsolódó kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; szerszámgépek, erőgépek, kéziszerszámok,
világító-, fűtő-, hűtő-, gőzfejlesztő, szárító-, szellőztető, készülékek és berendezések, mozgóképes, audiovizuális,
optikai berendezések és felszerelések értékesítéséhez kapcsolódó kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;
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elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására és az ellátás illetve a

felhasználás ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések értékesítéséhez kapcsolódó kis- és
nagykereskedelmi szolgáltatások; tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok, fém és műanyag csövek és az ezekhez
való szelepek, fém építőanyagok, építéshez és építkezéshez használt anyagok és elemek, nem fémből készült
építési és szerkezeti anyagok és elemek értékesítéséhez kapcsolódó kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;
csavarok, kötőelemek, bútorvasalatok, kötelek, drótok, rögzítők, lakatok, zárak, postaládák, kulcstárolók,
bútorszéfek értékesítéséhez kapcsolódó kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; szanitertermékek értékesítéséhez
kapcsolódó kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; takarítóeszközök, kertészeti cikkek, kertészeti felszerelések
és szerszámok értékesítéséhez kapcsolódó kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; munkaruházat, lábbelik,
ruházat, védőfelszerelés értékesítéséhez kapcsolódó kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; járművekhez
használatos szerszámok, járművekhez készített kiegészítők értékesítéséhez kapcsolódó kis- és nagykereskedelmi
szolgáltatások.
( 111 ) 231.003
( 151 ) 2020.03.16.
( 210 ) M 19 01969
( 220 ) 2019.06.21.
( 732 ) Tematic Madia Group Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre bocsátása;

reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; hirdetési felület online kölcsönzése; hirdetési felület
kölcsönzése; internetes hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és bérbeadása; számítógépes hirdetési
szolgáltatások nyújtása; hirdetések elhelyezése; hirdetési és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk
kapcsolódó tanácsadás; televíziós reklámozás; televíziós reklámügynökség hirdetési szolgáltatásai;
reklámanyagok megjelentetése; reklámfilmek készítése; reklámkampányok előkészítése; reklámok elkészítése;
televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; televíziós reklámok gyártása; televíziós,
reklámcélú, terméket vagy szolgáltatást bemutató műsorok készítése.
38

Műsorszórási szolgáltatások; előfizetéses televíziós műsorszórás; filmek műholdas sugárzása; filmek

televíziós sugárzása; információk sugárzása televízión keresztül; interaktív televíziósugárzás; interneten és más
kommunikációs hálózatokon keresztül történő audio-, videó- és multimédiás műsorszórás; kábeltelevíziós
közvetítéssel kapcsolatos információk szolgáltatása; kábeltelevíziós műsorszórási információk; kommunikáció
biztosítása televíziós átvitel útján; televíziós műsorszolgáltatás, kábelhálózaton keresztül is; televíziós műsorok
közvetítése; televíziós műsorszórás; teleshopműsorok közvetítése; televíziós és kábeles műsorszórási
szolgáltatások; televízióműsorok az interneten keresztül történő közvetítése; televízióműsorok terjesztése
kábelösszeköttetés által; TV programszórás és -közvetítés; televizuális kommunikációs szolgáltatások; televíziós
információközlés; televíziós műsorok vezeték nélküli továbbítása és közvetítése; televíziós programok
közvetítése; televízió streaming interneten keresztül; kommunikációs szolgáltatások; műholdas televíziós adók
működtetése; televíziós kommunikáció megbeszélésekhez; televízióképernyőn megjelenő szöveg továbbítása,
átvitele; televízióműsorok továbbítása, közvetítése műholdon keresztül; televízió műsorok fogadása az
előfizetőknek való továbbküldés céljából; adatfolyamos (streaming) videó-, audio- és televíziós szolgáltatások;
internetes audio streaming (egyidejű vagy azonnali adatfolyam) szolgáltatások; internetes videó streaming
(egyidejű vagy azonnali adatfolyam) szolgáltatások; internetes audio- és videó streaming (egyidejű vagy azonnali
adatfolyam); adat-, hang-, videó- és multimédia fájlok továbbítása, beleértve a letölthető fájlokat valamint a
számítógépes világhálón folyamatosan sugárzott (streaming) fájlokat; videoközvetítés; videoanyagok
meghatározott közönségnek történő terjesztése (narrowcasting); video-on-demand szolgáltatások; látvány-,
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képtovábbítás interaktív multimédiás hálózatokon keresztül; digitális audio és/vagy videó közvetítés távközlés

útján; adatok vagy audiovizuális képek terjesztése globális számítógépes hálózaton vagy interneten keresztül;
telekommunikációs infrastruktúrához való hozzáférés biztosítása harmadik felek (felhasználók) számára;
távközlési adatátvitel; mozifilmek sugárzása.
41

Audio-, videó- és multimédiás termékek gyártása; audio- és vizuális média biztosítása kommunikációs

hálózatokon keresztül; kábeltelevízión keresztül biztosított szórakoztatás; online információk szolgáltatása audioés vizuális médiával kapcsolatban; szórakoztatás IPTV-n keresztül; szórakoztatás televíziós hírműsorok
formájában; szórakoztatási célú játék szolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás;
televíziós műsorok készítése; televíziós zenei koncertek; televíziós műsorismertetési szolgáltatások; televíziós
hírműsorok szolgáltatása; televíziós díjátadók vendéglátása (szervezése); televízióműsorokkal kapcsolatos
információnyújtás; televíziós, szélessávú, vezeték nélküli és online szórakoztatási tájékoztató szolgáltatások;
tévéműsorokhoz kapcsolódó könyvek kiadása; online egyidejű adatfolyammal nyújtott szórakoztató
szolgáltatások; videofilmek kölcsönzése; videós szórakoztató szolgáltatások; automatizált videofelvevő
szolgáltatások; online, nem letölthető videók biztosítása; szórakoztató szolgáltatások nyújtása videofilmeken
keresztül; online szórakoztatás; online kiadói szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; filmforgalmazás;
szórakoztató anyagok terjesztése; interaktív szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások nyújtása
mozifilmeken keresztül; online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők.
( 111 ) 231.004
( 151 ) 2020.03.16.
( 210 ) M 19 01979
( 220 ) 2019.06.21.
( 732 ) Mast-Mann Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Séf a kézben
( 511 ) 9

Szoftverek; applikációs szoftver; internetes információnyújtást lehetővé tevő számítógépes szoftverek;

internetről letölthető szoftverek; letölthető szoftveralkalmazások; mobil szoftverek; mobiltelefon-szoftverek;
mobiltelefonos szoftveralkalmazások; okostelefonokhoz való letölthető szoftveralkalmazások; oktatási
szoftverek; oktató szoftverek; számítógépes programok [letölthető szoftverek]; számítógépes szoftverek
elektronikus publikálás területén történő használatra; számítógépes szoftverek webhelyek létrehozására és
tervezésére; szoftveralkalmazások mobil eszközökhöz; szoftverek és alkalmazások mobil eszközökhöz;
szoftverek okostelefonokhoz; szórakoztató szoftverek; tanulói szoftverek; oktatási mobilalkalmazások; oktatási
táblagép alkalmazások; letölthető oktatási média; oktatási számítógépes alkalmazások; oktatási készülékek és
eszközök.
16

Receptkönyvek, szakácskönyvek; nyomtatott oktatási anyagok; irodai és oktatási segédanyagok.

41

Multimédiás szórakoztató szoftverek kiadása; oktatási szolgáltatások számítógépes szoftverekkel

kapcsolatban; számítógépes szoftveres képzés; borászati oktatás; oktatási útmutatás; oktatási szemléltetések;
oktatási tanfolyamokat biztosító oktatási szolgáltatások; borkóstolási szolgáltatások (oktatás); vendéglátással
kapcsolatos oktatás; táplálkozással kapcsolatos oktatás; számítógépes oktatás, képzés; online oktatás biztosítása;
képzés és oktatás; oktatási anyagok kiadása; oktatási szövegek kiadása; oktatási anyagok kölcsönzése; oktatás és
képzés biztosítása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; sörfőzéssel kapcsolatos oktatási
szolgáltatások; oktatási és képzési szolgáltatások; főzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; oktatási célú
fesztiválok szervezése; online oktatási tanfolyamok biztosítása; oktatási szolgáltatások a főzéssel kapcsolatban;
diétával kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása; élelmiszeripari technológiával kapcsolatos oktatási
szolgáltatások; étrenddel kapcsolatos oktatási kurzusok biztosítása; étrenddel, diétával kapcsolatos oktatás [nem
orvosi]; táplálkozással kapcsolatos oktatás az interneten keresztül; éttermi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos
oktatási szolgáltatások; borkóstolók szervezése és lebonyolítása oktatási célokból; oktatási szolgáltatások a japán
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konyhához kapcsolódóan; főzőversenyek szervezésével kapcsolatos konzultáció; főzéssel kapcsolatos levelező

tanfolyamok.
( 111 ) 231.005
( 151 ) 2020.03.16.
( 210 ) M 19 01980
( 220 ) 2019.06.21.
( 732 ) Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Borhy László, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

Plakát, roll-up, dosszié, jegyzettömb, toll, kiadványok, tanúsítvány, brosúrák, szóró anyagok, levélpapír,

névjegykártya, mappa, meghívó, boríték, levélpapír, köszönő kártya, névbadge, ültetőtábla, bélyegző, naptár,
képeslap, molinó, hűtőmágnes, matrica, fólia, tájékoztató tábla, papírtáska, kérdőív.
38

E-mail, videókonferencia, internetes fórumok biztosítása, online közvetítés (youtube), online kérdőíves

lekérdezés.
41

Könyvkiadás, konferenciák szervezése és lebonyolítása, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line

publikálása, oktatás biztosítása, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása.
( 111 ) 231.006
( 151 ) 2020.03.16.
( 210 ) M 19 01975
( 220 ) 2019.06.21.
( 732 ) Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda, Budapest (HU)
( 541 ) IUSTERM
( 511 ) 9

Adatfeldolgozó készülékek, berendezések; számítógépes szoftver, rögzített; számítógépes szoftver

platformok rögzített, vagy letölthető formában; számítógép interfészek.
16

Hírlevelek; kézikönyvek (útmutatók); könyvek; nyomtatott publikációk; prospektusok; szórólapok; tanítási

és oktatási anyagok (kivéve készülékek és berendezések).
35

Adatkutatás számítógépes fájlokban; értékesítési promóciós szolgáltatások; információk számítógépes

adatbázisba történő gyűjtése; információk számítógépes adatbázisba történő rendezése; nyilvántartásokban tárolt
adatok frissítése és karbantartása.
41

Fordítás és tolmácsolás; know-how átadás (képzés); mentorálás; oktatás biztosítása; on-line elektronikus

publikációk, nem letölthető; online nem letölthető videók biztosítása.
42

Adatok és számítógépes programok konvertálása, nem fizikai átalakítás; elektronikus adattárolás; felhőalapú

számítástechnika; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; tudományos kutatás.
45

Számítógépes szoftverek licenszelése; szellemi tulajdon licencelése; szellemi tulajdonnal kapcsolatos

konzultáció; szerzői jogok kezelése.
( 111 ) 231.007
( 151 ) 2020.03.16.
( 210 ) M 19 01984
( 220 ) 2019.06.24.
( 732 ) Kun Zsolt, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 541 ) Carblee
( 511 ) 35

Kereskedelmi és marketing tevékenység; a közönségnek ajánlott áru jellemzőivel, minőségével és árával

kapcsolatos információk előkészítése, összeállítása és terjesztése; reklám; marketing és promóciós szolgáltatások;
piackutatási szolgáltatások; online piac biztosítása az áruk adás-vételére; árösszehasonlító szolgáltatások.
M839
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Távközlési szolgáltatások; online blogok, fórumok, fotógalériák, elektronikus hírlevél; képek, videó- és

hangfelvételek küldése; internetportál szolgáltatások.
( 111 ) 231.008
( 151 ) 2020.03.16.
( 210 ) M 19 02171
( 220 ) 2019.07.11.
( 732 ) Kopjáry István Gábor, Kömörő (HU)
( 546 )

( 511 ) 32

Alkoholmentes italok.

( 111 ) 231.009
( 151 ) 2020.03.16.
( 210 ) M 19 01978
( 220 ) 2019.06.21.
( 732 ) Mandala Gerincjóga Rendszer Egyesület, Budapest (HU)
( 541 ) Mandala Jógastúdió
( 511 ) 41

Jógaórák vezetése; jógaoktató képzés szervezése és lebonyolítása; jógatábor szervezése és lebonyolítása;

jógatanfolyam szervezése és lebonyolítása; jógafesztivál szervezése és lebonyolítása.
( 111 ) 231.010
( 151 ) 2020.03.16.
( 210 ) M 19 01808
( 220 ) 2019.06.03.
( 732 ) SKS Caffe Kft., Dunakeszi (HU)
( 541 ) Tilos az Á bisztró
( 511 ) 35

Reklámozás.

43

Vendéglátás.

( 111 ) 231.011
( 151 ) 2020.03.16.
( 210 ) M 19 01976
( 220 ) 2019.06.21.
( 732 ) Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda, Budapest (HU)
( 541 ) DOKUBANK
( 511 ) 9

Adatfeldolgozó készülékek, berendezések; számítógépes szoftver, rögzített; számítógépes szoftver

platformok rögzített, vagy letölthető formában; számítógép interfészek.
16

Hírlevelek; kézikönyvek (útmutatók); könyvek; nyomtatott publikációk; prospektusok; szórólapok; tanítási
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és oktatási anyagok (kivéve készülékek és berendezések).

35

Adatkutatás számítógépes fájlokban; értékesítési promóciós szolgáltatások; információk számítógépes

adatbázisba történő gyűjtése; információk számítógépes adatbázisba történő rendezése; nyilvántartásokban tárolt
adatok frissítése és karbantartása.
41

Fordítás és tolmácsolás; know-how átadás (képzés); mentorálás; oktatás biztosítása; on-line elektronikus

publikációk, nem letölthető; online nem letölthető videók biztosítása.
42

Adatok és számítógépes programok konvertálása, nem fizikai átalakítás; elektronikus adattárolás; felhőalapú

számítástechnika; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; tudományos kutatás.
45

Számítógépes szoftverek licenszelése; szellemi tulajdon licencelése; szellemi tulajdonnal kapcsolatos

konzultáció; szerzői jogok kezelése.
( 111 ) 231.012
( 151 ) 2020.03.16.
( 210 ) M 19 01982
( 220 ) 2019.06.24.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 231.013
( 151 ) 2020.03.16.
( 210 ) M 19 01986
( 220 ) 2019.06.24.
( 732 ) Takács László Barna, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás.

( 111 ) 231.014
( 151 ) 2020.03.16.
( 210 ) M 19 01988
( 220 ) 2019.06.24.
( 732 ) Duschanek András Pál, Töltéstava (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )
( 511 ) 39

Szállítás; utazásszervezés; utasszállítási szolgáltatások szervezése mások számára online alkalmazáson

keresztül; fuvarozás, áruszállítás; taxi szolgáltatások; utazás és utasok szállítása; taxiszolgáltatás; utasszállítás
taxival; taxifuvar/taxival végzett szállítás; taxival történő szállítás megszervezése; taxis szállítás tolószékes
személyek számára; taxifoglalási szolgáltatások nyújtása mobilalkalmazásokon keresztül; közúti személyszállítás;
szolgáltatások személyszállítás megszervezéséhez; személyszállítással kapcsolatos tájékoztatás.
44

Orvosi szolgáltatások.

( 111 ) 231.015
( 151 ) 2020.03.16.
( 210 ) M 19 02312
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( 220 ) 2019.07.26.
( 732 ) "T-SOFT MÉRNÖKIRODA" Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) dr. Tóth Henriette Enikő, Budapest
( 541 ) Binexflowproject
( 511 ) 9

Számítógépes szoftver; számítógépes szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető formában; számítógépes

szoftveralkalmazások.
42

Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; számítástechnikai tanácsadás; számítógépes

platformok, fejlesztése; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftver-karbantartás.
( 111 ) 231.016
( 151 ) 2020.03.16.
( 210 ) M 19 03018
( 220 ) 2019.10.01.
( 732 ) Ye Xiaoping, Szigetszentmiklós (HU)
( 740 ) Kiss-Meggyesi Zita, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Alsóruházat, fehérneműk; alsószoknyák; atlétatrikók; baba nadrágok [ruházat]; ballonkabátok [ruházat];

bokacsizmák (1); bokacsizmák (2); bokszer alsónadrágok; bokszeralsók; bőrruházat (1); bugyik; bundák; szőrmék
[ruházat]; dzsekik; egyenruhák; esőruhák; felsőruházat; futballcipők; fürdőköpenyek; fürdőköntösök;
fürdőnadrágok; úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák; úszódresszek; fürdőszandálok; fürdőcipők; fűzős
bakancsok; csizmák; hálóköntösök; pongyolák; harisnyaáruk; kötöttáruk; harisnyák; harisnyanadrágok;
horgászmellények; hosszúnadrágok (1); hosszúnadrágok (2); ingek; kabátok; dzsekik; kerékpáros ruházat;
készruhák; kesztyűk; kezeslábasok [felsőruházat]; lábbelik (1); lábbelik (2); leggingnadrágok; cicanadrágok;
magas szárú lábbelik; mellények; melltartók; műbőr ruházat; nyakkendők; overálok; munkaruhák; öltönyök;
övek; pizsamák; pólók; pufi dzsekik [ruházat]; pulóverek; pulóverek; kötött pulóverek; rövid ujjú ingek; ruházati
cikkek; sálak; sapkák; sportcipők (1); sportcipők (2); strandruházat; szandálok; szoknyák; szőrmebéléses kabátok;
szövetkabátok; felöltők; tornacipők; tornaruházat; trikók; zoknik.
( 111 ) 231.018
( 151 ) 2020.03.16.
( 210 ) M 19 01340
( 220 ) 2019.04.23.
( 732 ) MEDIWEL Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Winkler, Barna & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Énidő Klub
( 511 ) 28
35

Fitnesz gépek; testedző berendezések.
Célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; kereskedelmi-

vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; reklámanyagok [röplapok,
prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; szabadtéri reklámozás, hirdetés.
41

Egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; fitnesz órák vezetése; gyakorlati képzés [szemléltetés];

klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; oktatás biztosítása; stúdiószolgáltatások; szabadidős
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létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; személyi edző szolgáltatások

[fitnesz edzés].
44

Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése;

szépségszalonok.
( 111 ) 231.019
( 151 ) 2020.03.16.
( 210 ) M 19 00904
( 220 ) 2019.03.20.
( 732 ) Netrise Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gulyás Eszter, Budapest
( 541 ) INSPIRÁLÓ NŐK ESTJE
( 511 ) 35
41

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

( 111 ) 231.020
( 151 ) 2020.03.16.
( 210 ) M 19 00903
( 220 ) 2019.03.20.
( 732 ) Netrise Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gulyás Eszter, Budapest
( 541 ) INSPIRÁLÓ NŐK NAPJA
( 511 ) 35
41

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

( 111 ) 231.021
( 151 ) 2020.03.16.
( 210 ) M 19 01167
( 220 ) 2019.04.08.
( 732 ) Korda Gabriella Eszter, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szép József, Budapest
( 541 ) Kadarka Túra
( 511 ) 33

Borok.

A rovat 84 darab közlést tartalmaz.
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