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A hatósági közlemények rovataiban
alkalmazott kódok és rendezési elvek

Az iparjogvédelmi dokumentumokat
kibocsátó egyes országokat és egyes
nemzetközi szervezeteket azonosító
kódok (a WIPO 3. szabványa szerint)
AD
AE
AF
AG
AI
AL
AM
AO
AP
AR
AT
AU
AW
AZ
BA
BB
BD
BE
BF
BG
BH
BI
BJ
BM
BN
BO
BQ
BR
BS
BT
BV
BW
BX
BY
BZ
CA
CD
CF
CG
CH
CI
CK
CL
CM
CN
CO
CR

Andorra
Egyesült Arab Emirátusok
Afganisztán
Antigua és Barbuda
Anguilla
Albánia
Örményország
Angola
Afrikai Országok Iparjogvédelmi
Szervezete (ARIPO)
Argentína
Ausztria
Ausztrália
Aruba
Azerbajdzsán
Bosznia-Hercegovina
Barbados
Banglades
Belgium
Burkina Faso
Bulgária
Bahrein
Burundi
Benin
Bermuda
Brunei
Bolívia
Bonaire, Sint Eustasius és Saba
Brazília
Bahama-szigetek
Bhután
Bouvet-sziget
Botswana
Benelux Szellemi Tulajdonvédelmi
Hivatal (BOIP)
Belorusszia
Belize
Kanada
Kongói Demokratikus Köztársaság
Közép-afrikai Köztársaság
Kongó
Svájc
Elefántcsontpart
Cook-szigetek
Chile
Kamerun
Kína
Kolumbia
Costa Rica

CU
CV
CW
CY
CZ
DE
DJ
DK
DM
DO
DZ
EA
EC
EE
EG
EH
EM
EP
ER
ES
ET
FI
FJ
FK
FO
FR
GA
GB
GC

GD
GE
GG
GH
GI
GL
GM
GN
GQ
GR
GS
GT
GW
GY
HK
HN
HR
HT

Kuba
Zöld-foki Köztársaság
Curaçao
Ciprus
Cseh Köztársaság
Németország
Dzsibuti
Dánia
Dominikai Közösség
Dominikai Köztársaság
Algéria
Eurázsiai Szabadalmi Szervezet
(EAPO)
Ecuador
Észtország
Egyiptom
Nyugat-Szahara
Európai Unió Szellemi Tulajdoni
Hivatala (EUSZTH)
Európai Szabadalmi Hivatal (EPO)
Eritrea
Spanyolország
Etiópia
Finnország
Fidzsi-szigetek
Falkland-szigetek (Malvin-szigetek)
Faröer-szigetek
Franciaország
Gabon
Nagy-Britannia
Az Öböl menti Arab Államok
Együttműködési Tanácsának
Szabadalmi Hivatala (GCC)
Grenada
Grúzia
Guernsey
Ghána
Gibraltár
Grönland
Gambia
Guinea
Egyenlítői-Guinea
Görögország
Dél-Georgia és a
Dél-Sandwich-szigetek
Guatemala
Bissau-Guinea
Guyana
Hongkongi Különleges Igazgatású
Terület
Honduras
Horvátország
Haiti
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HU Magyarország
IB A Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) Nemzetközi Irodája
ID Indonézia
IE Írország
IL Izrael
IM Man-sziget
IN India
IQ Irak
IR Iráni Iszlám Köztársaság
IS Izland
IT Olaszország
JE Jersey
JM Jamaica
JO Jordánia
JP Japán
KE Kenya
KG Kirgizisztán
KH Kambodzsa
KI Kiribati
KM Comore-szigetek
KN Saint Christopher és Nevis
KP Koreai Népi Demokratikus
Köztársaság
KR Koreai Köztársaság
KW Kuvait
KY Kajmán-szigetek
KZ Kazahsztán
LA Laoszi Népi Demokratikus
Köztársaság
LB Libanon
LC Saint Lucia
LI Liechtenstein
LK Srí Lanka
LR Libéria
LS Lesotho
LT Litvánia
LU Luxemburg
LV Lettország
LY Líbia
MA Marokkó
MC Monaco
MD Moldovai Köztársaság
ME Montenegró
MG Madagaszkár
MK Macedón Köztársaság
ML Mali
MM Mianmar
MN Mongólia
MO Makao
MP Észak-Marina-szigetek
MR Mauritánia
MS Montserrat
MT Málta
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MU
MV
MW
MX
MY
MZ
NA
NE
NG
NI
NL
NO
NP
NR
NZ
OA
OM
PA
PE
PG
PH
PK
PL
PT
PW
PY
QA
QZ
RO
RS
RU
RW
SA
SB
SC
SD
SE
SG
SH
SI
SK
SL
SM
SN
SO
SR
SS
ST
SV
SX
SY
SZ
TC
TD
TG
TH
TJ
TL
TM
TN
TO
TR

Mauritius
Maldív-szigetek
Malawi
Mexikó
Malajzia
Mozambik
Namíbia
Niger
Nigéria
Nicaragua
Hollandia
Norvégia
Nepál
Nauru
Új-Zéland
Szellemi Tulajdon Afrikai
Szervezete (OAPI)
Omán
Panama
Peru
Pápua Új-Guinea
Fülöp-szigetek
Pakisztán
Lengyelország
Portugália
Palau
Paraguay
Katar
Közösségi Fajtaoltalmi Hivatal
(CPVO)
Románia
Szerbia
Oroszországi Föderáció
Ruanda
Szaúd-Arábia
Salamon-szigetek
Seychelle-szigetek
Szudán
Svédország
Szingapúr
Szent Ilona
Szlovénia
Szlovákia
Sierra Leone
San Marino
Szenegál
Szomália
Suriname
Dél-Szudán
Săo Tomé és Principe
Salvador
Sint Maarten (holland rész)
Szíriai Arab Köztársaság
Szváziföld
Turks- és Caicos-szigetek
Csád
Togo
Thaiföld
Tádzsikisztán
Kelet-Timor
Türkmenisztán
Tunézia
Tonga
Törökország

TT
TV
TW
TZ
UA
UG
US
UY
UZ
VA
VC
VE
VG
VN
VU
WO
WS
XN
XU
XV
YE
ZA
ZM
ZW

Trinidad és Tobago
Tuvalu
Tajvan (Kínai Köztársaság)
Tanzániai Egyesült Köztársaság
Ukrajna
Uganda
Amerikai Egyesült Államok
Uruguay
Üzbegisztán
Szentszék
Saint Vincent és Grenadine
Venezuela
Brit Virgin-szigetek
Vietnam
Vanuatu
Szellemi Tulajdon Világszervezete
(WIPO) Nemzetközi Irodája
Szamoa
Északi Szabadalmi Intézet (NPI)
Új Növényfajták Oltalmára létesült
Nemzetközi Unió (UPOV)
Visegrádi Szabadalmi Intézet
(VSZI)
Jemen
Dél-afrikai Köztársaság
Zambia
Zimbabwe

(60)

Szabadalom, kiegészítő oltalmi tanúsítvány, növényfajta-oltalom, használati minta és formatervezési minta
adatok azonosítói (INID-kódok a
WIPO 9. szabványa szerint)
(10) Lajstromozási és közzétételi adatok
(11) a dokumentum száma: szabadalmi és növényfajta-oltalmi
rovatokban közzétételi szám (70)
vagy lajstromszám; használati
minta és formatervezési minta
rovatokban lajstromszám; a
megadott szabadalmak, a
megadott növényfajta- oltalmak, a megadott használati
(80)
minta oltalmak és a megadott
formatervezési mintaoltalmak
rovatokban a lajstromszámhoz
kapcsolt dátum a megadó határozat kelte
(13) a publikáció fajtája a WIPO
16. szabványa szerint
(20) Bejelentési adatok
(21) a bejelentés ügyszáma
(22) a bejelentés napja
(23) a kiállítási elsőbbség vagy
kedvezmény, illetve a módo(90)
sítási elsőbbség napja
(24) a tanúsítvány oltalmi idejének
kezdete
(30) Uniós elsőbbség adatai, illetve
UPOV Egyezmény szerinti elsőbbség adatai
(40) A közzététel napja
(50) Műszaki adatok
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(51) Nemzetközi Szabadalmi Osztályozás (szabadalmi, illetve
használati minta rovatokban);
Locarnói Megállapodás szerinti osztályozás (formatervezési minta rovatokban)
UPOV-kód (növényfajta-oltalmi rovatokban)
(53) növényfajta fajtaneve
(54) a találmány, illetve a szabadalom címe, a növényfajta fajneve, latin neve, a használati
minta címe, a formatervezési
minta megnevezése
(55) a növényfajta fényképe, illetve
a formatervezési minta fényképe vagy rajza
(57) szabadalmi rovatokban a kivonat, használati minta rovatokban a főigénypont (a jellemző ábrával)
Összefüggő bejelentések, szabadalmak, kiegészítő oltalmi tanúsítványok, növényfajta-oltalmak,
használati minták adatai
(62) megosztás esetén a korábbi
szabadalmi, növényfajta- oltalmi, illetve használati minta
bejelentés ügyszáma
(65) közzétételi szám (megadott
szabadalmakkal kapcsolatban)
(66) belső elsőbbség napja
(67) származtatást megalapozó irat
adatai
(68) az alapszabadalom lajstromszáma
A jogosult, a feltaláló és a képviselő
adatai
(71) bejelentő
(72) feltaláló, szerző, nemesítő
(73) szabadalmas, jogosult
(74) képviselő
A Budapesti Szerződés és a Szabadalmi Együttműködési Szerződés
szerinti adatok
(83) a mikroorganizmus törzs (biológiai anyag) letétbe helyezésének adatai
(84) szekvencialista, illetve táblázat
(86) a nemzetközi (PCT) bejelentés
száma
(87) a nemzetközi (PCT) bejelentés
közzétételi száma
Az Európai Szabadalmi Egyezmény
szerinti adatok, valamint a kiegészítő oltalmi tanúsítványra vonatkozó adatok
(92) a termék első magyarországi
forgalomba hozatali engedélyének száma és kelte, vala-
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(93)
(94)
(95)
(96)
(97)

(98)

mint az engedélyezett termék
neve
a termék első közösségi forgalomba hozatali engedélyének száma és kelte
a tanúsítvány oltalmi idejének
lejárta
a kiegészítő oltalmi tanúsítvány címe (a termék megnevezése) és a termék típusa
az európai (EP) bejelentés
adatai
az európai (EP) bejelentés
közzétételi adatai;
az európai szabadalom megadásának az Európai Szabadalmi Közlönyben történt
meghirdetési adatai
a kiegészítő oltalmi tanúsítvány időtartamának meghos-szabbítása iránti kérelem
napja

A publikáció fajtája (a WIPO 16.
szabványa szerint)
A

A1

A2

A3

B1
B2
B8
B9
T1
T2
T3
T4

1996. január 1-je előtti bejelentési
nappal rendelkező szabadalmi bejelentések közzététele, illetve közzététel nélkül megadott szabadalmak meghirdetése
1996. január 1-je utáni bejelentési
nappal rendelkező szabadalmi bejelentések közzététele és tájékoztatás az elvégzett újdonságkutatásról
1996. január 1-je utáni bejelentési
nappal rendelkező szabadalmi bejelentések, növényfajta-oltalmak
közzététele
Külön tájékoztatás az 1996. január
1-je utáni bejelentési nappal rendelkező szabadalmi bejelentésekben
a közzétételt követően elvégzett
újdonságkutatásokról
Megadott szabadalmak, növényfajta-oltalmak
Korlátozott szabadalmak
Helyreigazítás a szabadalmi leírások bibliográfiai adataiban
Helyreigazítás a szabadalmi leírásokban
Európai szabadalmi bejelentések
igénypont fordításának közzététele
Tájékoztatás európai szabadalmak
szövege fordításának benyújtásáról
Európai szabadalmi bejelentések
igénypontjai fordítás-kijavításának
közzététele
Európai szabadalmak szövege fordítás-kijavításának közzététele

(555) hologrammegjelölés
Tájékoztatás az Európai Szabadalmi
(556) hangmegjelölés
Egyezmény szerinti felszólalási el(580) a Nemzetközi Iroda hivatalos
járásban módosítással fenntartott
lapjában történő közzététel
európai szabadalmak szövege fornapja
dításának benyújtásáról
(591) szín- vagy színes megjelölés
T6 Tájékoztatás az Európai Szabadalmi
Egyezmény szerinti korlátozási el- (600) Összefüggő bejelentések, védjegyek
járásban módosítással fenntartott
adatai
európai szabadalmak szövege for(641) megosztás esetén a korábbi
dításának benyújtásáról
bejelentés ügyszáma
T7 Korlátozott európai szabadalom
(646) megosztás esetén a korábbi
T8 Helyreigazítás európai szabadalmak
védjegy lajstromszáma
szövege fordításának bibliográfiai
(660) a belső elsőbbség adatai
adataiban
(700) A jogosult, a képviselő és az engeT9 Helyreigazítás európai szabadalmak
délyes adatai
szövege fordításában
(731) bejelentő
T10 Európai szabadalom igénypontokon
(732) védjegyjogosult, a nemzetközi
kívüli szövegének magyar nyelvű
lajstrom szerinti jogosult vagy
fordítása
a lajstromozási eljárásban
U8 Helyreigazítás a használati mintarésztvevő bejelentő
oltalmi leírások bibliográfiai adata(740) képviselő
iban
(791) engedélyes
U9 Helyreigazítás a használati mintaoltalmi leírásokban
A rovatok rendezési elvei
T5

Védjegy és földrajzi árujelző adatok
azonosítói (INID-kódok a WIPO 60.
szabványa szerint)

A szabadalmi és a használati mintaoltalmi
bejelentések, illetve a megadott szabadalmak és használati mintaoltalmak adatai NSZO-szekciónként, a formatervezési
(100) Lajstromozási és megújítási adatok mintaoltalmi bejelentések, illetve a meg(111) lajstromszám
adott formatervezési mintaoltalmak adatai
(141) a lajstromozási eljárás és az
a Locarnói Megállapodás szerinti osztáoltalom megszűnésének napja lyonként csoportosítva, az első helyen
(151) a lajstromozás napja
szereplő bejelentők nevének betűrendjé(156) a megújítás napja
ben, a növényfajta-oltalmi bejelentések
(180) a lejárat napja
ügyszám szerinti sorrendben jelennek
(200) Bejelentési adatok
meg.
(210) a bejelentés ügyszáma
(220) a bejelentés napja
Az egyes rovatcímek mellett feltüntetett
(230) a kiállítási elsőbbség adatai
négyjegyű kódok az adott rovatok tar(250) a bejelentés benyújtásának
talmára utalnak a WIPO 17. szabványa
helye
szerint.
(300) Uniós elsőbbség adatai
(400) A Nemzetközi Iroda részéről történő A szabadalmi bejelentések közzététele
közzététel adatai
című rovatban a T betűvel kezdődő do(450) a Nemzetközi Irodánál a köz- kumentumszám az 1996. január 1-je előtti
zétételt tartalmazó lap száma bejelentési nappal rendelkező teljes
(500) Egyéb adatok
vizsgálatú, a H betűvel kezdődő doku(511) az árujegyzék vagy a termék- mentumszám halasztott vizsgálatú szajegyzék a Nizzai Megállapo- badalmi bejelentésre utal.
dás szerint, adatközlésnél csak
az osztályok száma szerepel
Kiegészítő oltalmi tanúsítvány iránti
(540) a földrajzi árujelző megneve- bejelentések az ügyszám, a megadott
zése
kiegészítő oltalmi tanúsítványok a lajst(541) a megjelölés közönséges
romszám szerinti sorrendben jelennek
írásmóddal
meg.
(546) a megjelölés ábrával, illetve a
közönségestől eltérő írásA védjegy és földrajzi árujelző bejelenmóddal
tések a bejelentők nevének betűrendjében,
(551) együttes vagy tanúsító véda lajstromozások lajstromszám szerinti
jegy
sorrendben jelennek meg.
(554) térbeli megjelölés
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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 210 ) M 19 01019
( 220 ) 2019.03.26.
( 731 ) Union des Associations Européennes De Football (UEFA), Nyon (CH)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) FOCI EB 2020
( 511 ) 4

Kenőanyagok; motorolajok és üzemanyagok, benzin, gazolin, dízelolaj, gáz és bioüzemanyagok; gyertyák;

viaszok; zsírok; földgáz; folyékony gázok; ipari olajok és zsírok; kenőolajok és -zsírok; üzemanyagok,
tüzelőanyagok; cseppfolyósított ásványolaj; nem vegyi adalékanyagok motorüzemanyagokhoz, kenőanyagokhoz
és zsírokhoz; por elnyelő, nedvesítő és megkötő termékek; világító üzemanyag; kenőanyagok, olajok és zsírok,
valamint kenőkészítmények ipari használatra; vágóolajok ipari használatra; őrlő olajok; vágó- és marófolyadékok,
valamennyi az előzőekben felsorolt áru kizárólag az UEFA EURO 2020 futball bajnoksággal kapcsolatos.
9

Exponált filmek, diák; videojátékok; videojáték kazetták; videojáték lemezek; szoftverek (rögzített

programok), beleértve a játékszoftvereket; számítógépes programok és adatbázisok; felvett vagy letöltött hangok,
képek vagy adatok; videoszalagok, mágnesszalagok, mágneslemezek, DVD-k, minidisc-ek, hajlékony lemezek,
optikai lemezek, CD-k, CD-ROM-ok, videolemezek, memóriakártyák, USB háttértárak, üresen vagy zenei, hangvagy képtartalommal (amelyek lehetnek rajzfilmek is); hologramok; CD-ROM-okon, adatbázisokon és az
interneten keresztül rendelkezésre bocsátott elektronikus kiadványok; szemüvegek, napszemüvegek, búvár- és
úszószemüvegek; tokok, zsinórok és láncok napszemüvegekhez és szemüvegekhez; távcsövek, látcsövek
[kétcsövű]; mágnesek és díszmágnesek; iránytűk, tájolók, kompaszok [mérőműszerek]; készülékek hang és képek
rögzítésére, átvitelére és reprodukálására; parabola antennák; dekóderek, nevezetesen hang- és vizuális adatok
átalakítására, szolgáltatására és továbbítására alkalmas szoftverek és hardverek; TV-készülékek; síkképernyők,
folyadékkristályos kijelző képernyők, nagyfelbontású képernyők és plazmaképernyők; rádiók;
házimozi-rendszerek; videofelvevők; CD-lejátszók; DVD-lejátszók; MP3 lejátszók; magnók [kazetták
lejátszásához]; minilemez-lejátszók; digitális zenelejátszók; hangszórók; fejhallgatók, fülhallgatók; számítógépek,
többek között laptopok, notebookok és táblagépek; karaoke-rendszerek; hangszerkesztő és -keverő rendszerek;
videokép-szerkesztő és -keverő rendszerek; elektronikus adatfeldolgozó felszerelések, berendezések; számítógép
billentyűzetek; számítógép képernyők, monitorok; modemek; egér-eszközök számítógépekhez, egéralátétek;
navigációs rendszerek; kézi számítógépek [PDA]; elektronikus zsebfordítógépek; diktafonok; elektronikus
naplók; szkennerek; nyomtatók; fénymásolók; faxgépek; telefonok, automatikus üzenetrögzítők; videotelefonok;
mobiltelefonok; ebbe az osztályba tartozó mobiltelefon tartozékok, mobiltelefon-tokok és borítók,
kihangosítókészletek mobiltelefonokhoz, fülhallgatók és headsetek mobiltelefonokhoz, mobiltelefon
billentyűzetek, pántok mobiltelefonokhoz, speciálisan mobiltelefonok, fényképezőgépek és mobiltelefonokhoz
való kameratartozékok hordozására kialakított tokok; távirányítók televíziókészülékekhez és videorendszerekhez;
telekonferencia-rendszerek; számológépek; hitelkártya-leolvasók; valutaváltók; bankjegykiadó automaták
[ATM]; videokamerák, hordozható kamerák beépített videofelvevővel; fényképészeti berendezések,
fényképezőgépek, kamerák (filmkamerák), vetítőgépek, különleges tokok és zsinórok fényképészeti kamerákhoz
és készülékekhez, elektromos elemek és akkumulátorok; számítógépes képernyővédő programok; műsoros vagy
üres mágneses, digitális vagy analóg hang- vagy képrögzítő eszközök; kódolt mágneskártyák; memóriakártyák
(üresen vagy előre rögzített tartalommal); mikrochip- vagy mágneses kártyák; mikrochip- vagy mágneses
hitelkártyák; mikrochip- vagy mágneses telefonkártyák, mágneses vagy mikrochipkártyák aprópénzadagolókhoz,
mágneses vagy mikrochipkártyák bankjegykiadó automatákhoz és valutaváltó automatákhoz, előre fizetett
mágneses vagy mikrochipkártyák mobiltelefonokhoz, mágneses vagy mikrochipkártyák utazáshoz és
műsorokhoz, mágneses vagy mikrochipes ellenőrző csekkfedezeti kártyák és mágneses vagy mikrochipes betéti
kártyák; riasztók; fizetőrendszerek elektronikus kereskedelemhez, szélzsákok (szélirány jelzők); távolságmérő
készülékek; sebességmérő és -kijelző készülékek; védőkesztyűk; audio vevőkészülékek, hangerősítők; dekóderek,
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nevezetesen szoftverek és számítógépes hardverek, amelyek képesek hang- és vizuális adatokat átalakítani,

szolgáltatni és továbbítani; lemezmeghajtók számítógépekhez; védelemmel ellátott félvezetők; integrált
áramkörök rögzített programokkal audio, vizuális vagy számítógépes adatok feldolgozásához; újratölthető
elemek; központi feldolgozó egységek és átalakítók hang- és videoadatokhoz; adatátviteli kábelek; elektronikus
kereskedelemben használt fizetőberendezések; védősisakok sportoláshoz; mágneses azonosító karkötők; elemzők
a levegő/üzemanyag együtthatóhoz; távirányítók autózárakhoz; fényelektromos cellák és napmodul-rendszerek;
biztosítási, biztonsági, védő- és jelzőberendezések és -eszközök; tájékozódási, irányító, nyomkövető, célkövető és
térképkészítő eszközök; elektromos súlymérő-, mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő berendezések és
eszközök, amelyek a 9. osztályba tartoznak; figyelmeztető lámpák járművekhez [nem járműalkatrészek];
navigációs berendezések járművekhez; navigációs készülékek, navigációs eszközök; telematikai berendezések;
telematikai végkészülékek; elektronikus zárak; elektronikus vezérlők és elektronikus vezérlőrendszerek;
elektronikus jegyek, kódolt; jegyek mágneskártyák formájában, valamennyi az előzőekben felsorolt áru kizárólag
az UEFA EURO 2020 futball bajnoksággal kapcsolatos.
12

Kerékpárok, motorkerékpárok, gépkocsik, tehergépjárművek, kamionok, kisteherautók (járművek), buszok,

lakóautók, hűtőkocsik; repülőgépek és hajók; hőlégballonok, kormányozható léggömbök (léghajók); gépkocsi
tartozékok, árnyékolók, gumiabroncsok, gumiabroncsok tokjai, csomagtartók, síléctartók, felnik és dísztárcsák
kerekekre; üléshuzatok, védőhuzatok járművekhez, gyerekkocsik, babakocsik, biztonsági ülések csecsemőknek és
gyermekeknek (járművekhez); motorok szárazföldi járművekhez; hűtőkhöz való védőlapok; fényszóróvédők;
kormánykerekek járművekhez; pótkocsik, utánfutók [járművek]; párnák, mint autós tartozékok; motorok és
hajtóművek járművekhez; lopásgátló riasztók járművekhez, lopásgátló szerkezetek járművekhez, valamennyi az
előzőekben felsorolt áru kizárólag az UEFA EURO 2020 futball bajnoksággal kapcsolatos.
14

Ékszerek; nyakláncok; órák; karórák, órák; kronográfok; faliórák; medalionok, függők; brossok; karkötők;

dísztűk [ékszerek]; csapatok és játékosok kitűzői (ékszerek); nyakkendőtűk és nyakkendőcsíptetők;
mandzsettagombok; emlékérmek nemesfémből; díszes kalaptűk, kulcskarikák (apró dísztárgyak vagy fityegők);
díszített kulcskarikák; érmék; érmek ruházathoz; medalionok ruházathoz; nemesfémből készült jelzéssel ellátott
ébresztőóra-tokok; díjak, szobrok és szobrocskák nemesfémből; nyomtatott fém korongok gyűjtőknek
(játékkorongok), mind nemesfémből készül; bőr karkötők; karszalagok műanyagból; műanyagból készült díszes
kulcstartók; hajtókatűk ruházathoz (kivéve a nemesfémből készülteket); díszszegek (nem nemesfémből); díszítő
kalaptűk nem nemesfémből; nem nemesfémből készült hajtókatűk (beleértve a betűket és ábrákat); műanyag
hajtókatű, valamennyi az előzőekben felsorolt áru kizárólag az UEFA EURO 2020 futball bajnoksággal
kapcsolatos.
16

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

sportolókkal és sportolónőkkel vagy sporteseményekkel kapcsolatosakat; könyvjelzők; nyomtatott tananyagok;
eredménylapok; rendezvények programjai; albumok eseményekhez; fényképalbumok; aláírókönyvek, nyomtatott
órarendek/menetrendek, brosúrák; játékosok fényképei gyűjtőknek; lökhárító matricák, matricák, albumok,
matrica albumok; poszterek; fényképek; papír asztalterítők; papírszalvéták; papírzacskók; meghívók;
üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák; ajándékcsomagoló papír; papírból készült poháralátétek és tányéralátétek;
szemeteszsákok papírból vagy műanyagból; ételcsomagoló papír; élelmiszer-tartósító zacskók; papír kávéfilterek;
papírcímkék; papír kéztörlők; egészségügyi papír; sminkeltávolító kendők; zsebkendődobozok papírból és
kartonból; papírzsebkendők, papírtörlők; papíráru, valamint oktatási és tanítási anyagok (kivéve készülékek);
írógéppapír; fénymásolópapír, nyomtatópapír; borítékok; jegyzettömbök, írótömbök; irattartók; papírzsebkendő;
iskolai füzetek, irkák; papírlapok jegyzeteléshez; írólap, írópapír; különálló papírlap; dossziék, iratgyűjtők;
könyvek borításához használt papír; világító papír; öntapadós jegyzetlapok; papírnehezékek; krepp-papír;
szövetpapírok; papír kitűzők és jelvények; zászlók papírból; papírzászlók; íróeszközök; töltőtoll; ceruzák;
golyóstollak; golyóstoll- és ceruzakészletek; rostirónok és filctollak; rosttollak és filctollak; jelölők; tinta,
tintapárnák, gumibélyegzők; írógépek, elektromos és nem elektromos; litográfiák, litografált (műtárgyak);
festmények [képek], keretezve vagy anélkül; festékdobozok, festékek és színes ceruzák; kréta; ceruza díszek
[papíripari cikkek]; klisék, nyomódúcok; címregiszterek; időtervezők; személyi szervezők, határidőnaplók
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papírból; autóstérképek; jegyek, belépőjegyek, lottószelvények; csekkek; képregények; naptárak; képeslapok,

levelezőlapok; reklámtáblák, bannerek; kaparós matricák; öntapadós címkék; irodai kellékek (kivéve bútorok);
javítófolyadék, átfestő folyadék; radírgumik; ceruzahegyezők; állványok és tartók irodaszerekhez; gémkapocs;
rajzszegek; vonalzók; ragasztószalagok papírárukhoz, ragasztószalag-adagolók; irodai kapcsok, iratkapcsok;
sablonok, stencilek; iratmappák; irodai kapcsok; feljegyzési blokk tartók; könyvtámaszok; tartók könyvekhez;
pecsétbélyegek; postai bélyegek gyűjtési célokra; emlékbélyeg ívek; hitelkártyák, telefonkártyák, készpénz
kártyák, bankkártyák, utazáshoz és showműsorokhoz való kártyák, csekkfedezeti kártyák és betéti kártyák,
nem-mágneses, valamint papír vagy karton kártyák formájában; poggyászcímkék papírból; útlevéltartók; utazási
csekkek; csekk-könyv borítók; fém bankjegykapcsok, valamennyi az előzőekben felsorolt áru kizárólag az UEFA
EURO 2020 futball bajnoksággal kapcsolatos.
18

Bőrök és műbőrök; bőr hevederek, -szíjak; ernyők, esernyők; napernyők; sporttáskák (nem a befogadott

termékekhez adaptálva); utcai táskák; utazótáskák; hátizsákok, hátitáskák; iskolatáskák; övre fűzhető táskák;
kézitáskák; névjegykártya tartók; bőrtáskák; strandtáskák; tote táskák; ruhatáskák utazáshoz; bőröndök;
irattáskák, aktatáskák; azonosító címkék bőröndökhöz; bőrönd szíjak; aktatáskák (bőráruk); kozmetikai táskák
(üresen), piperetáskák; kulcstartók (bőráruk); tárca; pénztárcák; ostorok; nyakörvek állatoknak; pórázok, szíjak
állatok számára; tartók azonosító kártyákhoz, valamennyi az előzőekben felsorolt áru kizárólag az UEFA EURO
2020 futball bajnoksággal kapcsolatos.
24

Ágyneműk; huzatok; pehelypaplan; ágytakarók; párnahuzatok; függönyök, zuhanyfüggönyök; kelmék

függönyökhöz; vásznak; kéztörlők, fürdőtörülközők és konyharuhák; takarók; zsebkendők textilanyagokból;
falvédők; zászlók; lobogók textilből vagy műanyagból; reklám szalagok/feliratok; jelzőzászlók; asztalterítők, nem
papírból; címkék textilből; hálózsákok; hálózsákok (matracos), valamennyi az előzőekben felsorolt áru kizárólag
az UEFA EURO 2020 futball bajnoksággal kapcsolatos.
25

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

sportingek; pólók; mellények; trikók; trikók, atléták; szoknyák; alsóruházat; fürdőruhák, úszódresszek;
fürdőköpenyek; rövidnadrágok, shortok; hosszúnadrágok; pulóverek; főkötők, megkötős sapkák; sapkák;
kalapáruk; selyemövek, vállszalagok; sálak; állkendők; sildes sapkák; tornaruhák; melegítő felsők; dzsekik,
sportdzsekik (miseruhák); blézerek; vízálló ruházat; kabátok, dzsekik; egyenruhák; nyakkendők; bandana kendők;
kézelők; fejszalagok; kesztyűk; kötények; partedlik, előkék, nem papírból; pizsamák; játszóruhák csecsemőknek
és gyermekeknek; harisnyák és zoknik; harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók; derékszíjak, övék;
harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók; szandálok, lábujjközös szandálok; sportcipők, szabadidőcipők,
túracipők, kosárlabdacipők, cross-training cipők, kerékpároscipők, beltéri sportcipők, futó- és terepfutócipők,
flip-flopok, futballcipők (beltéri és kültéri), futballcipők, vászoncipők, teniszcipők, városi sportcipők,
vitorláscipők, aerobikcipők; sportruházat, polárfelsők, futóruhák, kötött sportruhák, sportnadrágok, pólóingek,
tréningfelsők, tréningalsók, futball-stílusú pólók, rögbistílusú pólók, zoknik, fürdőruhák, úszódresszek, harisnyák,
lábmelegítők, tornaruhák, funkcionális aláöltözet, trikók, melltartók, torna- és balettruhák, síoverallok, téli
dzsekik, hónadrágok, valamennyi az előzőekben felsorolt áru kizárólag az UEFA EURO 2020 futball
bajnoksággal kapcsolatos.
28

Játékok és játékszerek; érmebedobással működő videojátékok játéktermi használatra (játéktermi

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

kalóriatartalmú édesítőszerek; élesztő; pótkávé; liszt; szójaliszt; gabonakészítmények; gabonapelyhek; kenyér;
süteménytészta; tésztában sült pástétom; lisztből készült tészták; süteménytészta; aprósütemények és kekszek;
kekszek, rágcsálnivalók; fagylaltok és jégkrémek; kandiscukor; csokoládés édességek; csokoládé; rizs; chips
[gabonakészítmény]; mustár; ecet; szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; fűszerek; só; ételtartósító szerek
[só]; szendvicsek, hot-dogok, sajtburgerek, pizzák; tea alapú italok; jeges tea; csokoládé alapú italok, valamennyi
az előzőekben felsorolt áru kizárólag az UEFA EURO 2020 futball bajnoksággal kapcsolatos.
32

Üdítőitalok; koncentrátumok, szörpök és porok alkoholmentes italok készítéséhez; ásványvizek és szénsavas

vizek; egyéb alkoholmentes italok; izotóniás italok; energiaitalok; hiper- és hipotóniás italok; diabetikus italok;
hozzáadott vitaminokkal dúsított italok nem gyógyászati célokra; gyümölcs- és zöldségitalok; gyümölcs- és
zöldséglevek; szénsavmentes fagyasztott gyümölcsitalok, alkoholmentes fagyasztott ízesített italok; sörök; erős
barna ale sörök; világos és ale sörök, csekély alkoholtartalmú vagy alkoholmentes sörök, valamennyi az
előzőekben felsorolt áru kizárólag az UEFA EURO 2020 futball bajnoksággal kapcsolatos.
35

Állásközvetítő irodák; munkaerő-toborzás; hirdetési- és reklámszolgáltatások; reklámszövegeket publikáló

ügynökség által nyújtott reklámszolgáltatások; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; reklámügynökség
szolgáltatásai a számítógépes világhálózaton (az interneten) vagy vezeték nélküli elektronikus kommunikációs
eszközökön keresztül; reklámterjesztés; hirdetési felület kölcsönzése; reklámidő bérbeadása filmek stáblistái
közben; rádió és televízió reklám; reklámozás animációs rajzfilmek formájában; promóciós ügynökségi
szolgáltatások, sport- és PR-promóciós ügynökség szolgáltatásai; futballrendezvények promóciója; piaci
tanulmányok; piackutatás; közvélemény-kutatás; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; szakvásárokon való
reklámozás szervezése; adatok rendszerezése és összeállítása számítógépes adatbankokban; számítógépes
fájlkezelés, adatkezelés; statisztikák összeállítása; reklámozás sportrendezvényekhez a futball területén;
kiskereskedelmi értékesítési szolgáltatások és mások javára különféle termékek egy helyre gyűjtése (azok
szállításának kivételével), levetővé téve a vásárlók számára, hogy kényelmesen megtekinthessék és
megvásárolhassák ezeket az árukat, amelyek ruházat, lábbelik, fejfedők, sportcikkek, írószerek, hangok és képek
rögzítéséhez, átviteléhez és reprodukálásához használatos készülékek, könyvek, újságok, magazinok, kiadványok,
videojátékok, játékok, babák, mindenféle kitűző, kulcstartók, órák és ékszerek; kiskereskedelmi értékesítési
szolgáltatások és mások javára különféle termékek egy helyre gyűjtése (azok szállításának kivételével), abból a
célból, hogy a vásárlók kényelmesen megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat, amelyek táskák,
poggyász, aktatáskák, esernyők, zászlók és jelzőzászlók, alkoholos és alkoholmentes italok, édességek, orvosi
készülékek és műszerek, járművek és kiegészítők gépjárművekhez; oldószerek, paraffin, viaszok, bitumen és
petróleum kiskereskedelmi értékesítési szolgáltatásai; a következő termékek összegyűjtése mások javára (azok
szállításának kivételével), abból a célból, hogy a vásárlók kényelmesen megtekinthessék és megvásárolhassák
ezeket az árukat egy üzletben, globális számítógépes hálózaton (interneten) vagy vezeték nélküli elektronikus
kommunikációs eszközökön keresztül, amelyek ruházati cikkek, lábbelik, fejfedők, sportcikkek, írószerek,
hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek, könyvek, újságok, magazinok,
kiadványok; a következő termékek összegyűjtése mások javára (azok szállításának kivételével), abból a célból,
hogy a vásárlók kényelmesen megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat egy üzletben, globális
számítógépes hálózaton (interneten) vagy vezeték nélküli elektronikus kommunikációs eszközökön keresztül,
amelyek videojátékok, játékok, babák, mindenféle kitűző, kulcstartók, karórák és ékszerek, táskák, csomagok,
aktatáskák, esernyők; a következő termékek összegyűjtése mások javára (azok szállításának kivételével), abból a
célból, hogy a vásárlók kényelmesen megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat egy üzletben,
globális számítógépes hálózaton (interneten) vagy vezeték nélküli elektronikus kommunikációs eszközökön
keresztül, amelyek zászlók és jelzőzászlók, alkoholos és alkoholmentes italok, édességek, orvosi készülékek és
műszerek; a következő termékek összegyűjtése mások javára (azok szállításának kivételével), abból a célból,
hogy a vásárlók kényelmesen megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat egy üzletben, globális
számítógépes hálózaton (interneten) vagy vezeték nélküli elektronikus kommunikációs eszközökön keresztül,
amelyek járművek és kiegészítők gépjárművekhez; reklámozás és értékesítési promóciós szolgáltatások,
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reklámozással és promócióval kapcsolatos tájékoztatási szolgáltatások, kereskedelmi információs ügynökségek,

sz összes fent említett szolgáltatást online, számítógépes adatbázisból vagy globális számítógépes hálózaton
(internet) vagy vezeték nélküli elektronikus kommunikációs eszközökön keresztül bocsátják rendelkezésre;
hirdetések tervezése és összeállítása globális számítógépes hálózaton (az interneten) weboldalként történő
felhasználásra, vagy vezeték nélküli elektronikus kommunikációs eszközökön keresztül; termékek és
szolgáltatások reklámozására szolgáló felület biztosítása weboldalakon; árverések a számítógépes világhálózaton
(az interneten) vagy vezeték nélküli elektronikus kommunikációs eszközökön keresztül; jegyzékek összegyűjtése
interneten és vezeték nélküli elektronikus kommunikációs hálózaton való publikálásra; üzleti ügyintézési
szolgáltatások kereskedelmi szolgáltatások feldolgozására globális számítógépes hálózaton (az interneten) vagy
vezeték nélküli elektronikus kommunikációs eszközökön keresztül; adatbázisok összeállítása, létrehozása és
kezelése, domainnevek gyűjtése egy nyilvántartásban; eladási, értékesítési promóciók, kedvezményes programok
létrehozása az ügyfelek számára; ügyfelek számára stadionokban történő bónuszprogramok megvalósítása olyan
kódolt hűség- és tagsági kártyák terjesztésével, amelyek a felhasználók személyes adatait is tartalmazhatják;
hűségprogramok fejlesztése, indítása és igazgatása, nevezetesen rajongóknak szóló hűségkártyák kibocsátása,
amelyek személyes adatokat tartalmaznak a kártyatulajdonos személyazonosságáról; elektronikus kereskedelmi
(e-kereskedelmi) szolgáltatások, nevezetesen információk biztosítása árucikkekről távközlési hálózatokon
keresztül reklámozási vagy értékesítési célokra; adatok, különösen álló- vagy mozgóképek összeállítása
számítógépes adatbázisokba; e-kereskedelmi szolgáltatások, online szolgáltatások áruk mások nevében történő
megvásárlására és eladására vonatkozó szerződések nyújtására; sportrendezvények promóciója a futball területén;
mások termékeinek és szolgáltatásainak promóciója szerződéses megállapodások, különösen partnerségi
(szponzorálási) és licencszerződések révén, lehetővé téve a partnerek számára, hogy kulturális és
sportrendezvényekből, különösen nemzetközi rendezvényekből eredő további ismertséget és jobb arculatot
alakítsanak ki; adatok és információk gyűjtése és felvétele sportteljesítményekről; személyzet rendelkezésre
bocsátása, különösen italok és ételek értékesítésére; nyomtatott anyagok interaktív oktatási és szórakoztatási
célokra, interaktív kompaktlemezek, CD-ROM-ok és számítógépes játékok kiskereskedelmi értékesítése;
kiskereskedelmi értékesítési szolgáltatások különösen globális számítógépes hálózaton keresztül, nyomtatott
anyagok interaktív oktatási és szórakoztatási célokra, interaktív kompaktlemezek, CD-ROM-ok és számítógépes
játékok kapcsán; számítógépes programok bemutatása kiskereskedelmi értékesítési célokra; beszerzői
szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; beszerzési szolgáltatások mások számára
(áruk és szolgáltatások vásárlása más vállalkozások számára) sporteseményekhez vagy szórakoztatáshoz; mások
termékeinek és szolgáltatásainak promóciója szerződéses megállapodások, különösen partnerségi (szponzorálási)
és licencszerződések révén, lehetővé téve a partnerek számára, hogy kulturális és sportrendezvényekből,
különösen nemzetközi rendezvényekből eredő további ismertséget és/vagy jobb arculatot és/vagy összetartozást
alakítsanak ki; jegyeladási promóciós szolgáltatások; pénzügyi szponzor keresése futballbajnokságokhoz;
hűségkártyák kiadása szurkolók számára, amelyek személyes adatokat tartalmaznak a kártyatulajdonos
személyazonosságáról, és amelyeket sportstadionokba való beléptetésre használnak, valamennyi az előzőekben
felsorolt szolgáltatás kizárólag az UEFA EURO 2020 futball bajnoksággal kapcsolatos.
36

Hitelkártyák és utazási csekkek kibocsátása és kezelése; pénzügyi szolgáltatások; banki, befektetési és

hitelszolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; hitelbérlet; bérlet finanszírozási szolgáltatások; sportesemények
szponzorálása (pénzügyi patronálása); pénzügyekkel és biztosítással kapcsolatos információs szolgáltatások,
számítógépes adatbázisból vagy az internetről vagy az összes vezeték nélküli elektronikus kommunikációs
hálózatról nyújtva; telebank szolgáltatások; banki szolgáltatások az interneten vagy bármilyen vezeték nélküli
elektronikus kommunikációs hálózaton; fizetési szolgáltatások, beleértve számítógépes adatbázison, vagy az
interneten, vagy mobiltelefonon keresztül nyújtott szolgáltatásokat; széfszolgáltatások; pénzügyi szponzorálás a
labdarúgás területén zajló rendezvények terén; elektronikus kereskedelemhez kapcsolódó pénzügyi fizetési
szolgáltatások, pénzösszegek átutalása, mind elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztül; elektronikus
kereskedelemhez kapcsolódó pénzügyi fizetési szolgáltatások mások által nyújtott áruk és szolgáltatások
megvásárlásával kapcsolatban, mind elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztül, valamint pénzügyi
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tranzakciók elszámolása és kiegyenlítése elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztül; utalványok

kibocsátása utazási utalványok formájában, valamennyi az előzőekben felsorolt szolgáltatás kizárólag az UEFA
EURO 2020 futball bajnoksággal kapcsolatos.
38

Távközlési szolgáltatások; mobiltelefonos kommunikáció; kommunikáció telexen keresztül; kommunikáció

telekommunikációs hálózatokhoz, adatbázisokhoz és az internethez kapcsolódó elektronikus számítógépes
terminálokon keresztül, vagy vezeték nélküli elektronikus kommunikációs eszközökön keresztül; távirati
kommunikáció; telefonos kommunikáció; kommunikáció faxátvitellel; rádiós elektromos hívásszolgáltatások;
telefonos vagy videokonferencia-szolgáltatások; televízióműsorok sugárzása; kábeltévés közvetítés; rádiós
műsorszórás; a sporttal és sporteseményekkel kapcsolatos rádió- és televízióműsorok közvetítése; hír- és
hírinformációs ügynökségek szolgáltatásai; üzenetek küldése; telefonok, faxkészülékek és távközlési
berendezések kölcsönzése; kereskedelmi internetes oldalak átvitele online módon, vagy vezeték nélküli
elektronikus kommunikációs eszközökön keresztül; rádió- és televízióműsorok átviteli és sugárzási szolgáltatásai
az interneten vagy bármilyen vezeték nélküli elektronikus kommunikációs hálózaton keresztül; elektronikus
üzenetátvitel; filmfelvételek, hang- és videofelvételek egyidejű sugárzása; hozzáférés lehetővé tétele telematikai
szerverekhez és valós idejű társalgási fórumokhoz; számítógéppel támogatott üzenet- és képtovábbítás; távközlés
száloptikai hálózatokon keresztül; globális számítógépes hálózathoz vagy interaktív kommunikációs
technológiákhoz való hozzáférés biztosítása magán- és kereskedelmi beszerzési és rendelési szolgáltatások
eléréséhez; információk (köztük weboldalak), számítógépes programok és más adatok távközlése; információk
(beleértve a telematikai oldalakat) továbbítása távközlési eszközök segítségével, valamint számítógépes
programok és egyéb adatok továbbítása; elektronikus levelezés, e-mail; az internethez vagy bármilyen vezeték
nélküli elektronikus kommunikációs hálózathoz való hozzáférés biztosítása (távközlési szolgáltatások); távközlési
kapcsolat biztosítása számítógépes világhálózathoz (internethez) vagy adatbázisokhoz; hozzáférés lehetővé tétele
digitális zenét kínáló internetes webhelyekhez számítógépes világhálózaton vagy vezeték nélküli elektronikus
kommunikációs eszközökön keresztül; hozzáférés bérbeadása adott időtartamra MP3-as internetes weblapokhoz
számítógépes világhálózat vagy vezeték nélküli elektronikus kommunikációs eszköz útján; hozzáférés bérbeadása
adott időtartamra adatbázis-szerverközponthoz (telekommunikációs szolgáltatások); hozzáférési lehetőség
bérbeadása bizonyos időtartamra számítógépes adatbázishoz (telekommunikációs szolgáltatások); digitális zene
átvitele telekommunikáció révén; elektronikus kiadványok on-line átvitele; digitális zene átvitele az interneten
vagy bármilyen vezeték nélküli elektronikus kommunikációs hálózaton keresztül; digitális zene átvitele MP3-as
internetes oldalakon keresztül; filmfelvételek, valamint hang- és videofelvételek egyidejű terjesztése és/vagy
sugárzása; interaktív oktatási és szórakoztató termékek, interaktív CD-k, CD-ROMok, számítógépes programok
és számítógépes játékok egyidejű terjesztése és/vagy sugárzása; hozzáférési idő biztosítása elektronikus "fekete
táblák" (információs és hirdetőtáblák), vitafórumok (csevegőszobák) és blogok eléréséhez valós időben, globális
számítógépes hálózaton keresztül (kommunikációs szolgáltatások); telekommunikációs szolgáltatások
vásárlókkal történő interaktív kommunikáció révén megvalósuló kiskereskedelem érdekében; multimédiás
telekommunikáció; videotext és teletext átviteli szolgáltatások; információk továbbítása kommunikációs
műholdon, mikrohullámú, digitális vagy analóg elektronikus eszközök segítségével; digitális információk
továbbítása kábelen, vezetéken vagy optikai szálon; információk továbbítása mobiltelefonok, telefonok, fax és
telex segítségével; Információ, üzenetek, képek és adatok fogadásával és forgalmával kapcsolatos távközlési
szolgáltatások; internetes vitafórumokhoz való hozzáférés biztosítása; hozzáférés biztosítása internetes
platformokhoz (mobil internethez is), a felhasználók által meghatározott vagy megadott információkat, személyes
profilokat tartalmazó személyre szabott weboldalak formájában; hozzáférés lehetővé tétele keresőgépekhez
adatok és információk megszerzéséhez globális hálózatokon, valamennyi az előzőekben felsorolt szolgáltatás
kizárólag az UEFA EURO 2020 futball bajnoksággal kapcsolatos.
39

Utazási iroda működtetése, utazások szervezése és lefoglalása; utazási jegyfoglalási szolgáltatások és

utazási információs és utazási jegyárusítási szolgáltatások; légi, vasúti, buszos és teherautós szállítási
szolgáltatások; vízi járművel történő szállítás; hajókirándulások szervezése; turistautak szervezése; járművek
kölcsönzése és bérbeadása; parkolóhelyek bérbeadása; taxi szolgáltatások; áruk vízi, szárazföldi és légi szállítása;
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víz, hő, gáz vagy elektromosság elosztása; újságok, folyóiratok és könyvek kézbesítése; postai szolgáltatások,

futár- és postai kézbesítési szolgáltatások; áruk raktározása; oldószerek, paraffinok, viaszok, bitumen és
olajtermékek forgalmazása, cseppfolyósított gáz kivételével; filmek és videó- és hangfelvételek forgalmazása
(kiszállítása); interaktív oktatási és szabadidős termékek, interaktív CD-k, CD-ROM-ok, számítógépes programok
és számítógépes játékok terjesztése (kézbesítése); szaktanácsadási szolgáltatások energia és elektromosság
elosztásával kapcsolatban; szállításra vonatkozó információnyújtás, járművek, autók és haszongépjárművek
kölcsönzése; gépkocsi tetőcsomagtartók kölcsönzése; információ szállítással kapcsolatban; jármüvek szállítása;
helyfoglalás szállítással kapcsolatban; járművek mentése (vontatás); áruk raktározása; szállítás; áruk csomagolása
és raktározása; jegyterjesztés (szállítás); GPS [Globális Helymeghatározó Rendszer] navigációs szolgáltatások;
utazásszervezés; vontatás; taxi szolgáltatások, autószállítás, szállítási logisztikai szolgáltatások; járművek,
különösen gépkocsik bérbeadása; személyszállítás, különösen autóbusszal való szállítás; szállítmányozási
ügynökség; áruk és csomagok elosztási és kiszállítási szolgáltatásai; közlekedési információs szolgáltatások;
járműflották nyomon követése és ellenőrzése navigációs és helymeghatározó berendezések használatával,
valamennyi az előzőekben felsorolt szolgáltatás kizárólag az UEFA EURO 2020 futball bajnoksággal
kapcsolatos.
41

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

kapcsolatos fogadási és játékszolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások (sport, szórakoztatás); vendéglátási
szolgáltatások, ügyfélfogadási szolgáltatások (szórakoztatási szolgáltatások), többek között belépőjegyek
biztosítása sport- vagy szórakoztató rendezvényekre; jegyek kiadása sport-, szórakoztató, kulturális és oktatási
rendezvényekre globális számítógépes hálózaton (az internetet) keresztül; sportjegy-ügynökségi szolgáltatások;
online tájékoztatás számítógépes adatbázisról vagy az internetről a sportok vagy sportrendezvények területén;
szórakoztató szolgáltatások sportesemények formájában; sport- és kulturális tevékenységek; sport- és kulturális
események és rendezvények szervezése; sportversenyek szervezése; események szervezése a labdarúgás
területén; sportlétesítmények működtetése; vidámparkok szolgáltatásai; egészség- és fitneszklub szolgáltatások;
videó- és audiovizuális rendszerek kölcsönzése; interaktív oktatási és szabadidős termékek kölcsönzése, interaktív
oktatási és rekreációs kompaktlemezek a sport területén, CD-ROM-ok és számítógépes játékok; interaktív CD-k
és CD-ROM-ok gyártása (film és/vagy zene gyártása); sportesemények rádiós és televíziós közvetítése; rádió- és
televízióműsorok, valamint videoszalagok gyártási szolgáltatásai; filmfelvételek és hang- és videofelvételek
egyidejű terjesztése; jegyrendelési szolgáltatások és tájékoztatás szórakoztatási, sport- és kulturális
rendezvényekkel kapcsolatban; sporttábori szolgáltatások; időmérés sporteseményeken; szépségversenyek
szervezése; interaktív szórakoztatási szolgáltatások; online fogadási és játékszolgáltatások az interneten vagy
bármilyen vezeték nélküli elektronikus kommunikációs hálózaton keresztül; tombolával kapcsolatos
szolgáltatások nyújtása; számítógépes adatbázisból, interneten vagy bármilyen vezeték nélküli elektronikus
kommunikációs hálózaton keresztül online nyújtott információk a szórakoztatás területén (beleértve a sportot);
interneten vagy mobiltelefonokon keresztül továbbított elektronikus játékszolgáltatások; könyvkiadás;
elektronikus könyvek és újságok online kiadása; hang- és videofelvételek készítése; rajzfilmek gyártása mozik
számára, rajzfilmek gyártása televíziós felhasználásra; hang- és képfelvételek kölcsönzése szórakoztatási célokra;
számítógépes adatbázisból, interneten vagy bármilyen vezeték nélküli elektronikus kommunikációs hálózaton
keresztül online nyújtott információk az oktatás területén; fordítás és tolmácsolás; fényképészet; futballstadionok
bérbeadása; filmfelvételek, valamint hang- és videofelvételek műsorszerkesztése és/vagy bérlete;
sportteljesítményekre, rádiós és televíziós műsorokra vonatkozó statisztikai és egyéb információk biztosítása,
valamennyi az előzőekben felsorolt szolgáltatás kizárólag az UEFA EURO 2020 futball bajnoksággal
kapcsolatos.
43

Éttermek, snackbárok; fogadásokkal kapcsolatos szolgáltatások, nevezetesen ételés italszolgáltatás;

vendéglátás; szállodai szolgáltatások; szálláshelyekkel és éttermekkel kapcsolatos szolgáltatások, szállodafoglalás
és ideiglenes szállás biztosítása; vendéglátási szolgáltatások, nevezetesen ételek és italok biztosítása
sportrendezvényeken és szórakoztató eseményeken.; szórakoztatási infrastruktúra, nevezetesen VIP helyiségek és
kilátó helyiségek rendelkezésre bocsátása sportlétesítményekben és azon kívül, szórakoztatás céljára, valamennyi
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az előzőekben felsorolt szolgáltatás kizárólag az UEFA EURO 2020 futball bajnoksággal kapcsolatos,

valamennyi az előzőekben felsorolt szolgáltatás kizárólag az UEFA EURO 2020 futball bajnoksággal
kapcsolatos.
( 210 ) M 19 02112
( 220 ) 2019.07.04.
( 731 ) Gyula Város Önkormányzata, Gyula (HU)
( 546 )
( 511 ) 29

Gyulai kolbász eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő kolbász.

( 210 ) M 19 02115
( 220 ) 2019.07.04.
( 731 ) Gyula Város Önkormányzata, Gyula (HU)
( 546 )
( 511 ) 29

Gyulai kolbász/gyulai pároskolbász termékleírásának megfelelő kolbász.

( 210 ) M 19 02524
( 220 ) 2019.08.13.
( 731 ) Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 19 02707
( 220 ) 2019.09.06.
( 731 ) Herczeg Ágnes, Páty (HU)
Bauer Ildikó, Komárno (SK)
( 740 ) Dr. Cseh Gabriella, Budapest
( 541 ) Angels of Wines
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 19 02708
( 220 ) 2019.09.06.
( 731 ) Herczeg Ágnes, Páty (HU)
Bauer Ildikó, Komárno (SK)
( 740 ) Dr. Cseh Gabriella, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 33
35

Borok.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 19 02717
( 220 ) 2019.09.09.
( 731 ) Huang Qizheng, Budapest (HU)
( 740 ) Eczet Mária, Wanshida Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

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

[ruházat]; ballonkabátok [ruházat]; beépített LED-eket tartalmazó ruházat; boák [nyakbavalók]; bokacsizmák (1);
bokacsizmák (2); bokszer alsónadrágok, bokszeralsók; bőrruházat (1); bugyik; bundák, szőrmék [ruházat];
csecsemőkelengyék, babakelengyék; csípőszorítók; csősálak; csuklyák, kapucnik [ruházat]; csúszásgátlók
lábbelikhez; díszzsebkendők [ruházat]; dzsekik; egyenruhák; esőruhák; fejre való sálak, fejkendők; fejszalagok
[ruházat]; felsőruházat; fém cipőkellékek; fityulák; futballcipők; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok,
úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák, úszódresszek; fürdőszandálok, fürdőcipők; fűzős bakancsok, csizmák;
gallérok [ruházat]; hálóköntösök, pongyolák; harisnyaáruk, kötöttáruk; harisnyák; harisnyanadrágok;
harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók (1); harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók (2); harisnyatartók,
harisnyakötők, zoknitartók (3); hímzett ruhadarabok; hónaljvédők; horgászmellények; hosszúnadrágok (1);
hosszúnadrágok (2); ingek; izzadságfelszívó harisnyák; izzadságfelszívó zoknik; izzadságfelszívó alsóneműk;
jelmezek; kabátok, dzsekik; kötények [ruházat]; kötöttáruk [ruházat]; lábbelik (1); lábbelik (2); legging nadrágok,
cicanadrágok; magas szárú lábbelik; mellények; miseingek; miseruhák, kazulák; mitrák, püspöksüvegek; muffok
[ruházat]; műbőr ruházat; nadrágleszorítók, pantallók; overallok, munkaruhák; öltönyök; öntapadós melltartók;
övek [ruházat]; papucsok; pénztartó övek [ruházat]; pizsamák; pólók; poncsók; prémsálak [szőrmék]; pruszlikok,
míderek, fűzős mellények; pufi dzsekik [ruházat]; pulóverek; pulóverek, kötött pulóverek; rash guard felső
ruházat; rövid ujjú ingek; ruházati cikkek; sálak; sapkák; sárcipők, gumicsizmák; síbakancsok, sícipők;
síkesztyűk; skortok [sportszoknyák]; spárgatalpú cipők vagy szandálok; sportcipők (1); sportcipők (2);
strandcipők; strandruházat; szandálok; szoknyák; szőrmebéléses kabátok; tornacipők; tornaruházat; trikó
[alsónemű], kombiné; trikók, turbánok; úszósapkák; valenki [orosz filccsizma]; zoknik; zuhanyzó sapkák.
( 210 ) M 19 03263
( 220 ) 2019.10.24.
( 731 ) Juhász Gábor, Budapest (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 541 ) BUSINESS ITINER
( 511 ) 16

Papír alapú tanítási és oktatási anyagok; kézikönyvek és útmutatók; formanyomtatványok; űrlapok.

41

Integrált digitális feladatkezelő rendszerekkel kapcsolatos képzések és oktatások szervezése.

42

Államigazgatás, kereskedelem, szolgáltatás, ipar és termelés területén működő szervezetek részére

szoftvertervezés és -fejlesztés; integrált digitális feladatkezelő szoftverek kidolgozása és üzemeltetése
vállalatirányítási rendszerek területére, pénzügyi folyamatokra, értékesítési folyamatokra, beszerzési
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folyamatokra, szerződéskezelésekre, számlakezelési folyamatra, jogi folyamatokra, számítástechnikai

folyamatokra, üzemeltetési folyamatokra, eszközmenedzsment folyamatokra, humánpolitikai folyamatokra,
minőségellenőrzésre, államigazgatási eljárásokkal kapcsolatos ügyek folyamataira, banki folyamatokra,
biztosítási folyamatokra, termelési folyamatokra; számítástechnikai és programozással kapcsolatos információk
nyújtása; számítógépes rendszerek felügyelete jogosulatlan hozzáférés, adatokkal való visszaélés felderítése;
számítógépes rendszerek tervezése; szoftverfrissítések; szoftverkarbantartások; szoftvertervezések.
( 210 ) M 19 03296
( 220 ) 2019.10.25.
( 731 ) MKB Bank Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

( 210 ) M 19 03297
( 220 ) 2019.10.25.
( 731 ) MKB Bank Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

( 210 ) M 19 03298
( 220 ) 2019.10.25.
( 731 ) MKB Bank Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

( 210 ) M 19 03299
( 220 ) 2019.10.25.
( 731 ) MKB Bank Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

( 210 ) M 19 03300
( 220 ) 2019.10.25.
( 731 ) MKB Bank Nyrt., Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

( 210 ) M 19 03301
( 220 ) 2019.10.25.
( 731 ) MKB Bank Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

( 210 ) M 19 03572
( 220 ) 2019.11.26.
( 731 ) Karlovarské minerálni vody, a.s., Karlovy Vary (CZ)
( 300 ) 556583 2019.06.13. CZ
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 30
32

Tea, tea alapú italok.
Ásványvizek; forrásvizek; asztali vizek; limonádék, sörök, alkoholmentes szénsavas italok, gyümölcslevek

(alkoholmentes italok); szirupok italok készítéséhez; szirupok limonádékhoz; ízesített ásványvizek és más
alkoholmentes italok; készítmények ásványvíz készítéséhez; természetes vagy szénsavas vizek (ásványi vagy nem
ásványi); gyümölcs- vagy zöldséglevek (italok); alkoholmentes gyümölcs- vagy zöldségitalok; szénsavas vizek;
gyömbér limonádék, sörbetek (italok); italkészítmények; alkoholmentes gyümölcs- vagy zöldségkivonatok italok
készítéséhez; tejerjesztéshez szükséges anyagokat tartalmazó alkoholmentes italok.
35

Eladási, értékesítési promóciók, hirdetési és reklámszolgáltatások, reklámterjesztés.

( 210 ) M 19 03573
( 220 ) 2019.11.26.
( 731 ) Karlovarské minerálni vody, a.s., Karlovy Vary (CZ)
( 300 ) 556582 2019.06.13. CZ
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 30
32

Tea, tea alapú italok.
Ásványvizek; forrásvizek; asztali vizek; limonádék, sörök, alkoholmentes szénsavas italok, gyümölcslevek

(alkoholmentes italok); szirupok italok készítéséhez; szirupok limonádékhoz; ízesített ásványvizek és más
alkoholmentes italok; készítmények ásványvíz készítéséhez; természetes vagy szénsavas vizek (ásványi vagy nem
ásványi); gyümölcs- vagy zöldséglevek (italok); alkoholmentes gyümölcs- vagy zöldségitalok; szénsavas vizek;
gyömbér limonádék, sörbetek (italok); italkészítmények; alkoholmentes gyümölcs- vagy zöldségkivonatok italok
készítéséhez; tejerjesztéshez szükséges anyagokat tartalmazó alkoholmentes italok.
35

Eladási, értékesítési promóciók, hirdetési és reklámszolgáltatások, reklámterjesztés.

( 210 ) M 19 03574
( 220 ) 2019.11.26.
( 731 ) Karlovarské minerálni vody, a.s., Karlovy Vary (CZ)
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( 300 ) 556581 2019.06.13. CZ

( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 30
32

Tea, tea alapú italok.
Ásványvizek; forrásvizek; asztali vizek; limonádék, sörök, alkoholmentes szénsavas italok, gyümölcslevek

(alkoholmentes italok); szirupok italok készítéséhez; szirupok limonádékhoz; ízesített ásványvizek és más
alkoholmentes italok; készítmények ásványvíz készítéséhez; természetes vagy szénsavas vizek (ásványi vagy nem
ásványi); gyümölcs- vagy zöldséglevek (italok); alkoholmentes gyümölcs- vagy zöldségitalok; szénsavas vizek;
gyömbér limonádék, sörbetek (italok); italkészítmények; alkoholmentes gyümölcs- vagy zöldségkivonatok italok
készítéséhez; tejerjesztéshez szükséges anyagokat tartalmazó alkoholmentes italok.
35

Eladási, értékesítési promóciók, hirdetési és reklámszolgáltatások, reklámterjesztés.

( 210 ) M 19 03656
( 220 ) 2019.12.02.
( 731 ) dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Törökbálint (HU)
( 740 ) Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Az Én dm App-om
( 511 ) 9

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

és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló
média; számítógépek és számítógépes perifériák.
16

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

bútorok kivételével.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 19 03689
( 220 ) 2019.12.04.
( 731 ) EUMED Laboratoire Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) CELL-LITE
( 511 ) 3

Bőrápoló készítmények; bőrápoló kozmetikai krémek; bőrön használt kozmetikumok; folyékony krémek

(kozmetikumok); kollagén készítmények kozmetikai felhasználásra; kollagén készítmények kozmetikai célokra;
kozmetikai krémek és tejek; kozmetikumok krémek formájában; nem gyógyhatású testápoló készítmények;
szappanok és gélek; szépségápoló folyadékok; szépségápoló kozmetikumok; szépségápoló szérumok;
szépségápoló tej; szérumok kozmetikai alkalmazásra; testápoló gélek; testápoló zselék.
5

B-vitamin készítmények; C-vitamin készítmények; diétás ételkiegészítők; diétás táplálékkiegészítők;

étrend-kiegészítők állatok számára; étrendkiegészítő italok; főként magnéziumot tartalmazó
tápanyag-kiegészítők; folyékony vitaminkiegészítők; humán étrendkiegészítők; multivitaminok; multivitamin
készítmények; protein táplálékkiegészítők állatoknak; protein étrend-kiegészítők; élelmi rostok;
táplálékkiegészítők; táplálékkiegészítők különleges diétát igénylő személyek részére; táplálékkiegészítők nem
gyógyászati használatra; táplálkozási kiegészítők; vegyes vitaminkészítmények; vitamin cseppek; vitamin és
ásványi anyag kiegészítők; vitamin italok; vitamin kiegészítők; vitaminkészítmények; vitaminkészítmények
ételkiegészítők formájában; vitaminok és vitamin-készítmények; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők.
30

Filteres teák; instant teák; készítmények italokhoz [tea alapú]; tea; tea alapú italok; teák; teakeverékek.

32

Zöldséglevet tartalmazó alkoholmentes italok; zöldséglevet tartalmazó, alkoholmentes italok; vizek; víz;

vitamintartalmú italok; vitaminnal dúsított alkoholmentes italok; tápanyaggal dúsított italok; sportitalok;
proteinnel dúsított sportitalok; nem szénsavas üdítőitalok; izotóniás italok (nem gyógyászati célokra); izotóniás
italok (nem gyógyászati használatra); izotóniás italok; gyümölcslevet tartalmazó alkoholmentes italok;
gyümölcslevek; gyümölcslé; guarana italok; energiaitalok (nem gyógyászati használatra); energiaitalok;
elektrolitokat tartalmazó sportitalok.
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( 210 ) M 19 03713
( 220 ) 2019.12.06.
( 731 ) Schóbert Ferenc Norbert, Szentendre (HU)
( 740 ) dr. Magyari-Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Norbi Update, minden ami egészség!
( 511 ) 29

Ajvár; alacsony zsírtartalmú burgonyachipsek; alkoholban tartósított gyümölcsök; almapüré; aloé vera

emberi fogyasztásra; articsóka, tartósított; bab, tartósított; baromfi, nem élő; bogyós gyümölcsök konzervált;
borsó tartósított; bundás virsli; burgonya alapú gombócok; burgonyapehely; citromlé étkezési használatra;
csemegekukorica, elkészített; csemegekukorica, feldolgozott; csemegeuborka; csokoládés mogyoróvaj;
csontleves, húsleves; darált mandula; datolya; dióféle-alapú kenhető krémek; dióféle-alapú krémek; disznóhús;
disznózsír; dzsemek, lekvárok (nem citrusfélékből); ehető rovarok; erjesztett tej; erjesztett tejes italok étkezési
célokra; étkezési kókuszolaj; étkezési kukoricaolaj; étkezési olajok; étkezési szezámolaj; extraszűz olívaolaj;
faggyú, étkezési; fagyasztott gyümölcsök; fagyasztva szárított hús; fagyasztva szárított zöldségek; falafel;
feldolgozott gyümölcsökből válogatás; fésűkagylók, nem élő; fokhagyma (konzervek); földimogyoró, elkészítve;
földimogyorótej-alapú italok; garnélarákok, apró, nem élő; garnéla rákok, nem élő; gomba tartósított; guacamole
(avokádószósz); gyömbérdzsem; gyümölcs alapú snackek; gyümölcsbefőttek; gyümölcs csipsz; gyümölcshéj;
gyümölcskocsonya,-zselé; gyümölcskonzervek; gyümölcsök, tartósított; gyümölcspép; gyümölcssaláták;
hagymakarikák; hagyma, tartósított; halak; halból készített élelmiszerek; halfilé; halikra, elkészítve; halkonzerv;
hal mousse-ok; hal, tartósított; heringek; homár, nem élő; hot dog virslik; hummusz (csicseriborsókrém);
húskivonatok; húsleves koncentrátumok; húsok; hús, tartósított; ízesített mogyorók, diók; joghurt; kagylófélék,
rákfélék (nem élő); kagylók (nem élő); kalbi (grillezett húsétel); kandírozott (cukrozott) mogyorók/diók; kaviár;
kefir (tejes ital); készítmények húsleveshez; kimchi (erjesztett zöldségételek); klipfish (sózott és szárított tőkehal);
kocsonyák; kókuszdiótej-alapú italok; kókuszdiótej konyhai használatra; kókuszolaj és -zsír; kókusztej; kókusztej
alapú italok; kókusztej étkezési használatra; kókuszvaj; kolbász; krokett; kumisz; languszták, nem élő; lazac, nem
élő; lecitin étkezési célokra; lekvárok (citrusfélékből); lencse, tartósított; lenmagolaj kulináris célokra; levesek;
leveskészítmények; liofilizált hús; liofilizált zöldségek; madárfészkek, ehető; magas fehérjetartalmú tej; magvak,
elkészítve; máj; májpástétom; mandulatej; mandulatej-alapú italok; mandulatej étkezési célokra; margarin;
mazsola; milk shake-ek (tejturmixok); mogyoró, előkészített; mogyorók, elkészített; mogyorótej; mogyorótej
étkezési célokra; mogyoróvaj; napraforgómag, elkészítve; napraforgóolaj, étkezési; növényi alapú tejszín;
olajbogyó, tartósított; olívaolaj, étkezési; osztriga, nem élő; pacal; padlizsánkrém; pálmamag olaj, táplálkozási
használatra; pálmaolaj táplálkozási használatra; paradicsomlé főzéshez; paradicsompüré; pektin táplálkozásra;
pirított tengeri alga; préselt gyümölcspép; rákfélék keménytestű nem élő; rákok, folyami, nem élő; repceolaj
étkezési; rizstej; rizstej, étkezési használatra; sajtok; savanyú káposzta; savanyúságok; selyemhernyógubó, emberi
fogyasztásra; sonka; sózott hal; sózott hús; sültburgonya, chips; sűrített tej; szardella, nem élő; szardínia, nem élő;
szárított, aszalt kókuszdió; szárított zöldségek; szarvasgomba, tartósított; szójabab olaj ételekhez; szójabab,
tartósított, táplálkozási használatra; szójaolaj étkezési célra; szójapogácsák; szójatej; tahini (szezámmagkrém); tej;
tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejföl; tejhelyettesítők; tejoltó; tejpor; tejsavó; tejszínhab; tejszín
(tejtermékek); tejtermékek; természetes vagy műbelek hurka- és kolbásztöltéshez; tofu; tofus pogácsák;
tojásfehérje; tojáslikőr (alkoholmentes); tojások; tojáspor; tojássárgája; tonhal (nem élő); tőzegáfonya szósz
(befőtt); túrós fánkok; vadhús; vaj; vajkrém; virágporkészítmények (élelmiszer); virslik; yakitori (japán pálcás
grillcsirke); yuba; zabtej; zöldségek, főtt; zöldségek, tartósított; zöldséges mousse-ok (habok); zöldségkonzervek;
zöldséglevek főzéshez; zöldségleves készítmények; zöldségsaláták; zöldségvelőkrém; zselatin; zselék; zsírok,
étkezési; zsírtartalmú keverékek, kenyérre.
30

Agávé szirup (természetes édesítőszer); almaszósz (ízesítők/fűszerek); ánizsmag; árpa őrlemény; babliszt;

bors; briós; bulgur; burgonyaliszt; burrítók; búzacsíra emberi fogyasztásra; búzadara; búzaliszt; chips
(gabonakészítmény); chow-chow (zöldséges ízesítő); chutney (fűszeres ízesítő); cikória (pótkávé); cukormáz
süteményekhez; curry (fűszer); csillagánizs; csokoládé; csokoládé alapú szendvicskrémek; csokoládé-bevonatú
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diófélék; csokoládéból készült tortadíszek; csokoládés italok tejjel; csokoládés italporok; csokoládés mousse-ok

(habok); dara emberi fogyasztásra; darált fokhagyma (fűszer); desszert mousse-ok (cukrászáru); diófélékből
készült lisztek; dióféléket tartalmazó csokoládés krémek; dióféléket tartalmazó kenhető csokoládék; durva
árpaliszt; ecet; édesgyökér (cukrászáru); édesgyökér (édesség); édességek karácsonyfák díszítéséhez; ehető papír;
élelmiszer-ízesítők, az illóolajok kivételével; élesztő; élesztők, erjesztőanyagok tésztákhoz; ételízesítő (fűszer);
ételkeményítő; fagyasztott joghurtok (fagylaltok, jégkrémek); fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként rizzsel;
fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként tésztával; fagylaltok és jégkrémek; fagylaltporok; fahéj; feldolgozott
hajdina; feldolgozott magok fűszerezési célra; feldolgozott magvak fűszerezéshez; feldolgozott quinoa; fondant,
tortamáz; földimogyorós édességek; fűszerek; fűszerek, ízesítők; fűszeres készítmények ételekhez;
fűszernövények; gabonakészítmények; gabonaszeletek; gimbap; glutén adalékok kulináris célokra; glutén (sikér)
étkezési használatra; glükóz étkezési használatra; gofri; gyorsrizs; gyömbér (fűszer); gyömbérkenyér,
mézeskalács; gyümölcsös sütemények,/torták; gyümölcsös zselés cukor (édességek); gyümölcsszószok;
habcsókok; hajdinaliszt; halva (édességféle); hántolt árpa; hot dogok (szendvicsek); húslé, mártás, szaft; húsos
piték; húspuhító szerek háztartási használatra; ízesítők italokhoz (kivéve illóolajok); ízesítőszerek süteményekhez
(kivéve illóolajok); jeges tea; jégkása édes vörösbabbal; jégkockák; jég, természetes vagy mesterséges; kakaó;
kakóalapú italok; kakaóitalok tejjel; kamilla-alapú italok; kapribogyók; kávé; kávé alapú italok; kávéaromák;
kávé tejjel; kekszek, rágcsálnivalók; kenyér; kenyér, kovász nélkül, macesz; kerti gyógynövények, tartósított
(ízesítőszerek); ketchup (szósz); kétszersültek; konyhasó; kovász; kötőanyagok fagylaltokhoz, jégkrémekhez;
kötőanyagok kolbászhoz; kruton (pirított zsemlekocka); kukoricadara; kukorica, darált; kukoricaliszt;
kukoricapehely; kukorica, sült; kurkuma; kuszkusz (búzadara); lenmag étkezési célokra (ízesítés); lenmag
étkezési célokra (ízesítőszer); lepények; liofilizált ételek, fő összetevőként rizzsel; liofilizált ételek, fő
összetevőként tésztával; liszt; lisztalapú gombócok; lisztből készült tészták; magas proteintartalmú
gabonaszeletek; majonéz; makaróni; maláta emberi fogyasztásra; mandulás édességek; marcipán; marcipán
massza; marinádok (fűszeres pácok); méhpempő; menta cukrászati használatra; mentolos cukorkák;
metélttészta-alapú készételek; metélt tészta, nudli, galuska; méz; mustár; mustárliszt; müzli; növényi
készítmények pótkávéként való használatra; nyers tészták; palacsinták; paradicsomszósz; pastilla (orosz
gyümölcsös sütemény); pasztillák, szögletes cukorkák (édességek); pattogatott kukorica; pelemenyi (orosz hússal
töltött gombóc); pesto (szósz); petits fours (sütemény); pizza; pótkávé; pralinék; propolisz; pudingok; quiche
(tésztában sült sós sodó); ravioli; rizs; rizs alapú rágcsálnivalók; rizskeksz; rizspépé étkezési célokra; rizspuding;
rizssütemény; sáfrány (ételízesítő); sajtburgerek (szendvicsek); salátaöntetek; snack ételek; só élelmiszerek
tartósítására; sonkamáz; sörecet; spagetti; sűrítőszerek főzéshez; süteményekhez való tészta; süteményporok;
süteménytészta; sütőpor; sütőszóda (szódabikarbóna sütési célokra); szágó; szegfűbors; szendvicsek;
szerecsendió; szezámmagok (fűszerek); szirupok és melasz; szójabab krém (ételízesítő); szójaliszt; szójaszósz;
szószok (ízesítőszerek, fűszeres mártások); szörbetek (fagylaltok); szusi; tabuié (arab saláta); taco; tápióka;
tápiókaliszt; tavaszi tekercs; tea; tea alapú italok; teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; teák (nem
gyógyászati használatra); tejszínhabot keményítő termékek; tengervíz főzéshez; természetes édesítőszerek;
tésztában sült pástétom; tésztaöntetek; tortilla; tükörmáz (tükörglazúr); udon (japán metélt); vajas kekszek
(petite-buerre); vanília (ízesítőszer); vanillin (vaníliapótló); vörösáfonyaszósz (ízesítők/fűszerek); zab alapú
ételek; zabdara; zellersó; zsemlék; zsemlemorzsa.
31

Árpa; articsóka, friss; bab, friss; bogyók (friss gyümölcsök); borókabogyó; borsó, friss; burgonya, friss;

búza; cékla, friss; cikória, friss; cikóriagyökér; citrusgyümölcs, friss; cukkini, friss; cukornád kipréselt szára
(nyers állapotban); csalán; diófélék (gyümölcsök); lenmag, feldolgozatlan; étkezési szezámmag feldolgozatlan;
fejes saláta, friss; feldolgozatlan csemegekukorica-csövek (hántolva vagy hántolatlanul; feldolgozatlan quinoa;
feldolgozatlan rizs; földimogyoró, friss; friss citrom; friss fokhagyma; friss gyümölcsök; friss gyümölcsválogatás;
friss kerti gyógynövények; friss zöldségek; gesztenye, friss; gomba friss; hagymák, friss zöldségek; kakóbab,
nyers; kókuszdió; kóladió; komló; korpa (szárított kókuszhús); korpa (gabona); kukorica; lencse, friss; magvak
(gabona); mandula; mogyoró; narancs; nyers hajdina; olajbogyók, friss; paprika (növény); paraj, friss;
póréhagyma, friss; rebarbara, friss; szarvasgomba, friss; szőlő, friss; uborka friss; virágpor (nyersanyag); zab.
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Alkoholmentes almabor; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes

gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; alkoholmentes koktélok; alkoholmentes teaízű italok; aloe vera italok,
alkoholmentes; árpabor (sör); ásványvíz; asztali vizek; energiaitalok; esszenciák italok előállításához; gyömbéres
üdítőital; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok; izotóniás italok; kávé ízesítésű üdítőitalok; készítmények italokhoz;
limonádék; lítiumos vizek; mandulatej; mustok; paradicsomlevek (italok); pasztillák szénsavas italokhoz; porok
szénsavas italokhoz; proteinnel dúsított sportitalok; rizsalapú italok, melyek nem tejpótlók; smoothie-k
(gyümölcs- vagy zöldségitalok); söralapú koktélok; sörbetek (italok); sörök; szénsavas víz; szódavíz; szódavizek;
szójaalapú italok, nem tejpótló; szőlőmust; szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz; tejsavó alapú italok;
termékek szénsavas vizek előállításához; üdítőitalok; vizek (italok); zöldséglevek (italok).
33

Alkoholos esszenciák; alkoholos gyümölcskivonatok; alkoholos italok (sörök kivételével); alkoholos

kivonatok; almabor; ánizslikőr, anisette; aperitifek; borok; brandy borpárlat; égetett szeszesitalok;
gyümölcstartalmú alkoholos italok; kevert alkoholos italok, nem söralapú; likőrök; rum; whisky.
35

Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; árösszehasonlító szolgáltatások; árubemutatás; áruk
bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének
kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; árusító
automaták kölcsönzése; árusító standok bérbeadása; árverési szolgáltatások; átmeneti üzletmenedzsment;
bérszámfejtés; beszerzői szolgáltatások (áruk illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek); célzott marketing;
értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési és reklámszolgáltatások; honlapforgalom optimalizálása;
kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás); kereskedelmi információs
ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi
tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú
kiállítások; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; közvélemény-kutatás; online hirdetői tevékenység
számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; piaci
tanulmányok; piackutatás; rádió reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok
(röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök
tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában;
reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; szabadtéri reklámozás, hirdetés;
televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; termékminták, áruminták terjesztése.
40

Élelmiszerek és italok tartósítása, élelmiszerek fagyasztása, élelmiszerek füstölése, gyümölcspréselés,

kenyér egyedi igények szerinti előállítása, lisztőrlés, célzott marketing.
( 210 ) M 19 03808
( 220 ) 2019.12.16.
( 731 ) Nagy Péterné, Kaposvár (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 24

Diszpárnahuzatok; hurkolt-kötött díszpárnahuzatok; kötött díszpárnahuzatok; párnahuzatok; párnahuzatok,

vánkoshuzatok.
( 210 ) M 19 03843
( 220 ) 2019.12.19.
( 731 ) Qatar Company for Airports Operation and Management, Doha (QA)
( 740 ) Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 35

Üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás, nevezetesen repülőtéri üzletvezetési és üzemeltetési

szolgáltatások.
39

Utazók és áruk légi szállítása; hajóutak szervezése; kirándulások szervezése; parkolási szolgáltatások.

( 210 ) M 19 03863
( 220 ) 2019.12.19.
( 731 ) TÜKÖR MÓDSZER Kft., Nagykovácsi (HU)
( 740 ) dr. Czeglédi Ádám Sándor, Budapest
( 541 ) TÜKÖR MÓDSZER
( 511 ) 16

Tankönyvek; könyvek; folyóiratok; oktatási felszerelések; oktatási kézikönyvek; oktatási és képzési

anyagok; címkék, matricák.
35

Üzletvezetési segítségnyújtás a vállalat fejlesztéséhez; vállalati imázs fejlesztésével kapcsolatos

szaktanácsadás; üzleti menedzsment tanácsadás az igazgatói és cégvezetési fejlesztéssel kapcsolatban;
hatékonysági szaktanácsadás; kereskedelmi vállalatalapítással kapcsolatos üzleti segítségnyújtás; kereskedelmi
vállalatok működtetéséhez és irányításához nyújtott segítség; kereskedelmi vállalatok vezetésével kapcsolatos
segítségnyújtás; segítségnyújtás üzleti tervezéshez; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében;
segítségnyújtás üzletvezetéshez és -tervezéshez; üzletfejlesztéssel kapcsolatos üzletviteli tanácsadás; üzleti
adminisztrációs segítségnyújtás; tanácsadási és információs szolgáltatások üzletszervezéshez és üzletvezetéshez
kapcsolódóan; üzletvezetéshez és -szervezéshez kapcsolódó támogatás és konzultáció; üzletvezetési és
vállalatszervezési konzultáció; vállalatok szervezeti felépítéséhez kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások;
vállalatszervezési és vállalatgazdasági tanácsadás.
41

Állatok képzése; állatkiképzői oktatás; állatidomítás, kiképzés; állatkiállítások szervezése; oktatás, tanítás;

szórakoztatási, oktatási és képzési szolgáltatások; képzési szemináriumok lebonyolítása; képzési célú bemutatók
szervezése; képzési célú kiállítások szervezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák rendezése; képzési célú
vetélkedők, versenyek szervezése; workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése; kutyákkal való
bánás oktatása; kutyaversenyek rendezése; kutyakiállítások, bemutatók rendezése; oktatási szolgáltatások
coaching formájában; coaching; tankönyvek kiadása; szórakoztatási információs szolgáltatások; szabadidős
információs szolgáltatások.
( 210 ) M 19 03869
( 220 ) 2019.12.19.
( 731 ) Dovák Péter Lajos, Budapest (HU)
( 740 ) Csetneki Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés).

( 210 ) M 19 03919
( 220 ) 2019.12.31.
( 731 ) Univer Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)
( 740 ) Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Erős Pista
( 511 ) 29

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és egyéb tejtermékek; zsírok, étkezési; ecetes
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paprika; paprika, feldolgozva; paprikák, előkészített; ajvár [tartósított paprika]; kirántott jalapeno paprika;

ecetben tartósított csípős paprika; ízesített olajok; fűszerpaprika, feldolgozva; fűszerezett olajok; fűszervajak;
étkezési olajok ételek elkészítéséhez; étkezési olajok; olajok, étkezési; csípős savanyúság, savanyúságos szószok.
30

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

péksütemények és cukrászsütemények; jégkrém, méz, melasz; élesztő, sütőporok; só, mustár, ecet, szószok
(fűszerek); fűszerek, ízesítők; fagylaltok és jégkrémek; fűszerek; szószok, chutnek [indiai fűszer], pástétomok;
csilipaprika paszta mint fűszer; szójabab krém [ételízesítő]; csípős chilis babkrém; zöldségkrémek [szószok];
currys krémek étkezési célokra; fűszeres babpüré; tésztafélék [nyers tészta]; curry krémek; babkrémek; wasabi
krém; ízesítőként használatos chili paszta; bors; bors szószok; bors [fűszer]; őrölt bors [fűszer]; bors [ételízesítő];
feldolgozott gyógynövények; fűszernövények; szárított gyógynövények; tartósított gyógynövények;
fűszernövényeket tartalmazó marinádok, pácok; kerti gyógynövények, tartósított [ízesítőszerek]; szárított
fűszernövények kulináris célokra; fűszerek; fűszerkeverékek, fűszerezéshez használt keverékek; fűszerkivonatok;
fűszerkészítmények; fűszersók; étkezési fűszerek; por állagú fűszerek; mártásporok; chilipor; curry por [fűszer];
mustárpor [fűszer]; csípős őrölt bors [fűszer]; csípős szósz; csípőspaprika-szósz [sriracha]; erjesztett
csípőspaprika krém [gochujang]; sambal oclek [csípős pirospaprika szósz]; sambal szósz [csípős pirospaprika
szósz]; öntetek, szószok; ízesítők sűrített szószok formájában; szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; kész
szószok; étkezési szószok; pikáns szószok; sűrített szószok; zöldségkrémek [szószok]; zöldségpürék [szószok];
ételízesítő [fűszer]; fűszermixek; fűszeres készítmények ételekhez; fűszerként használt pirospaprika; fűszeres
pácok; fűszernövényes mártások; só, fűszerek és ízesítőszerek; csokoládés édesipari termékek; édességek;
édességek, nyalánkságok; édességek (cukorkák), csokoládés szeletek, rágógumi; cukorkák; szirupok és melasz;
édes szirupok; étkezési szirupok; sütemények; csokoládés sütemények; sütemények, cukrászsütemények, torták és
kekszek (aprósütemények); fogyasztásra kész desszertek [sütemények].
( 210 ) M 19 03920
( 220 ) 2019.12.31.
( 731 ) Kovács Kristóf, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9
14

Hangok, képek vagy adatok tárolására eszközök; rögzített és letölthető média; CD lemezek, DVD-lemezek.
Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek és féldrágakövek; bizsuk; órák és más időmérő eszközök;

kulcstartó gyűrűk; kulcstartók nemesfémből, fémből vagy nem fémből (kivéve a bőr kulcstartókat);
kulcstartó-tárcák nemesfémből, fémből vagy nem fémből (kivéve a bőr kulcstartó-tárcákat).
18

Bőr és bőrutánzatok; kézitáskák; esernyők és napernyők; kulcstartók bőrből vagy műbőrből;

kulcstartó-tárcák bőrből vagy műbőrből.
25

Pólók, ingek, topok, sapkák, sálak, kendők, nyakkendők.

41

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

43

Előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés,

a reklámfilmek kivételével; filmszínházi előadások, filmbemutatók; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy
oktatás); nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető
televízió-műsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; rádió- és televízió-műsorok készítése; rádiós
szórakoztatás; show-műsorok készítése; showműsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai);
stúdiószolgáltatások; színházi produkciók; szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; zenei
produkciók.
( 210 ) M 20 00005
( 220 ) 2020.01.02.
( 731 ) Comerciante De Vinos Kft, Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 35

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

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

Számítógépesített szövegszerkesztés; szövegszerkesztés; üzleti adminisztrációval kapcsolatos tanácsadási

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

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

hely bérbeadása; hirdetési hely rendelkezésre bocsátása elektronikus médiában; hirdetési helyek biztosítása
folyóiratokban, újságokban és magazinokban; internetes hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és
bérbeadása; internetes hirdetési felület bérbeadása; weboldalakon biztosított felületek termékek és szolgáltatások
reklámozására; weboldalakon rendelkezésre álló hely biztosítása áruk és szolgáltatások reklámozása céljából;
weboldalakon található hirdetési helyek bérbeadása; hirdetési felület online kölcsönzése; hirdetési hely biztosítása
globális számítógépes hálózaton; internetes reklámfelület bérbeadása álláshirdetésekhez; termékek és
szolgáltatások reklámozására szolgáló felület biztosítása weboldalakon; médiakapcsolati szolgáltatások;
közönségszolgálati [PR] konzultáció; promóciós anyagok terjesztése; reklám-, marketing és hirdetési anyagok
terjesztése; reklámanyagok online terjesztése; E-kereskedelemmel kapcsolatos információnyújtás és tanácsadás;
internetes marketinggel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások; hirdetéssel kapcsolatos tanácsadás, konzultáció;
marketing konzultációs szolgáltatások; marketingtanácsadás a közösségi média területén; reklám- és marketing
konzultáció; üzleti hirdetéshez, reklámozáshoz kapcsolódó konzultáció; üzleti marketing-konzultációs
szolgáltatások; üzleti marketing tanácsadás; üzleti promócióval kapcsolatos konzultáció.
M877
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Blogírási szolgáltatások; adatbázisokból vagy az internetről elérhető anyagok kiadása; beszédírás, nem

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

Illóolajok.
Szeszes italok.

( 210 ) M 20 00012
( 220 ) 2020.01.05.
( 731 ) Huszár Eszter, Budakeszi (HU)
( 541 ) Qlissza
M878

( 511 ) 9

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 7. szám, 2020.04.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
Elektronikus folyóiratok; letölthető elektronikus kiadványok magazinok formájában; letölthető elektronikus

újságok; letölthető kiadványok, publikációk; podcastok.
( 210 ) M 20 00045
( 220 ) 2020.01.08.
( 731 ) BiOrganik Online Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Tivadar Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok;

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].
31

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

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és
virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; maláta.
32

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

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.
( 210 ) M 20 00051
( 220 ) 2020.01.09.
( 731 ) Bráz Szilvia, Veszprém (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

konferenciák szervezése és lebonyolítása; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; táboroztatás; oktatás

biztosítása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; oktatási információs szolgáltatások.
( 210 ) M 20 00122
( 220 ) 2020.01.15.
( 731 ) Játék Bolygó Egyéni Cég, Budapest (HU)
( 740 ) Poprádi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Játék Bolygó
( 511 ) 28

Akciófigura játékkészletek; akciófigurák [játékok vagy játékszerek]; alkatrészkészletek játékautó-modellek

építéséhez [teljes készlet]; alkatrészkészletek [teljes készlet] játékmodellek készítéséhez; állatfigurák mint
játékszerek; arcmaszkok mint játékszerek; asztali játékok és szerencsejáték-eszközök; átalakítható robotikus játék
járművek; átalakítható robotikus játékok; automata, érmével működő játékok; autómodellek; autómodellek
[játékok vagy játékszerek]; baba játszószőnyegek; babaágyak; babaház bútorok; babaház szobák; babaházak;
babák; babák, mint játékok; babák ülőhelyzetben (osuwari babák); babaringatók; babaruhák; babbal töltött
játékok; babzsák babák; babzsák dobáló játékok; babzsákok játékszerek formájában; bambuszból készült játékok;
bankjeggyel működő játékkészülékek; beállítható játékfigurák; beltéri játékeszközök gyermekeknek; beltéri
játszósátrak; berendezések játékokhoz; berendezési tárgyak babaházakhoz; beszélő babák; beszélő játékok; beülős
játék járművek; bodhidharma-babák felrajzolatlan pupillákkal (menashi-daruma); bölcsődékben használt játékok,
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játszóeszközök; bolhajátékok, szöcskejátékok [tiddlywink]; bólogató figurák; buborékfújó készletek pálcával és

oldattal; bűvészettel kapcsolatos játékszerek; bűvészkellékek; bűvészkészletek (játékszerek); bűvésztrükkök,
-mutatványok; célbadobós játékok; céltáblák; csecsemőjátékokat tartalmazó játszómatracok; csecsemőjátékokkal
felszerelt játszómatracok [játékok]; csecsemőknek való hinták; csocsó asztalok, asztalifoci asztalok;
csocsóasztalok; csökkentett méretű futball-labdák; csökkentett méretű kapufák; csörgők [játékszerek]; csúszdák
[játékszerek]; csúszdák, mint játszóeszközök gyermekek számára; dámajáték táblák; dámatáblák; drónok
[játékszerek]; egymásba illeszthető építőjáték darabok; egymásba illeszthető játék építőkockák; elektromos
játékok; elektronikus akció játékok; elektronikus céltáblák, célpontok játékhoz; elektronikus céltáblák játékhoz és
sporthoz; elektronikus foglalkoztató játékok; elektronikus játékautomaták [érmével vagy zsetonnal működtethető
berendezések]; elektronikus játékkészülékek; elektronikus játékok; elektronikus játékszerek; elektronikus oktatási
játékgépek gyermekek számára; elektronikus oktató játékok gyermekeknek; elektronikus oktató játékok;
elektronikus tanulójátékok; elektronikus távirányítású játékok; elektronikus távirányítású játék járművek;
elektronikusan működtetett játék gépjárművek; elemes távirányítású játékautók; elemmel működő játékok; emberi
játékfigurák; építőjátékok; építőjátékok, építőkészletek; építőjátékok, építőkockák; építőkockák [játékok]; európai
stílusú babák; fából készült játékok; fajátékok; fejlesztő játékok kisgyermekeknek; felfújható fürdőjátékok;
felfújható gumibelsők szabadidős vízi tevékenységekhez; felfújható játékok; felfújható játékok csónakok
formájában; felfújható játékok úszómedencékbe; felfújható keljfeljancsik; felfújható medencék,
pancsolómedencék; felfújható medencék szabadidős használatra; felfújható ráülős játékok; felfújható
strandjátékok; felfújható szurkolói tapsrudak; felfújható tárgyak úszómedencében való használatra; felfújható
úszóeszközök rekreációs célokra; felfújható úszómedencék [játékok]; felfújható úszómedencék szabadidős
használatra [játékok]; felfújható vízi játékok szabadidős célokra; felhúzással működő játékok; felhúzókaros
játékok; felhúzós fém játékok; felhúzós járó játékok; felhúzós játékok; felhúzós játékok [műanyagból]; feltekert
zsinórral ellátott dobóorsók, mely lecsavarodik és újra felcsavarodik, ezáltal visszajuttatja az orsót a kézbe;
fémből készült játékok; fidget spinners (kézi forgójátékok, pörgettyűk); focipálya-játékmodellek; forgók
gyerekágyra [játékok]; formálható figurák; frizbik; függőleges japán flippergépek [pachinko gépek]; fürdőszobai
játékok; gépek ügyességi vagy szerencsejátékok játszásához; giroszkópok és repülésstabilizálók
repülőgépmodellekhez; gólyalábak szabadidős célokra; golyójátékok; golyók, tekegolyók; gumi baseball-labdák;
gumiból készült játékok; gumifigura játékok; gumilabdák; gyermekhinták; gyermekkocsikban használt játékok;
gyűjthető játékfigurák; háborús játékokban használható festéklövedékek; háborús játékokhoz használt miniatűr
figurák; háborús játékokhoz használt modellek; hagyományos japán játékbabák; hagyományos öltözetű babák;
hagyományos öltözetű western babák; hajlítható játékok; hálók labdajátékok gyakorlásához; hálók
labdajátékokhoz; hasbeszélő bábuk; hinták; hinták gyermekeknek; hinták [játékok]; hintalovak; hintalovak
fémkereten; hintalovak, hintázó játékok, libikókák; hócsúszkák; homokjátékok; homokozó játékok; hosszabbító
hidak biliárdhoz; hurling labda (sliotar); hurling ütő; húzós játékok; illesztős építőjátékok; intelligens elektronikus
játékjárművek; intelligens játékok; intelligens játékrobotok; intelligens plüssjátékok; járműmodell verseny
készletek; járműmodellek (méretarányos -); járművekkel kapcsolatos játékkészletek; játék ácsszerszám készletek;
játék adó-vevők, walkie-talkie-k [nem működő]; játék akciófigurák; játék autómodellek; játék baba öltöztető
kellékek; játék babakocsik; játék babzsákok [otedama]; játék babakocsik, gyerekkocsik; játék benzinkúti
berendezések, felszerelések; játék birkózószorítók; játék brossok; játék ékszerek; játék élelmiszerek; játék
építőelemek; játék építőkészletek; játék építőkockák; játék építőkockák fából; játék étkészletek [edények és
evőeszközök]; játék fényképezőgépek [fényképkészítésére nem alkalmas]; játék figurák; játék forgalomirányító
berendezések, készülékek; játék főzőeszközök; játék görkorcsolyák; játék gőzmozdony modellek; játék gyurma;
játék hab kezek; játék hajók; játék harangjátékok; játék háztartási készülékek; játék hógömbök; játék íjak és
nyílvesszők; játék járműpályák, utak; játék járművek; játék járművek átalakítható részekkel; játék járművekkel
kapcsolatos készletek; játék kábelvasutak; játék kamionok; játék karácsonyfák; játék kempingfelszerelés; játék
kertész készletek; játék kéziszerszámok; játék kötőgépek; játék léggömbök; játék légi járművek; játék
lemezjátszók; játék lepkehálók; játék lőfegyverek; játék mikroszkópok; játék modellező kézműves készletek;
játék modellkészletek; játék műkörmök; játék nindzsa [ninja] fegyverek; játék nuncsakuk; játék nyomdakészletek;
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játék páncélok; játék periszkópok; játék piperetáskák, neszesszerek; játék pisztolyok; játék pisztolytáskák; játék

postaládák; játék rágógumi adagoló gépek; játék rágógumi adagolók lapka alakú rágógumikhoz; játék robotok;
játék rovarketrecek; játék sárkányok; játék sportfelszerelések; játék sütő- és főzőedények; játék sütőformák,
sütőedények; játék számítógépek [nem működő]; játék szerszámkészletek; játék szobrocskák; játék szupermarket
pénztári berendezések; játék teáskészletek; játék teherautók; játék testedző berendezések; játék ujjlenyomatvevő
készletek; játék varrókészletek; játék vasútmodell készletek; játék vegyészkészletek; játék versenykészletek; játék
vitorlázó repülőgépek; játék xilofonok; játék zenedobozok; játék zseblámpák [nem működőképes]; játékalagutak;
játékálarcok; játékállatok; játékautók; játékautomaták; játékbaba bútorainak tartozékai; játékbaba cipők; játékbaba
jelmezek, ruházatok; játékbabák; játékbabákhoz való fejfedők; játékboltok; játékbútorok; játéképítmények
gyerekeknek; játékfegyverek; játékfigurák; játékfigurákból álló játékkészletek; játékgarázsok; játékgépek;
játékgitárok; játékgitt; játékhalak; játékhangszerek; játékharmonikák; játékházak; játékjárművekhez használatos
játszómatracok; játékjárművekhez használt játszómatracok [játékok]; játékkalapok; játékkardok; játékkártyák
bűvésztrükkökhöz; játékkatonákat használó háborús játékok; játékkerékpárok; játékkészletek; játékkészletek
akciófigurákhoz; játékkészletek babákhoz; játékkörnyezetek, -hátterek akciófigurákhoz; játékkürtök; játékkutyák;
játéklabdák; játéklabdák, játszólabdák; játéklufik, léggömbök; játékmacik, játékmackók; játékmadarak;
játékmagnók; játékmikrofonok; játékmodellek; játéknövények; játéknyilak; játékok; játékok adventi naptárban;
játékok állatok számára; játékok csecsemőknek kiságyba; játékok élelmiszer-utánzatok formájában; játékok
fürdőkádba; játékok [játékszerek] háziállatok részére; játékok kisállatok érzéseinek értelmezéséhez; játékok
mások megtréfálásához [játékszerek]; játékokhoz használt labdák; játékokhoz használt miniatűr figurák;
játékórák; játékórák és -karórák; játékpálcák; játékpénz; játékpisztolyok; játékrakéták; játékrepülőgép-indító,
-kilövő eszközök; játékrepülőgépek; játékriasztók, behatolás elleni riasztó eszközök [játékok]; játékrobotok;
játéksátrak; játéksípok; játékszánkók; játékszélmalmok; játékszerek; játékszerek gyermekeknek; játékszerként
használt piperecikk-utánzatok; játékszerként használt piperekészítmény-utánzatok; játékszerszámok; játékszínház
modellek gyermek színház készletek formájában; játéktalicskák; játéktávcsövek; játéktelefonok;
játékteleszkópok; játéktermekben használt szórakoztató berendezések; játéktrombiták; játékújdonságok partikhoz;
játékvagonok; játékvárak; játékvetítők; játékvirágok; játékvödrök és -lapátok; játékzongorák; játékzsetonok;
játszósátrak; játszótéri labdák; jávorszarvas formájú puha játékok; jelmezek mint gyerekjátékok; kabala babák;
kaleidoszkópok; kapszlik játékpisztolyokhoz; karikadobálós játékok; karikadobó játékok; karikadobó játékok
[karika dobálós játékok]; karikajátékok; karikajátékok [karikadobó játékok]; keno kártyák; képzeletbeli figurákat
ábrázoló játéktárgyak; kerekek játékjárművekhez; kerekes játékok; készlet formájában értékesített játékszerek;
készletek formájában értékesített játékszerek; készletek [teljes készlet] mérethű modellek építéséhez; kézi flipper
játékok; kézi játékkonzolok; kézműves, kreatív modellfigura készletek; kézügyességi játékok készlet formában;
kézügyességi modellező készletek; kézzel eldobandó szivacsrepülők mint játékszerek; kifejezetten hordozható
játékok szállítására tervezett tokok; kilőhető játékrepülők; kirakós játék; kirakós játékok [puzzle]; kirakósok;
kiságyforgók [játékok]; kitömött bábuk; kitömött játékállatok; kitömött játékmackók; kitömött játékok; kiugrós
játékok; kocka formájú logikai kirakójátékok; kokeshi babák; kötélből készült kisállat-játékok; különféle
formákra átalakítható játékfigurák; kültéri játékok; labdák játékokhoz; ládák játékjárművekhez; ládák
játékkellékekhez; lebegő eszközök úszáshoz; LED-fényes botok (játékszerek); léggömbök; légi járműveket
mintázó felfújható játékok; légpárnás hokiasztalok; légpisztolyok [játékok]; mágneses építőkocka játékok;
mágneses építőkockák, melyek játékszerek; mágneses gyurma mint játékszer; malomjáték készletek; mandiner,
mandinergumik; manipulatív játékok; manipulatív logikai játékok; manipulatív logikai kirakók, puzzle-k;
manipulatív rejtvények, fejtörők, kirakós játékok; marionettek; marionettek, bábuk; markolódarus játékgépek;
mászókák; mászókák [játékszerek]; matrjoska-babák [orosz fajáték, egymásba rakott, egyre kisebb, kettészedhető
babák]; mazsorett botok, pálcák; mechanikus akciójátékok; mechanikus játékok; medencékben használatos
játékok; méretarányos autómodellek [játékok]; méretarányos épületmodellek [játékok]; méretarányos
járműmodellek [játékok]; méretarányos járműmodellek; méretarányos járműmodellek [játékszerek]; méretarányos
modell készletek [játékok]; méretarányos modellautók [játékszerek]; méretarányos modellfigurák; méretarányos
növénymodellek; méretarányos repülőgép modellek; méretarányos struktúra modellek [játékok]; miniatűr
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autómodellek [játékok vagy játékszerek]; miniatűr futball készlet másolatok, replikák; miniatűr játék

hajómodellek, csónakmodellek; miniatűr öntött fém járművek; modell járművek és játékszerek; modellépítésre
használt alkatrészkészletek [teljes készlet]; modellezett műanyag játékfigurák; modellhelikopterek;
modelljárművek; modellkészletes játékautók; moduláris játékok; motoros játékállatok; mozaik rejtvények;
mozaikrejtvények; műanyag játékok; műanyag játékok fürdéshez; műanyag modellek mint játékok; műanyag
modellező készletek játék járművek készítéséhez; műanyagból készült játékok; multifunkciós játékok
csecsemőknek; négykerekű járművek gyermekeknek [játékszerek]; nem motoros meglovagolható játékok;
nyomkodható sípolós játékok; oktatási célú játékszerek; oktató játékszerek; ördögnyelvek partikhoz; orsók
sárkányokhoz; összenyomható labdák mint játékszerek; összenyomható, nyomogatós játékok; pályák, sínek
járműmodellekhez; pályák, terepasztalok vasútmodellekhez; papír arcmaszkok; paintball lövedékek; paintball
fegyverek; papír játék babák; papírrepülőgépek; papírsárkányok; papírtrombiták; parti játékok; parti kellékek;
patkó játékok; patronok durranós pisztolyokhoz [játékok]; pedálhajtású kerekes játékok; pedálos játékautók;
pénzbedobós játékgépek; pénzlövő játékfegyverek; perselyek; perselyt tartalmazó játékok; pinaták [édességgel,
játékokkal töltött parti kellékek]; piramis építő játékok; pisztolytáskák játékpisztolyokhoz; plüss játékbabák; plüss
játékok; plüss játékok azokra erősített szundikendővel; plüss játékok szundikendővel; plüss játékszerek;
plüssjátékok szundikendővel; pneumatikus paintball fegyverek; pogok játékhoz; porcelánbabák; pörgettyűk,
búgócsigák [játékok]; puha játékok állatok formájában; puzzle szőnyegek [játékszerek]; puzzlék, kirakós játékok;
rádiós távirányítású játékrobotok; rádiós távirányítású játékhelikopterek; rádióvezérlésű járműmodellek;
rádióvezérlésű játékautó modellek; rádióvezérlésű játékjárművek; rádióvezérlésű játékok; rádióvezérlésű
játékrepülők; rágókákat tartalmazó babacsörgők; rajzoló játékok; rakéták mint modelljátékok; ráülős
gyermekjárművek [játékszerek]; ráülős játék járművek; ráülős játék járművek (motoros -); ráülős játékjárművek
gyermekeknek; ráülős játékok; repülőgépmodell-készletek; robbanókupakok [játékok]; rollerek; rongybabák;
ruhadarabok játékmackóknak; ruhák európai babákhoz; ruhák hagyományos japán játékbabákhoz; ruhák
játékfigurákhoz; ruhák játékokhoz; ruhakiegészítők babákhoz; sárkány-alkatrészek; sárkány fogantyúk;
sárkányfarkak; sárkányzsinórok; shove ha'penny készletek; sisakok babáknak; speciális pumpák labdajátékokhoz
használt labdákhoz; sportjátékok; strandlabdák; szakura babák; szállítóeszközök plüssmackóknak; szánkók,
bobok [játékok]; szánkók [játékok]; szánkók [szabadidős felszerelések]; szánkók szórakoztató célú lesikláshoz;
szánok, szánkók [rekreációs felszerelések]; szappanbuborék fújók [játékszerek]; szélforgók; szemellenzők
játéksisakokhoz; szövet játékok; tarot kártyák [játékkártyák]; társasjátékok; távirányítású játékok járművek
formájában; távirányítós játékok; távirányítós méretarányos járműmodellek; távirányítós repülő játékok;
távvezérlésű játékjárművek; teke [játékok]; tetherball labdák; tivoli játékok; többfunkciós táblák gyermekeknek
[játékok]; többrendeltetésű játékok gyermekeknek; többrészes építőjátékok; tobogánok [szánkófélék]; tokok akció
figurákhoz; tologatós játékok; tömör ütők labdajátékokhoz; tornabotok; trambulinok; tréfás, vicces kellékek;
triciklik gyermekek számára [játékok]; triciklik [játékszerek]; tűzijátékok [játékszerek]; ugráló játékok;
ugrálóbotok [pogo stick]; ugrálókötelek; ügyességi akciójátékok; ügyességi- és akciójátékok; ügyességi
játékautomaták; úszódeszkák [kickboardok]; úszódeszkák szabadidős célokra; úszódeszkák szabadidős
használatra; úszómedencék [játékcikkek]; úszóövek szabadidős használatra; úszószőnyegek szabadidős célokra;
vámpírfogak mint partikellékek; varázsdobozok kiugró alakkal; vasútmodellek; vékony gumiból készült
felfújható játékok; versenyautós játékok; vezérlőberendezések játékokhoz; videojáték gépek burkolatai;
videojátékok; világító és hangot adó elektromos akciófigurák; világító játékrudak; vitorlázó repülőgépek
[játékszerek]; vitorlázó repülőgépek [méretarányos modellek]; vizet fecskendező, spriccelő játékok; vízi
csúszdák; vízi játékok; vízicsúszdák; vízicsúszdák [játékberendezések]; vízipisztolyok; vízipisztolyok
[játékszerek]; vízszintes flipperek [korinto játékgépek]; vödrök [játékszerek]; vödrök [játékszerek] műanyagból;
vonatkészletek [játékszerek]; vonatkészletek, vasútkészletek; vonatmodell készletek; xilofonok mint zenélő
játékok; zajkeltő játékkacatok partikhoz; zenélő játékok; zenés játékok; zsetonok bingóhoz; zsinórral ellátott
pörgettyűk, mely eldobás után a pörgettyűt visszajuttatja a kézbe; zsonglőrfelszerelés; zsonglőrlabdák.
( 210 ) M 20 00179
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( 220 ) 2020.01.22.
( 731 ) Adama Makhteshim Ltd., Beer Sheva (IL)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) ACARISTOP
( 511 ) 5

Peszticidek; herbicidek; inszekticidek; fungicidek.

( 210 ) M 20 00180
( 220 ) 2020.01.22.
( 731 ) Horváth Tibor, Sopron (HU)
Horváth Attila, Sopron (HU)
Kiss Ákos, Sopron (HU)
( 740 ) Margitics és Gacsályi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

( 210 ) M 20 00183
( 220 ) 2020.01.22.
( 731 ) HB REAVIS Ingatlanfejlesztési Alap, Budapest (HU)
( 740 ) Orbán Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) AGORA Hub
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

37

Építőipari szolgáltatások; üzembehelyezési és javítási szolgáltatások; bányászati kitermelés, olaj- és

gázfúrás.
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 20 00184
( 220 ) 2020.01.22.
( 731 ) HB REAVIS Ingatlanfejlesztési Alap, Budapest (HU)
( 740 ) Orbán Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

37

Építőipari szolgáltatások; üzembehelyezési és javítási szolgáltatások; bányászati kitermelés, olaj- és

gázfúrás.
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 20 00185
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( 220 ) 2020.01.22.
( 731 ) HB REAVIS Ingatlanfejlesztési Alap, Budapest (HU)
( 740 ) Orbán Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) AGORA Park
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

37

Építőipari szolgáltatások; üzembehelyezési és javítási szolgáltatások; bányászati kitermelés, olaj- és

gázfúrás.
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 20 00187
( 220 ) 2020.01.22.
( 731 ) HB REAVIS Ingatlanfejlesztési Alap, Budapest (HU)
( 740 ) Orbán Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) AGORA Tower
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

37

Építőipari szolgáltatások; üzembehelyezési és javítási szolgáltatások; bányászati kitermelés, olaj- és

gázfúrás.
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 20 00188
( 220 ) 2020.01.22.
( 731 ) HB REAVIS Ingatlanfejlesztési Alap, Budapest (HU)
( 740 ) Orbán Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

37

Építőipari szolgáltatások; üzembehelyezési és javítási szolgáltatások; bányászati kitermelés, olaj- és

gázfúrás.
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 20 00228
( 220 ) 2020.01.27.
( 731 ) Extrudertechnika Kft., Dunakeszi (HU)
( 740 ) Perecz Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) TELE ÍZZEL, TELE ÉLETTEL
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Étel házhoz szállítás; partiszervíz; vendéglátóipari szolgáltatások; hideg-meleg konyhai szolgáltatások;

étkeztetés.
( 210 ) M 20 00264
( 220 ) 2020.01.28.
( 731 ) PQ PARTNERS LIMITED, Nicosia (CY)
( 740 ) György Péter, Budapest
( 541 ) De-press
( 511 ) 3

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

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

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
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].
( 210 ) M 20 00281
( 220 ) 2020.01.30.
( 731 ) UNIX AUTÓ Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 1

Vegyi alkotórészek, vegyi anyagok és készítmények, természetes elemek; szűrőanyagok (vegyi, ásványi,

növényi és egyéb feldolgozatlan anyagok); fagyálló folyadékok; oldószerként használt vegyipari készítmények.
3

Járműtisztító készítmények; tisztítószerek; tisztító és illatosító készítmények.

4

Ipari olajok; kenőolajok; motorolajok.

7

Motorok, hajtóművek és gépalkatrészek, valamint vezérlések gépek és motorok üzemeltetéséhez; csapágyak;

szűrők (gépek vagy motorok részei).
8

Kéziszerszámok és kézi eszközök anyagmegmunkáláshoz, építéshez, javításhoz és karbantartáshoz.

9

Elektromos áram tárolására szolgáló készülékek és berendezések; elektromos áram vezetésére szolgáló

berendezések, készülékek és kábelek; mérő, észlelő és felügyeleti készülékek, kijelzős szabályozókészülékek;
jelzőberendezések; védelmi és biztonsági berendezések; adatfeldolgozó berendezések és tartozékaik (elektromos
és mechanikus); akkumulátorok; érzékelők; kapcsolók, elektromos; munkavédelmi öltözékek (balesetek vagy
sérülések ellen).
11

Gépjármű HVAC rendszerek (fűtő, szellőztető és légkondicionáló).

12

Járművek részei és szerelvényei; ablaktörlők, szélvédőtörlők (járműalkatrészek); fékalkatrészek

járművekhez; futóművek, alvázak járművekhez; lengéscsillapítók gépkocsikhoz; lopásgátló és biztonsági
eszközök és felszerelések járművekhez; sebességváltók szárazföldi járművekhez.
25

Ruházati cikkek; lábbelik; kalapáruk; munkaruházati cikkek; munkacipők.
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( 210 ) M 20 00290
( 220 ) 2020.01.30.
( 731 ) Hungary Ouqiao Industrial Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Judákné dr. Baranyi Katalin, Budapest
( 546 )

( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

41

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

( 210 ) M 20 00305
( 220 ) 2017.03.13.
( 731 ) Dax Cosmetics Spółka Z Organiczona Odpowiedzialnościa, Duchnów (PL)
( 740 ) dr. Kocsomba Nelli, Budapest
( 546 )
( 511 ) 3

Borotválkozás utáni arcszeszek; mandulaolaj; mandulaszappan; mandulatej kozmetikai használatra; aloe vera

készítmények kozmetikai célokra; ámbra [illatszer]; izzadásgátló szappan; izzadásgátló piperecikkek; aromatikus
anyagok [esszencia olajok]; összehúzó/vérzéselállító szerek kozmetikai használatra; balzsamok nem gyógyászati
célokra; fürdősók, nem gyógyászati célokra; nem gyógyhatású fürdőkészítmények; kozmetikai maszkok; fehérítő
[színtelenítő] szerek kozmetikai használatra; intim lemosók személyi higiéniai célokra, nem gyógyszeres;
tisztítótej kozmetikai használatra; kollagénkészítmények kozmetikai célokra; színezékek pipere használatra;
kozmetikai szerek szempillákhoz; kozmetikai készletek; szemöldökceruzák; kozmetikai krémek; bőrápoló
kozmetikumok; kozmetikai festékek; kozmetikai készítmények fogyáshoz; kozmetikai szerek; dezodoráló
szappan; dezodorok emberi használatra vagy állatoknak; szőrtelenítők; szőrtelenítő viasz; száraz samponok;
kölnivíz; cédrusolaj; esszenciális citromolaj; éterikus esszenciák; esszenciális olajok; illóolajok; virágkivonatok
[illatszerek]; szemöblítők, nem gyógyászati használatra; kozmetikumok szemöldökhöz; szemöldökceruzák;
műszempillák; műkörmök; zsírok kozmetikai célokra; hajápoló folyadékok; hajfestékek, hajszínezők;
hajhullámosító készítmények; hajspray; hajbalzsamok; henna [kozmetikai festék]; gyógynövénykivonatok
kozmetikai célokra; jázminolaj; levendulaolaj; rúzsok; kozmetikai célú folyadékok, oldatok; sminkkészítmények;
sminkeltávolító, sminklemosó készítmények; smink; arcpúder; szempillaspirál; masszázs zselék, gélek, nem
gyógyászati célokra; menta esszencia [illóolaj]; bajuszviaszok; körömlakkok; körömápoló készítmények;
körömlakk-eltávolítók; neutralizálók tartóshullámhoz [dauerhoz]; olajok kozmetikai célokra; olajok parfümökhöz
és illatszerekhez; olajok testápolási, higiéniai célokra; petróleumzselé kozmetikai célokra; fitokozmetikai
készítmények; kenőcsök kozmetikai célokra; rózsaolaj.
( 210 ) M 20 00314
( 220 ) 2020.02.03.
( 731 ) GRAPHISOFT SE, Budapest (HU)
( 740 ) Pintz és Társai Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Konferenciák, kongresszusok, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; képzési rendezvények szervezése

és lebonyolítása; oktatási események szervezése; oktatási célú konferenciák szervezése; oktatás biztosítása.
( 210 ) M 20 00381
( 220 ) 2020.02.07.
( 731 ) Czigány Zsuzsanna, Szigethalom (HU)
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( 541 ) Thomas Breitling Sport

( 511 ) 25
35

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 20 00385
( 220 ) 2020.02.07.
( 731 ) MEDIKOMP Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Gachályi Bence Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Percutaneous Cement Discoplasty
( 511 ) 44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások.

( 210 ) M 20 00421
( 220 ) 2020.02.11.
( 731 ) Hernádi Ádám, Esztergom (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 20 00425
( 220 ) 2020.02.12.
( 731 ) Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) Bagdi Áron Ügyvédi Iroda, Békéscsaba
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; karriertervezési

szolgáltatások; karriertervezési tanácsadás; karrier információs és tanácsadó szolgáltatások [kivéve oktatási és
képzési tanácsadás]; karrierrel kapcsolatos kapcsolatépítési szolgáltatások; munka- és karrier lehetőségekre
vonatkozó információs szolgáltatások; kiállítások szervezése kereskedelmi célokra; kiállítások szervezése üzleti
célokra; kiállítások szervezése reklámozási célokra; állásbörzék szervezése és lebonyolítása; promóciók
szervezése audiovizuális média használatával; promóciós események szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi
kiállítások szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi bemutatókkal kapcsolatos szervezési szolgáltatások;
vásárlói hűségprogramok szervezése, működtetése és felügyelete; ösztönzési programok szervezése, működtetése
és ellenőrzése; kereskedelmi kiállítások és bemutatók szervezése és lebonyolítása; hűségprogramok szervezése
ügyfeleknek kereskedelmi, promóciós és reklámcélokra; értékesítési és népszerűsítő ösztönzőprogramok
szervezése, működtetése és felügyelete; üzleti célú vásárok és kiállítások szervezése és lebonyolítása;
állásközvetítő irodák; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása kedvezménykártya-programokkal;
hűségprogramok és ösztönzési programok megszervezése, működtetése és felügyelete; üzleti kutatás; üzleti
elemzés; piacok üzleti elemzése; piaci felmérés elemzése; üzleti információk elemzése; marketinghez kapcsolódó
elemzés; üzletvezetéssel kapcsolatos elemzés; stratégiai üzleti elemzés; üzleti elemzési szolgáltatások; vállalati
attitűdök elemzése; piackutatási statisztikák elemzése; fogyasztói reakciók elemzése; gazdasági előrejelzés és
elemzés; piackutatás és üzleti elemzés.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; konferenciák, kiállítások és

versenyek szervezése; karrier tanácsadás [oktatás]; karrier tanácsadási szolgáltatások (oktatási vagy képzési
tanácsadás); karrier tanácsadás és felkészítés [képzési és oktatási tanácsadás]; karrier információs és tanácsadási
szolgáltatások (oktatási és képzési tanácsadás); konferenciák szervezése; előadások szervezése; képzés
szervezése; webináriumok szervezése; oktatási programok szervezése; versenyek, versenysorozatok szervezése;
továbbképzési szemináriumok szervezése; díjátadó ünnepségek szervezése; üzleti képzések szervezése; üzleti
konferenciák szervezése; oktatási célú ünnepségek szervezése; fesztiválok szervezése szórakoztatási célokra;
szórakoztatási célú ünnepségek szervezése; oktatással kapcsolatos szimpóziumok szervezése; képzéssel
M887

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 7. szám, 2020.04.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
kapcsolatos konferenciák szervezése; sporttevékenységek és sportversenyek szervezése; oktatási célú

konferenciák szervezése; oktatással kapcsolatos konferenciák szervezése; oktatási gyűlések, kongresszusok
szervezése; sportesemények és sportversenyek szervezése; kongresszusok szervezése és lebonyolítása;
szakképzéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; bemutatók szervezése képzési célokra; szemináriumok
szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi, szakmai konferenciák szervezése; kiállítások szervezése oktatási
célokra; képzési célú kiállítások szervezése; oktatási célú bemutatók szervezése; oktatások szervezése és
lebonyolítása; tanórák szervezése és lebonyolítása; versenyek szervezése az interneten; játékok szervezése és
lebonyolítása; szórakoztatási célú vetélkedők, versenyek szervezése; versenyek szervezése [oktatás vagy
szórakoztatás]; oktatási célú vetélkedők, versenyek szervezése; szabadidős, rekreációs versenyek,
versenysorozatok szervezése; rekreációs, szabadidős célú ünnepségek szervezése; vetélkedők, játékok és
versenyek szervezése; szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése; közönség bevonását célzó játékok
szervezése; konferenciák, kongresszusok szervezése és lebonyolítása; szemináriumok rendezése, lebonyolítása és
szervezése; közösségi sport- és kulturális események szervezése; képzési célú gyűlések, szakmai konferenciák
szervezése; kereskedelmi célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; üzleti célú gyűlések, szakmai
konferenciák szervezése; kulturális célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; workshopok [képzés]
szervezése, lebonyolítása és rendezése; utazási ágazattal kapcsolatos tanfolyamok szervezése és lebonyolítása;
levelező tanfolyamok; levelező oktatás, távoktatás; online távoktatási szolgáltatások; tanfolyamszervezés turisták
számára; idegenforgalommal kapcsolatos tanfolyamok; oktatási díjak kiosztása; díjátadó ünnepségek szervezése;
versenyek és díjkiosztók rendezése; teljesítményt elismerő díjkiosztó ünnepségek szervezése.
( 210 ) M 20 00426
( 220 ) 2020.02.12.
( 731 ) Osskó Csaba, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35
37

Klíma és légtechnikai eszközök kis- és nagykereskedelme; hőszivattyúk kis- és nagykereskedelme.
Építőipari szolgáltatások; üzembehelyezési és javítási szolgáltatások; klímarendszerek beüzemelése;

klímaberendezések felújítása; légkondicionálási, klímatechnikai vállalkozási szolgáltatások; klímarendszerek
karbantartásával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; klímarendszerek javításával kapcsolatos tanácsadási
szolgáltatások; tiszta terek klímarendszereinek üzembehelyezése; hőszivattyúk telepítése; hőszivattyúk
beüzemelése; hőszivattyúk felújítása; hőszivattyúk karbantartása.
( 210 ) M 20 00449
( 220 ) 2020.02.13.
( 731 ) ANILIN Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 1

Klór uszodákhoz, medencékhez; vízkezelő vegyszerek uszodákban és gyógyfürdőkben történő használatra;

vízkezelő vegyszerek uszodákban és fürdőkben való használatra.
5

Fertőtlenítők úszómedencékhez.

( 210 ) M 20 00458
( 220 ) 2020.02.14.
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( 731 ) Krázsik József, Pomáz (HU)

Krázsik-Madary Judit, Pomáz (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Búvárbemutatók szervezése; búvárfelszerelések kölcsönzése; búvárkodási lehetőségek biztosítása;

búvárkodással kapcsolatos képzési szolgáltatások; búvároktatás; technikai búvároktatás; ipari búvároktatás;
közbiztonsági búvároktatás; légzőkészülékes búvároktatás; szabadtüdős búvároktatás; tengeri búvárkodással
kapcsolatos képzési szolgáltatások.
( 210 ) M 20 00499
( 220 ) 2020.02.17.
( 731 ) AD-VESZ Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Miskolc (HU)
( 740 ) Dr. Tóth Norbert Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) bjuti
( 511 ) 35

Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; adminisztrációs szolgáltatások gyógyászati beutalókkal
kapcsolatban; adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához; adóbevallás-benyújtási
szolgáltatások; adóbevallások elkészítése; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; állásközvetítő irodák;
árösszehasonlító szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi
célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója
sportesemények szponzorálásával; árusító automaták kölcsönzése; árusító standok bérbeadása; árverési
szolgáltatások; átmeneti üzletmenedzsment; bérszámfejtés; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások
beszerzése más cégeknek]; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési
promóciós szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra;
felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; fénymásolási szolgáltatások;
fénymásológépek kölcsönzése; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; gazdasági előrejelzések; gazdasági
versennyel kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; gépírási szolgáltatások; gyógyszerészeti,
állatgyógyászati és egészségügyi készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi
szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kisés nagykereskedelme; gyorsírási szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;
hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető szolgáltatások
[iroda funkciók]; időpont-ütemezési szolgáltatások [iroda funkciók]; import-export ügynökségek; információk
számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; irodagépek
és irodafelszerelés kölcsönzése; irodai berendezések kölcsönzése közösségi munkahelyeken; írott kommunikáció
és adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és
tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi
közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és
megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vásárok
rendezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kirakatrendezés; kiskereskedelmi szolgáltatások
művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; kiszervezett vállalatirányítás; kommunikáció átírása [irodai
funkciók]; konzultáció személyzeti kérdésekben; költöztető szolgálat vállalkozások számára; költségelemzés;
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közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások;

közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell közvetítés reklám- vagy
kereskedelmi célból; marketing szoftverkiadás keretében; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati
szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői
tevékenység számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online
kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és
előre rögzített zenékhez és filmekhez; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;
outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC) hirdetés; péktermékekkel kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; pénzügyi auditálás; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása;
piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok,
prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámfilmek készítése;
reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;
reklámkoncepciók kidolgozása; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása;
reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; repülőgéppel gyakran közlekedők számára szóló
programok igazgatása; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és
működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák összeállítása; szabadtéri
reklámozás, hirdetés; szakmai önéletrajz írása mások számára; szállodai üzletvezetés; számítógépes fájlkezelés,
adatkezelés; számlakivonatok összeállítása; számlázás; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal;
szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése;
telefonközpontok üzemeltetése mások megbízásából; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető
ügyfeleknek]; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése;
termékminták, áruminták terjesztése; titkársági szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; újság
előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi vagy marketing
célokra; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk
nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti könyvvizsgálat; üzleti közvetítési
szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti
menedzsment előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti
szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok,
kutatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési
konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel szabadúszó
szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; visszatérítési
programok üzleti irányítása harmadik felek számára; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra;
reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
( 210 ) M 20 00567
( 220 ) 2020.02.24.
( 731 ) Real Euro-Project Kft., Nyíregyháza (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

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

( 210 ) M 20 00694
( 220 ) 2020.03.03.
( 731 ) Pannon Hotel Menedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Berek Gergő, Pécs
( 541 ) Szent Orbán Hotel
( 511 ) 43

Szállodai szállásbiztosítás; szállodai szálláshely szolgáltatások; szállodai szolgáltatás; szállodai

szolgáltatások; bankettek és társas összejövetelek tartására alkalmas létesítmények biztosítása különleges
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alkalmakra; esküvői fogadások szervezése [helyszínek]; konferencia létesítmények biztosítása; konferenciatermek

biztosítása; létesítmények biztosítása konferenciákhoz, kiállításokhoz és találkozókhoz, értekezletekhez; szakmai
bemutatók, kiállítások létesítményeinek biztosítása [szállásadás]; szállásbiztosítás találkozókhoz; szálláshely
biztosítás találkozókhoz; bár- és éttermi szolgáltatások; bár szolgáltatások; ételek és italok biztosítása
éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása; ételek és italok felszolgálása vendégek számára; ételek és
italok felszolgálása éttermekben és bárokban; ételek és italok szolgáltatása vendégek számára; ételek és italok
szolgáltatása éttermi vendégek számára; éttermi szolgáltatások; szállodai étkezés, étkeztetés megszervezése;
szállodai éttermi szolgáltatások; szállodák által nyújtott éttermi szolgáltatások.
( 210 ) M 20 00772
( 220 ) 2020.03.10.
( 731 ) Szalai Fémmegmunkáló Kft., Nagykőrös (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 11
35

Füstölő grillek; grillezők, grillsütők; grillkészülékek, barbecue-k [sütéshez]; offset smoker készülékek.
A következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: füstölő grillek; a következő

árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: grillezők, grillsütők; a következő árukkal
kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: grillkészülékek, barbecue-k [sütéshez]; a következő árukkal
kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: offset smoker készülékek.
A rovat 58 darab közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban
( 111 ) 231.041
( 151 ) 2020.04.14.
( 210 ) M 20 00633
( 220 ) 2020.02.28.
( 732 ) Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Török András Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
41

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

( 111 ) 231.057
( 151 ) 2020.04.14.
( 210 ) M 20 00667
( 220 ) 2020.03.02.
( 732 ) Béres István, Budapest (HU)
( 541 ) Twist
( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

( 111 ) 231.162
( 151 ) 2020.04.14.
( 210 ) M 20 00771
( 220 ) 2020.03.10.
( 732 ) S. Kovács Ádám, Budapest (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Bandázs szalagok; baseball sapka; bermuda nadrágok; birkózó ruházat; boksz-nadrágok; brazil Jiu Jitsu öv;

brazil Jiu Jitsu ruházat; búvárruhák, vízhatlan ruhák, neoprén ruhák; derékszíjak, övek; edzőcipők, sportcipők;
fürdőköpenyek, fürdőköntösök;fürdőnadrágok, bermudák; fürdőruhák, úszódresszek; harcművészeti egyenruhák;
hosszú ujjú pulóverek; judo egyenruhák; judo ruhák; kabátok, dzsekik; kapucnis pulóverek, melegítőfelsők;
karate egyenruhák; karateruhák; kardigánok; kesztyűk [ruházat];lábbelik; melegítő felsők; melegítő felsők,
sportos pulóverek; melegítő nadrágok, tréning nadrágok; melegítőalsók; melegítődzsekik; melegítőfelsők;
melegítőnadrágok, melegítő alsók; MMA short; nadrágok; pólóingek, kötött ingek, pólók; pólók;
pulóverek;pulóverek, mezek; pulóverek, szvetterek; rashguard ruházat; rövidnadrágok; rövidnadrágok, shortok;
ruhák, edzőruhák küzdősportokhoz; ruházat harcművészetekhez; ruházati cikkek; sálak [ruházati cikkek]; sapkák;
sport sapkák és baseball sapkák;szabadidöfelsők, melegítőfelsők; szabadidős nadrágok; Taekwondo ruhák;
tréningruha felsők, melegítő felsők; trikók; vízhatlan ruházati cikkek.
28

Bokszkesztyűk; bokszlabdák [boxlabdák]; bokszlabdák gyermekeknek; bokszzsákok [boxzsákok];

felfújható bokszzsákok; húrok ütőkhöz; ökölvívó kesztyűk, bokszkesztyűk [boxkesztyűk]; padlóra szerelt
bokszlabdák; rugós rögzítésű bokszlabdák; sportcikkek ésfelszerelések; sportcikkek hordozására alkalmas táskák;
tokok ütőkhöz; ütők [sportcikkek]; ütök játékokhoz; ütőmarkolatok; védöborítók, tokok ütőkhöz; edző
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felszerelések sportoláshoz; sportoláshoz ütő-rúgó pajzsok.

35

Ruházati cikkekkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; ruházati kiegészítőkkel kapcsolatos

kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; sport felszerelésekkel kapcsolatos kis-és nagykereskedeimi
szolgáltatások; sport ruházattal kapcsolatoskis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; táskákkal, sporttáskákkal
kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások.
A rovat 3 darab közlést tartalmaz.
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Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 230.385
( 151 ) 2020.04.02.
( 210 ) M 19 00423
( 220 ) 2019.02.11.
( 732 ) Családbarát Ország Nonprofit Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Grundtner Marcell, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

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

Gondoskodási alap szolgáltatások; gyűjtések szervezése; irodák bérbeadása közösségi munkavégzéshez;

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

Építési tanácsadó szolgáltatások; vásári standok és üzletek építése.

38

Hírügynökségek; információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása;

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

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

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

Nyomtatási, nyomdai szolgáltatások; ofszetnyomtatás.

41

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

coaching (tréning); egészségklub szolgáltatások (egészség és fitnesz); elektronikus kiadványszerkesztés;
elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok
szervezése és lebonyolítása; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmszínházi előadások, filmbemutatók;
fotóriportok készítése; gyakorlati képzés (szemléltetés); hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása;
iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; játékkölcsönzés; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás);
konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális
vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mentorálás; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); nem
reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; on-line elérhető
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elektronikus publikációk, nem letölthetők; óvodák; pályaválasztási tanácsadás; rádió- és televízió műsorok

készítése; rádiós szórakoztatás; sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős
tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok
szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási
szolgáltatások; táboroztatás; televíziós szórakoztatás; testnevelés; vallásoktatás; versenyek szervezése (oktatás
vagy szórakoztatás); vidámparkok; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.
42

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

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

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

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

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

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

Esküvői szertartások tervezése és szervezése; gyermekfelügyelet (babysitter szolgáltatások); online

közösségi hálózatok szolgáltatásai; örökbefogadási ügynökségek; képviselet jogvitákban; közbenjárás.
( 111 ) 231.017
( 151 ) 2020.03.16.
( 210 ) M 19 02322
( 220 ) 2019.07.26.
( 732 ) IVANKA Concrete Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kacsukpatent Európai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 541 ) IVANKA
( 511 ) 19

Ablaküveg, a járműablakok kivételével; ablaküveg építési célokra (1); ablaküveg építési célokra (2);

agglomerált parafa építkezéshez; agyag; agyag téglákhoz; ajtókeretek, nem fémből; ajtók, nem fémből (1); ajtók,
nem fémből (2); ajtópanelek, nem fémből; akváriumi homok; akváriumi kavics; akvárium szerkezetek;
alabástrom; alabástromüveg; alakításra alkalmas fa; állványzat; árbocok, nem fémből; armatúrák, tartóvázak nem
fémből, építési célra; aszfalt (1); aszfalt (2); aszfalt útburkolatok; azbesztcement; azbeszthabarcs; balusztrádok,
nem fémből; beton; bevonatok (építőanyagok); bitumen építési anyagok; bitumenes bevonatok tetőfedéshez;
bitumenes kátránypapír; biztonsági üveg; burkolatok, nem fémből, építési célokra (1); burkolatok, nem fémből,
építési célokra (2); burkolólapok építéshez, nem fémből; bűzelzárók, szagelzáró szifonok, nem fémből vagy
műanyagból; cement; cementlapok; cementoszlopok; csatornafedők, nem fémből; csövek homokkőből; csövek
nem fémből, szellőztető és légkondicionáló berendezésekhez; deszkák fából, építéshez; díszlécek párkányokhoz,
nem fémből, építési célokra (1); díszlécek párkányokhoz, nem fémből, építési célokra (2); dongafák; dúcok,
támfák, nem fémből (1); dúcok, támfák, nem fémből (2); elágazócsövek, ágcsövek, nem fémből; elektromos
vezetékeket tartó oszlopok, nem fémből; előregyártott emelvények, nem fémből; előtetők, nem fémből;
emlékművek, nem fémből; emléktáblák, nem fémből; építési filc, építési nemez; építési homokkő; építési üveg;
építőelemek betonból; építőelemek (nem fémből) lapok formájában; építőkövek; épületek, nem fémből;
épületpanelok, nem fémből; ereszcsatornák, nem fémből; esővízcsatornák, nem fémből, építési célokra;
ezüsthomok; faanyag, fűrészáru; faanyag háztartási eszközök készítéséhez; faburkolatokhoz (1); fa burkolatokhoz
(2); falicsempék, nem fémből; fali díszlécek, nem fémből; farostlemezek építéshez; fa útburkolatok; fazekas
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agyag; festékszóró fülkék, nem fémből; forgóajtók, nem fémből; furnérlemez; fűrészáru, deszkaáru; fűrészeltfa;

geotextilek (építkezésekhez); gerendák, tartóoszlopok, nem fémből (1); gerendák, tartóoszlopok, nem fémből (2);
gipsz; gipszvakolat; gránit; gumicsapágyak épületek szeizmikus szigeteléséhez; habarcs építési célokra;
harmonikaajtók nem fémből; harmonikaajtók, nem fémből; hirdetőoszlopok, nem fémből; homok, az öntödei
homok kivételével; hosszabbítók kéményekhez, nem fémből; istállók; járólapok, nem fém; jelzőtáblák, nem
világítók, nem mechanikusak, nem fémből; kandallóburkolatok nem fémből; kátrány; kátrányozott szalagok
(építőipar); kavics, murva, sóder; kemencék cement anyaga; kémények, nem fémből; kéményoszlopok, nem
fémből; kéménytetők, nem fémből; kéménytoldatok, nem fémből; kerékpárállványok parkoláshoz, nem fémből;
keretek (nem fémből) üvegezett ablakokhoz (1); keretek (nem fémből) üvegezett ablakokhoz (2); keretek (nem
fémből) üvegezett ablakokhoz (3); kerítések, nem fémből; készházak; keszonok víz alatti építkezésekhez;
kikötőcölöpök, nem fémből; kipréselt cukornád, bagasz (építőanyag); kisplasztika kőből, betonból vagy
márványból (1); kisplasztika kőből, betonból vagy márványból (2); klinkerkő; kohóhabsalak cement; koporsóvagy sírfedelek, nem fémből; korcsolyapályák (építmények), nem fémből; kő; kőfaragványok; kőszénkátrány;
kötőanyagok kövekhez; kötőanyagok utak karbantartásához; külső redőnyök, nem fémből, nem textilanyagokból;
kvarc, hegyikristály (1); kvarc, hegyikristály (2); kvarc, hegyikristály (3); lécek, nem fémből; léckerítés (nem
fémből); lefolyócsövek, szennyvízcsatornák, nem fémből; lengőajtók, nem fémből; lépcsőfokok, nem fémből;
lépcsők, nem fémből; lépcsőpofák (lépcsőházak részei), nem fémből; lugasok (építmények nem fémből);
madárfürdők (nem fém szerkezetek); madárházak, nem fémből(építmények); madár ülőkék, ülőfák (kalitkában);
magnéziacement; makadám; márvány; megmunkált fa; mellszobrok kőből, betonból vagy márványból;
mennyezetek, nem fémből; merevcsövek, nem fémből (építés); mész; mészkő; mészmárga; mobil épületek, nem
fémből; mobil melegházak, nem fémből; mozaikok építési célokra; műanyag ágyásszegélyek; műanyagsínek
(építőanyagok); műkő; művészeti tárgyak kőből, betonból vagy márványból; nád, építési célra; napelemeket
tartalmazó, nem fém tetőszerkezet; négyzetfa (ácstermék); nem fém ablakpárkányok; nem fémből készült
falborítások építéshez (1); nem fémből készült falborítások építéshez (2); nem fémből készült falbontások
építéshez (3); nem fém építőanyagok; nem fémes anyagokból készült útburkoló blokkok; nem fémkonzolok
építőipari célra; nem fém oszlopok építkezéshez; nem világító, nem mechanikus jelek, táblák, nem fémből; nem
világító, nem mechanikus útjelzők, nem fémből; nem világító útjelzők, nem fémből; nyers kréta; olivin építési
célokra; oszlopok, nem fémből; öntödei öntőformák, nem fémből; padlóburkolatok (fából); padlóburkoló
mozaiklapok, nem fémből (1); padlóburkoló mozaiklapok, nem fémből (2); padlódeszkák; padlók, nem fémből;
palák, palás kőzetek; pala, palakő; palapor; páncélburkolat, nem fémből; páncélok, nem fémből; páncélozott ajtók
nem fémből; parkettafák; parketták; pavilonok; porfír (kő); postaládák (kőművesmunkák); profillécek fából
falburkolathoz (lambéria); rácsozatok nem fémből; rakétakilövő állványok, nem fémből; redőnyök, nem fémből;
rovarhálók, nem fémből; salak (építőanyag); salaktörmelék; samott (tűzálló anyag); sarokcsatornák, nem fémből;
sertésólak, nem fémből; silók, nem fémből; síremlékek, nem fémből; síremléktáblák, nem fémből; sírkamrák,
nem fémből; sírkő sztélék, nem fémből; sírkövek; sírboltok, nem fémből; sírlapok, nem fémből; szádfalak,
szádpallók, nem fémből; szemöldökfák, áthidalók, nem fémből; szerkezetek, vázak épületekhez, nem fémből;
szigetelőpapír (építkezéshez) (1); szigetelőpapír (építkezéshez) (2); szigetelő üveg (építkezés); színes
üvegablakok; szurok; táblás faburkolat; tartályok kőművesmunkákhoz; távíróoszlopok, nem fémből; téglák (1);
téglák (2); telefonfülkék, nem fémből; terméskő; terrakotta; tetőcserepek (1); tetőcserepek (2); tetőcserepek (3);
tetőcserepek (4); tetőfedő pala; tetősarok csatornák, nem fémből; tetősarok-gerendák; tufa; tűzálló
cementbevonatok; tűzálló építőanyagok, nem fémből; tyúkólak, nem fémből; ugródeszkák, trambulinok, nem
fémből; úszódokkok, nem fémből, hajók kikötéséhez; úszómedencék (nem fém szerkezetek); útburkoló anyagok;
utcai vízlevezető csatornák, nem fémből; útépítési és útburkoló anyagok; útjelzőtáblák, szalagok, szintetikus
anyagból; útmenti biztonsági korlátok, nem fémből; üveggranulátumok utak jelzéséhez; üvegházak keretei, vázai,
nem fémből; vásári bódék; vásári bódék, házikók; vasúti talpfák, nem fémből; világító térkövek; vízelvezető
csövek, nem fémből; vízvezetékek, nem fémből; vízvezeték szelepek nem fémből vagy műanyagból; xilolit;
zászlórudak nem fémből; zászlórudak, nem fémből; zománcozott üveg, építkezéshez; zsaluk, spaletták, nem
fémből; zsaluzat betonhoz, nem fémből; zsilipcsövek, nem fémből; zsindelyek.
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Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; adminisztratív támogatás pályázati felhívások
megválaszolásához; adóbevallás-benyújtási szolgáltatások; adóbevallások elkészítése; ajándéknyilvántartási
szolgáltatások; állásközvetítő irodák; árösszehasonlító szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása
kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi
ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; árusító automaták kölcsönzése;
árusító standok bérbeadása; árverési szolgáltatások; átmeneti üzletmenedzsment; bérszámfejtés; beszerzői
szolgáltatások (áruk, illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek); célzott marketing; divatbemutatók
szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; fénymásolási szolgáltatások;
fénymásológépek kölcsönzése; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; gazdasági előrejelzések; gazdasági
versennyel kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; gépírási szolgáltatások; gyógyszerészeti,
állatgyógyászati és egészségügyi készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi
szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények, valamint gyógyászati eszközök kisés nagykereskedelme; gyorsírási szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;
hirdetőtáblák bérbeadása (reklámtáblák); honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető szolgáltatások
(iroda funkciók); időpont-ütemezési szolgáltatások (iroda funkciók); import-export ügynökségek; információk
számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; iratmásolás;
irodagépek és irodafelszerelés kölcsönzése; irodai berendezések kölcsönzése közösségi munkahelyeken; írott
kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi
információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás); kereskedelmi információs ügynökségek;
kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók
tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;
kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából;
kirakatrendezés; kiskereskedelmi szolgáltatások művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; kiszervezett
vállalatirányítás; kommunikáció átírása (irodai funkciók); konzultáció személyzeti kérdésekben; költöztető
szolgálat vállalkozások számára; költségelemzés; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó
tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban;
manöken/modell közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; marketing szoftverkiadás keretében;
marketingszolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt adatok
frissítése és karbantartása; online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi
szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez;
online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és előre rögzített zenékhez és filmekhez; online piactér
biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások (üzleti segítségnyújtás);
Pay Per Click (PPC) hirdetés; pénzügyi auditálás; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci
tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;
reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás;
reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs
médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek
írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; repülőgéppel
gyakran közlekedők számára szóló programok igazgatása; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy
iparvállalatok irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében;
statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); szakmai
önéletrajz írása mások számára; szállodai üzletvezetés; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok
összeállítása; számlázás; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szövegszerkesztés; szponzorok
felkutatása; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; telefonos üzenetközvetítés
(telefonon el nem érhető ügyfeleknek); telemarketing szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós
reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; termékminták, áruminták terjesztése; titkársági
szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos
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szolgáltatások; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti

információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti könyvvizsgálat (1); üzleti
könyvvizsgálat (2); üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók
összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment
szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás,
információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel
kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel sportolók
számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások; vásárlási
megrendelések ügyintézése; visszatérítési programok üzleti irányítása harmadik felek számára; webindexelés
kereskedelmi vagy reklám célokra.
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Árvízvédelmi rendszerek telepítése és javítása; aszfaltozás; bányaművelés; betörésvédelmi

riasztórendszerek felszerelése és javítása; biztonsági zárak javítása; bőr ápolása, tisztítása és javítása
(feldolgozott) (1); bőr ápolása, tisztítása és javítása (feldolgozott) (2); buldózerek kölcsönzése; bútorfelújítás,
restaurálás; bútorok karbantartása; cipőjavítás; csiszolás (2); csiszolás habkővel; csővezetékek építése és
karbantartása; daruk (építőipari gépek) kölcsönzése; edényszárító gépek bérbeadása; égőfejek karbantartása és
javítása; elektromos berendezések üzembe helyezése és javítása; elektromos berendezések zavarmentesítése;
elhasznált vagy tönkrement gépek felújítása; elhasznált vagy tönkrement motorok felújítása; építés; építési
tanácsadó szolgáltatások; építkezések felügyelete (irányítás); építőipari felszerelések kölcsönzése; épületbontás;
épületek (belső) tisztítása, takarítása; épülethomlokzat tisztítás, takarítás; épületszigetelés; épületszigetelés,
épülettömítés; esernyőjavítás; exkavátorok (kotrógépek) kölcsönzése; fagyasztókészülékek üzembe helyezése és
javítása; fehérnemű mosása; felvonók felszerelése és javítása; fényképezőgépek javítása; féregirtás, nem
mezőgazdasági, vízművelési, kertészeti és erdészeti; féregirtás, nem mezőgazdasági, vízművelési, kertészeti és
erdészeti célokra; fertőtlenítés; filmvetítőgépek javítása és karbantartása; frakkolási szolgáltatások;
fűtőberendezések üzembe helyezése és javítása; gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása;
gépjármű-akkumulátorok töltése; gumiabroncs-centírozás; gumiabroncsok (újra) futózása; gumiabroncsok
vulkanizálása (javítás); gyárépítés; hajóépítés; hangszerek hangolása; hangszerek restaurálása; hidraulikus törési
szolgáltatások; hóeltakarítás; hullámtörő mólók építése; irodagépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása;
járműfényezés; járműjavítás (üzemzavar); járműjavító műhelyek (üzemanyag utántöltés és karbantartás);
járműmosás; járművek karbantartása; járművek karbantartása és javítása; járművek kenése; járművek rozsda
elleni kezelése; járművek tisztítása; javítási információk; jelzések, cégtáblák festése vagy javítása; kábelfektetési
szolgáltatások; kárpitjavítás; kárpitozás; kártevők elleni védekezési szolgáltatások, nem a mezőgazdaság, a
vízművelés, a kertészet és az erdészet számára; kártevők elleni védekezési szolgáltatások, nem a mezőgazdaság,
az akvakultúra, a kertészet és az erdészet számára; kazánok tisztítása és javítása; kemencék, kazánok üzembe
helyezése és javítása; kéményseprés; késélezés; kikötőépítés; konzultáció konstrukciókról; konyhai felszerelések
üzembe helyezése; kőfejtés; kőműves munkák (1); kőműves munkák (2); közművek bevezetése építési
területeken; kútfúrás; külső és belső festés; lakkozás; légkondicionáló berendezések telepítése és javítása;
mesterséges hókészítés (szolgáltatás); mosás; mosodai szolgáltatások; mosogatógépek kölcsönzése; mosógépek
bérbeadása; műtárgyak restaurálása; napernyők javítása; nyílászárók beszerelése; nyomtatóba való festékkazetták
utántöltése, újra töltése; olaj- vagy földgáz-kutak mélyfúrása; órajavítás; orvosi műszerek sterilizálása;
öntözőberendezések üzembe helyezése és javítása; páncéltermek karbantartása és javítása (1); páncéltermek
karbantartása és javítása (2); patkányirtás; pelenkatisztítás; raktárak építése és javítása; repülőgépek karbantartása
és javítása; rozsdamentesítés; ruhajavítás (1); ruhajavítás (2); ruhatisztítás; ruhavasalás (1); ruhavasalás (2);
számítógépes hardverek (üzembehelyezés, karbantartás és javítás); szegecselés; szivattyújavítás; tapétázás;
telefonok üzembe helyezése és javítása; tetőfedő munkák; tintapatron újratöltési szolgáltatások; tisztítógépek
kölcsönzése; tűzriasztók felszerelése és javítása; újra-ónozás; úszómedencék karbantartása; útburkolás;
utcaseprőgépek kölcsönzése; úttisztítás; vakolás (vakolási munkák); vásári standok és üzletek építése;
vegytisztítás; villamos vezetékek javítása; villanyszerelők által nyújtott szolgáltatások; víz alatti építkezés; víz
alatti javítások; vízelvezető szivattyúk bérbeadása; vízvezeték-szerelés.
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Adatbiztonsági tanácsadás; adatkódolási szolgáltatások; adatok és számítógépes programok konvertálása,

nem fizikai átalakítás; anyagtesztelés (1); anyagtesztelés (2); bakteriológiai kutatás; beltéri dekoráció tervezése
(1); beltéri dekoráció tervezése (2); biológiai kutatás; csapadékoszlatás; csomagolástervezés; divattervezés;
dokumentumok digitalizálása (szkennelés); elektronikus adattárolás; energetikai vizsgálat; energiatakarékossági
tanácsadás; építési tervkészítés; építészeti konzultáció; építészeti szolgáltatások; felhőalapú számítástechnika;
fizikai adatok vagy dokumentumok átalakítása elektronikus médiába; fizikai kutatások; földmérés; geológiai
kutatás; geológiai kutatások (1); geológiai kutatások (2); gépjárművek műszaki vizsgálata (közúti közlekedési
alkalmasság); grafikai tervezés; gyapjú minőségértékelése; hálózati kiszolgálók (webszerverek) bérlete;
hegesztéssel kapcsolatos kutatás; hitelkártya- tevékenység elektronikus felügyelete internetes visszaélések
felderítése érdekében; honlap-alapú adatindexek létrehozása és tervezése harmadik fél számára
(információtechnológiai szolgáltatások); honlaptervezési tanácsadás; időjárás-előrejelzés; információtechnológiai
(IT) tanácsadási szolgáltatások; internetbiztonsági szaktanácsadás; internetes keresőmotorok biztosítása; ipari
formatervezés; kalibrálás (mérés); kézírás elemzése (grafológia); kihelyezett szolgáltatók az információs
technológia területén; klinikai kísérletek; kozmetikai kutatás; kőolajmezők kiaknázásának elemzése;
környezetvédelemmel kapcsolatos kutatás; kutatás az épületépítés területén; kutatási és fejlesztési szolgáltatások;
lábon álló fa minőségértékelése; mechanikai kutatás; mérnöki munkák, szolgáltatások; mérnöki munkával
kapcsolatos mérések, földmérés; meteorológiai előrejelzés; minőség-ellenőrzés; mobiltelefonok kikódolása;
műalkotások hitelesítése; műszaki kutatás; műszaki tervtanulmányok készítése; nem helyszíni biztonsági mentés;
népszerűsítési anyagok grafikus tervezése; névjegykártyák tervezése; olaj-, gáz- és egyéb bányászati iparral
kapcsolatos kutatószolgálat; olajkutak vizsgálata, tesztelése; olajkutatás; olajmezőkkel kapcsolatos felmérések
készítése; orvosi kutatás; platform-mint-szolgáltatás (PAAS); stíldíszítés (ipari formatervezés); szakszövegek
írása; számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk nyújtása
weboldalon keresztül; számítógépek bérbeadása; számítógépes adathelyreállítás; számítógépes biztonsággal
kapcsolatos tanácsadás; számítógépes platformok fejlesztése; számítógépes programok másolása; számítógépes
rendszerek felügyelete jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése érdekében;
számítógépes rendszerek felügyelete üzemzavarok elkerülése érdekében; számítógépes rendszerek távfelügyelete
(monitoring); számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógépes szoftver bérlése,
kölcsönzése; számítógépes vírusvédelmi szolgáltatások; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével
kapcsolatos tanácsadás; számítógép-programozás; számítógép szoftver tanácsadás; személyes azonosító adatok
elektronikus felügyelete az interneten keresztüli személyazonosság-lopás felderítése érdekében; szén-dioxidkibocsátás csökkentésével kapcsolatos tudományos információnyújtás, tájékoztatás és szaktanácsadás; szerver
hosting, szerver bérlés; szoftverek frissítése; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftver-karbantartás;
szoftver, mint szolgáltatás (SaaS); szoftvertelepítés; szoftvertervezés; távközlési technikákkal kapcsolatos kutatás;
technológiai szaktanácsadás; telekommunikációs technológiai tanácsadás; térképészet; tudományos és
technológiai kutatás a természeti katasztrófák területén; tudományos és technológiai kutatás szabadalmak
feltérképezésével kapcsolatban; tudományos kutatás; tudományos laboratóriumi szolgáltatások; várostervezés;
vegyelemzés, kémiai analízis; vegyészeti kutatás; vegyészeti szolgáltatások; víz alatti kutatás, feltárás;
vízelemzés; weboldalkészítési és karbantartási szolgáltatás; webtárhely biztosítása internetes oldalakhoz.
( 111 ) 231.022
( 151 ) 2020.03.18.
( 210 ) M 19 02561
( 220 ) 2019.08.16.
( 732 ) Gyógyvarázs Kereskedelmi Kft., Nyíregyháza (HU)
( 541 ) Gyógyvarázs
( 511 ) 3

Bőrápoló kozmetikumok; gyógynövénykivonatok kozmetikai célokra; kenőcsök kozmetikai célokra;

kozmetikai célú folyadékok, oldatok; kozmetikai krémek; kozmetikai szerek.
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Balzsam készítmények orvosi, gyógyászati célokra; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással; gyógynövények;

immunerősítők; vitaminkészítmények; táplálékkiegészítők; gyógyhatású balzsamok.
( 111 ) 231.023
( 151 ) 2020.03.25.
( 210 ) M 19 00222
( 220 ) 2019.01.25.
( 732 ) Wunderlich Borászati Kft., Villány (HU)
( 740 ) Mudra Ügyvédi Iroda, Szeged
( 546 )

( 511 ) 33

Villány eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

( 111 ) 231.024
( 151 ) 2020.03.25.
( 210 ) M 19 00223
( 220 ) 2019.01.25.
( 732 ) Wunderlich Borászati Kft., Villány (HU)
( 740 ) Mudra Ügyvédi Iroda, Szeged
( 546 )

( 511 ) 33

Villány eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

( 111 ) 231.026
( 151 ) 2020.03.25.
( 210 ) M 19 02724
( 220 ) 2019.09.06.
( 732 ) Bánfalvi Gábor, Budapest (HU)
( 541 ) TASTING TABLE
( 511 ) 35

Borkereskedelem.

39

Utazásszervezés.

41

Borkóstoló, rendezvényszervezés.

43

Vendéglátás, idegenvezetés.

( 111 ) 231.027
( 151 ) 2020.03.25.
( 210 ) M 19 02715
( 220 ) 2019.09.06.
( 732 ) Kovács Kristóf, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 7. szám, 2020.04.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
( 541 ) ESTI SHOWDER

( 511 ) 39

Internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; közösségi hálózatok fórumai; rádióadás;

vezeték nélküli műsorterjesztés; videó on-demand közvetítések.
41

Előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés,

a reklámfilmek kivételével; filmszínházi előadások, filmbemutatók; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy
oktatás]; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok
biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás;
show-műsorok készítése; show-müsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; stúdiószolgáltatások; színházi
produkciók; szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; zenei produkciók.
( 111 ) 231.028
( 151 ) 2020.03.25.
( 210 ) M 19 02714
( 220 ) 2019.09.06.
( 732 ) Kovács Kristóf, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SHOWDER KLUB
( 511 ) 39

Internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; közösségi hálózatok fórumai; rádióadás;

vezeték nélküli műsorterjesztés; videó on-demand közvetítések.
41

Előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés,

a reklámfilmek kivételével; filmszínházi előadások, filmbemutatók; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy
oktatás]; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok
biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás;
show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; stúdiószolgáltatások; színházi
produkciók; szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; zenei produkciók.
( 111 ) 231.029
( 151 ) 2020.03.25.
( 210 ) M 19 02709
( 220 ) 2019.09.09.
( 732 ) Dr. Rodek Nóra, Nagykanizsa (HU)
( 740 ) dr. Benkő Ferenc, Budapest
( 541 ) CSR Navigator
( 511 ) 35

Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; üzleti értékelések; üzletvezetési konzultáció;

üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások.
( 111 ) 231.030
( 151 ) 2020.03.25.
( 210 ) M 19 02580
( 220 ) 2019.08.22.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 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
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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 ) 231.031
( 151 ) 2020.03.25.
( 210 ) M 19 02571
( 220 ) 2019.08.21.
( 732 ) Pokrovenszki Gergely, Nyíregyháza (HU)
( 541 ) Élménypróba
( 511 ) 41

Sportoktatás; sporthíradás; sportbíróskodás; sporttevékenységek; sportszolgáltatások; sportolók képzése;

sportoktatói szolgáltatások; sportversenyek rendezése; sportesemények és sportversenyek szervezése;
sportesemények megszervezése; sportesemények megrendezése; sportversenyek és sportesemények
megszervezése; sporttevékenységek oktatása; sportrendezvények lebonyolítása; sport edzőtábori szolgáltatások;
e-sport oktatás; sport és fitnesz; információnyújtás sporttevékenységekhez; sportszolgáltatások biztosítása;
szórakoztató sportszolgáltatások; sportolókkal kapcsolatos információnyújtás; sport- és kulturális tevékenységek;
sportfoglalkozások szervezése nyári táborokhoz; sporttal kapcsolatos tanfolyamok biztosítása; sport- és
szabadidős tevékenységek; sportoktatás, edzés és irányítás; sportesemények közvetítése honlapokon keresztül;
sportesemények biztosítása és rendezése; sportversenyek szervezése és lebonyolítása; sportrendezvények
szüneteiben nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; sportolási és kikapcsolódási szolgáltatások biztosítása;
sportrendezvényekhez kapcsolódó információk szolgáltatása; sportinformációk biztosítása előre rögzített
telefonüzenetek segítségével; sportolók rendezvényeken történő fellépésének megszervezése (szponzori,
promotor szolgáltatás); e-sportrendezvényekhez kapcsolódó jegyfoglalás és foglalási szolgáltatások; főiskolai és
egyetemi sportversenyek szervezése és lebonyolítása; jegyátvételi szolgáltatások szórakoztató, sport- és kulturális
rendezvényekhez; sportlétesítmények szervezése műkorcsolyázó- és gyorskorcsolyázó bajnokságokhoz;
sportlétesítmények biztosítása műkorcsolyázó és gyorskorcsolyázó bajnokságokhoz; e-sportesemények előállítása
a televízió számára.
( 111 ) 231.033
( 151 ) 2020.03.25.
( 210 ) M 19 00621
( 220 ) 2019.02.27.
( 732 ) Lóránt-Szemző Fruzsina, Budajenő (HU)
( 740 ) Lóránt Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) AMAZON BODY
( 511 ) 41

Sport- és fitneszszolgáltatás nyújtása; fitnesz oktatás és képzés kérelmező által kidolgozott mozgásformára,

fitnesz edzésre.
( 111 ) 231.035
( 151 ) 2020.03.25.
( 210 ) M 19 02563
( 220 ) 2019.08.15.
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( 732 ) JT International SA, Geneva (CH)

( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) LD XS LINE AMBER
( 511 ) 34

Dohány, mind feldolgozott, mind feldolgozatlan formában; dohány dohányzás céljára, pipadohány, kézzel

sodorható cigarettadohány, bagó, nedves por-alakú dohány; cigaretták, elektromos cigaretták; szivarok, szivarkák;
tubák; dohányzási cikkek, amennyiben a 34. áruosztályba tartoznak; cigarettapapírok, cigarettacsövek és gyufák.
( 111 ) 231.037
( 151 ) 2020.03.25.
( 210 ) M 19 02560
( 220 ) 2019.08.16.
( 732 ) POLI-FARBE Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) Poli-Farbe Perfekt
( 511 ) 2

Festékek, kencék, lakkok; kültéri homlozatfestékek; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festőanyagok;

színezékek, színezőanyagok; hígítók; bevonóanyagok, maróanyagok; zománcok.
( 111 ) 231.042
( 151 ) 2020.03.26.
( 210 ) M 19 00445
( 220 ) 2019.02.13.
( 732 ) WING Ingatlanfejlesztő és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Fütty Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Community LIVING
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

37

Építés; építési tanácsadó szolgáltatások; építkezések felügyelete [irányítás]; konzultáció konstrukciókról;

nyílászárók beszerzése.
( 111 ) 231.043
( 151 ) 2020.03.26.
( 210 ) M 19 00447
( 220 ) 2019.02.13.
( 732 ) WING Ingatlanfejlesztő és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Fütty Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Smart LIVING
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

37

Építés; építési tanácsadó szolgáltatások; építkezések felügyelete [irányítás]; konzultáció konstrukciókról;

nyílászárók beszerzése.
( 111 ) 231.044
( 151 ) 2020.03.26.
( 210 ) M 19 00450
( 220 ) 2019.02.13.
( 732 ) WING Ingatlanfejlesztő és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Fütty Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) LIVING Homes
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
M903
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Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

37

Építés; építési tanácsadó szolgáltatások; építkezések felügyelete [irányítás]; konzultáció konstrukciókról;

nyílászárók beszerzése.
( 111 ) 231.045
( 151 ) 2020.03.26.
( 210 ) M 19 02049
( 220 ) 2019.06.27.
( 732 ) MESZÉK Kft., Nyírtelek (HU)
( 740 ) dr. Nagy Attila, Nyíregyháza
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

42

Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

( 111 ) 231.046
( 151 ) 2020.03.26.
( 210 ) M 19 03074
( 220 ) 2019.10.07.
( 732 ) Recurve Legal LLC, Denver (US)
( 300 ) 88454939 2019.05.31. US
( 740 ) Süle Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) RECURVE
( 511 ) 9

Letölthető alkalmazások mobil eszközökkel történő használatra jogi szolgáltatások nyújtói, ügyfelek, jogi

segítségnyújtó szolgáltatások nyújtói, co-working létesítmények és irodahelyiségek szolgáltatói
együttműködésének elősegítésére.
( 111 ) 231.047
( 151 ) 2020.03.26.
( 210 ) M 19 03075
( 220 ) 2019.10.07.
( 732 ) Recurve Legal LLC, Denver (US)
( 300 ) 88454954 2019.05.31. US
( 740 ) Süle Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) RECURVE
( 511 ) 35

Kereskedelmi menedzsment szolgáltatások jogi szolgáltatások nyújtói számára; üzleti konzultációs

szolgáltatások jogi szolgáltatások nyújtói, ügyfelek, jogi segítségnyújtó szolgáltatások nyújtói, co-working
létesítmények és irodahelyiségek szolgáltatói együttműködésének elősegítésére.
( 111 ) 231.048
( 151 ) 2020.03.26.
( 210 ) M 19 03076
( 220 ) 2019.10.07.
( 732 ) Recurve Legal LLC, Denver (US)
( 300 ) 88454975 2019.05.31. US
( 740 ) Süle Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) RECURVE
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Számítógépes szoftverplatformokat tartalmazó platform-mint-szolgáltatás (PAAS) jogi szolgáltatások

nyújtói, ügyfelek, jogi segítségnyújtó szolgáltatások nyújtói, co-working létesítmények és irodahelyiségek
szolgáltatói együttműködésének elősegítésére; új technológiák tervezése és kifejlesztése jogi szolgáltatások
nyújtói, ügyfelek, jogi segítségnyújtó szolgáltatások nyújtói, co-working létesítmények és irodahelyiségek
szolgáltatói számára.
( 111 ) 231.049
( 151 ) 2020.03.26.
( 210 ) M 19 03077
( 220 ) 2019.10.07.
( 732 ) Recurve Legal LLC, Denver (US)
( 300 ) 88454985 2019.05.31. US
( 740 ) Süle Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) RECURVE
( 511 ) 45

Jogi segítségnyújtó szolgáltatások.

( 111 ) 231.050
( 151 ) 2020.03.26.
( 210 ) M 19 03078
( 220 ) 2019.10.08.
( 732 ) Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesület, Mohács (HU)
( 740 ) Fazekas Orsolya, Kozármisleny
( 546 )

( 511 ) 9

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

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;
elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló
készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy
feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres
digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; pénztárgépek,
számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák, búvármaszkok, füldugók búvárok
számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára, víz alatti úszáshoz használt
légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.
14

Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek és féldrágakövek; órák és más időmérő eszközök.

16

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

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

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

ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára.
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.
24

Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy műanyagból.

25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

( 111 ) 231.054
( 151 ) 2020.03.27.
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( 210 ) M 19 02010
( 220 ) 2019.06.25.
( 732 ) Baracskay Veronika, Ráckeve (HU)
( 541 ) Igéző Pálinka
( 511 ) 33

Pálinka földrajzi jelzés termékleírásának megfelelő pálinka.

( 111 ) 231.055
( 151 ) 2020.03.27.
( 210 ) M 19 02691
( 220 ) 2018.07.24.
( 732 ) Paramount Pictures Corporation, Los Angeles, California (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 28

Játékok és játékszerek; szórakoztató berendezések és készülékek (televíziókészülékekkel történő használatra

kifejlesztett~); TV képernyővel vagy videó monitorral használható szórakoztató készülékek; tévé képernyővel
vagy videó monitorral használható játékok és játékhoz való készülékek; elektronikus játékok; hordozható
számítógépes játékok; videójátékok; számítógépes játék készülékek; pénzbedobós játékgépek; játékkártyák;
játékbabák, akciófigurák és ezek tartozékai; babaruhák; kitömött játékok; felfújható játékok; táblajátékok; tornaés sporttermékek; futball-labdák; activity ball labdák; karácsonyfadíszek; építőkockák; gyermekeknek szánt
jelmezek; játékkozmetikumok gyerekeknek; mozaikjáték; játékfigurák; léggömbök; hógömbök; vidámparki
berendezések és vidámparki attrakciók.
41

Szórakoztatás; televíziós szórakoztatás; mozi-, videó- és színházi szórakoztató szolgáltatások;

televízióműsorok, filmbemutatók, valamint filmek, animációs filmek, illetve hang- és videófelvételek gyártása,
bemutatása, megjelenítése, forgalmazása, kiállítása, közöltetése, hálózatba vétele és kölcsönzése; mozifilmek és
televízióműsorok előállítása; élő szórakoztató műsorok rendezése; szórakoztató parkok és vidámparkok;
televíziós bemutató- és mozifilm témájú szórakoztató- és vidámparki szolgáltatások; szórakoztató- és
vidámparkok üzemeltetése, ügyintézése, kezelése és irányítása; játéktermi szolgáltatások; játéktermi gépek
kölcsönzése, bérbeadása; könyvek, magazinok és időszaki sajtó kiadása; online elérhető elektronikus publikációk,
nem letölthetők; versenyek, vetélkedők, játékok, kvízek, kiállítások, rendezvények, showműsorok, utazó
showműsorok, színpadi rendezvények, színházi előadások, koncertek, élő előadások és a közönség részvételével
zajló rendezvények szervezése, létrehozása és bemutatása; tehetségkutatások és zenei és televíziós díjátadó
események szervezése; online információs szolgáltatások az internet vagy mobiltelefonok segítségével biztosított
elektronikus játékszolgáltatásokkal kapcsolatban; digitális, nem letölthető zene szolgáltatása az internetre vagy
mobil telefonokhoz; számítógépes adatbázisból vagy az internet vagy mobiltelefonok segítségével biztosított
elektronikus játékszolgáltatások: internetes vagy vezeték nélküli kommunikációs eszközzel lebonyolított online
szavazási rendszer biztosítása szórakoztatási célokra; műsoros DVD-k és előre rögzített hanglemezek, nagy
felbontású digitális lemezek, valamint műsoros audiólemezek és nem lemezes digitális adathordozók előállítása
és terjesztése; animációs rajzfilmek készítése; mozifilmekből vagy televíziós showműsorokból származó, vagy
ezekkel kapcsolatos audiót, videót, műalkotásokat és/vagy szövegeket tartalmazó online, nem letölthető
videóklipek és egyéb multimédiás tartalmak biztosítása; nem letölthető mozifilmek, televíziós showműsorok és
rajzfilmek biztosítása; információk nyújtása a televíziós szórakoztatás, a mozifilmek, a játékok és a zenék
területén számítógépes hálózatokon és kommunikációs világhálózatokon vagy mobiltelefonokon keresztül; nem
letölthető televíziós showműsorokat, mozifilmeket, rajzfilmeket és multimédiás szórakoztató tartalmat, valamint
televíziós showműsorokra, mozifilmekre, rajzfilmekre és multimédiás szórakoztató tartalomra vonatkozó
információkat tartalmazó weboldal biztosítása; szórakoztatás élő előadások és jelmezes szereplők személyes
megjelenése formájában.
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( 111 ) 231.056
( 151 ) 2020.03.27.
( 210 ) M 19 00039
( 220 ) 2019.01.09.
( 732 ) Kimmel Róbert, Esztergom (HU)
( 541 ) BERIOR
( 511 ) 20

Asztallapok; asztalok; asztalok fémből; ágyak; ágykeretek; bútorajtók; bútorok; bútorpolcok;

bútorszerelvények, nem fémből; díványok, kerevetek; dobozok fából vagy műanyagból; fejtámaszok [bútorok];
fémbútorok; fiókok; fodrászszékek; fogasok [bútorok]; folyóirattartók; fonott kosarak; fotelek, kar(os)székek;
függönyakasztók; függönyakasztók [összefogók]; függönygörgők, gurigurik; függönykarikák; függönyök
szövettel borított fából [bútorzat]; függönyrudak; függönysínek; függönytartók nem textilanyagokból; íróasztalok;
irodabútorok; írógépasztalok; írópolcok; iskolabútorok; kanapék; karosszékek, sezlonok; kartotékszekrények;
képkeretek; komódok, fiókos szekrények; könyvespolcok; ládák, dobozok, nem fémből; lemezes belső
függönyök; légmatracok nem gyógyászati használatra; lépcsőszönyegekhez rögzítőrudak; matracok;
munkapadok, munkaasztalok; padok [bútorok]; paravánok [bútorok]; párnák, fejpárnák; pelenkázó matracok
csecsemőknek; pelenkázó matracok (falra szerelt); pohárszékek, ebédlőszekrények; polcok [bútorok];
rajzasztalok; szekrények; székek fémből; székek [ülések]; szobrocskák fából, viaszból, gipszből vagy
műanyagból; szobrok fából, viaszból, gipszből vagy műanyagból; szőnyegek járókákba kisgyermekeknek;
sztórok [függönyök] papírból; tárolópolcok; törülközőszekrények [bútorok]; tükörcsempék; tükrök;
újságtartóállványok; üvegszekrények, vitrinek [bútorzat]; zsanérok, csuklóspántok, nem fémből; zsámolyok.
24

Textíliák és textiláruk; ágyneműk, asztalneműk.

27

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

falikárpitok.
37

Ablakok és ajtók beszerelése; ácsok szolgáltatásai; állványozás; biztonsági zárak javítása; bőr ápolása,

tisztítása és javítása (feldolgozott); bútorasztalok munkák [javítás]; bútorfelújítás; bútorok karbantartása; bútorok
kárpitozása; elektromos berendezések felszerelése és javítása; égőfejek karbantartása és javítása; építés; építési
tárgyú információk; építkezések felügyelete [irányítás]; falazás [kőművesmunka]; kárpit(ozás) javítása; konyhai
felszerelések üzembe helyezése; kőműves munkák; külső és belső festés; lakkozás; légkondicionáló berendezések
felszerelése és javítása; nyílászárók beszerelése; tapétázás.
( 111 ) 231.064
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 03357
( 220 ) 2019.11.04.
( 732 ) HAPVAL Kft., Szekszárd (HU)
( 546 )

( 511 ) 29
30

Gyümölcslekvárok; gombapüré; mogyorókrém.
Earl grey teák; fánkporok; palacsintapor; lisztkeverékek.

( 111 ) 231.065
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 03356
( 220 ) 2019.11.04.
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( 732 ) Hungary Star Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

( 740 ) Turcsány Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 20

Babapárnák; babzsák-párnák; babzsák párnák; díszpárnák; fejtámasztó párnák; kitömött párnák; párnák;

párnák, díszpárnák; párnák, fejpárnák.
24

Ágy- és asztalneműk; ágytakarók, paplanok; baba hálózsákok; dunyhák, paplanok; félpehellyel töltött

dunyhák; gyermekágyneműk; hálózsákbélések; hálózsákok; hálózsákok babáknak; hálózsákok [bélések];
paplanok; pehelypaplan; pehelypaplan/dunyha huzatok; pehelypaplanok; pehelypaplanok, dunyhák; pehelytollal
töltött dunyhák; steppelt ágytakarók, paplanok [huzatok, takarók]; steppelt paplanok; steppelt paplanok
[ágynemű]; steppelt paplanok, paplanok; tömőanyagokkal töltött paplanok.
( 111 ) 231.067
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 03242
( 220 ) 2019.10.21.
( 732 ) BÁV Aukciósház és Záloghitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BÁV Zrt.), Budapest (HU)
( 740 ) Cservenyák Renáta, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Kereskedelmi ügyletek; aukciók szervezése és lebonyolítása.

36

Pénzügyi ügyletek; zálogkölcsönzési szolgáltatások.

41

Szakmai képzés.

( 111 ) 231.068
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 03241
( 220 ) 2019.10.21.
( 732 ) BÁV Aukciósház és Záloghitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BÁV Zrt.), Budapest (HU)
( 740 ) Cservenyák Renáta, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Kereskedelmi ügyletek; aukciók szervezése és lebonyolítása.

36

Pénzügyi ügyletek; zálogkölcsönzési szolgáltatások.

41

Szakmai képzés.

( 111 ) 231.069
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 03240
( 220 ) 2019.10.21.
( 732 ) BÁV Aukciósház és Záloghitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BÁV Zrt.), Budapest (HU)
( 740 ) Cservenyák Renáta, Budapest
( 546 )
( 511 ) 6

Nem nemesfémből készült szobrok és műtárgyak.

14

Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek és féldrágakövek; órák és más időmérő eszközök.

35

Kereskedelmi ügyletek; aukciók szervezése és lebonyolítása.
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( 111 ) 231.070
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 03239
( 220 ) 2019.10.21.
( 732 ) BÁV Aukciósház és Záloghitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BÁV Zrt.), Budapest (HU)
( 740 ) Cservenyák Renáta, Budapest
( 546 )
( 511 ) 6

Nem nemesfémből készült szobrok és műtárgyak.

14

Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek és féldrágakövek; órák és más időmérő eszközök.

35

Kereskedelmi ügyletek; aukciók szervezése és lebonyolítása.

( 111 ) 231.071
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 03238
( 220 ) 2019.10.21.
( 732 ) BÁV Aukciósház és Záloghitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BÁV Zrt.), Budapest (HU)
( 740 ) Cservenyák Renáta, Budapest
( 546 )
( 511 ) 6

Nem nemesfémből készült szobrok és műtárgyak.

14

Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek és féldrágakövek; órák és más időmérő eszközök.

35

Kereskedelmi ügyletek; aukciók szervezése és lebonyolítása.

( 111 ) 231.073
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 03236
( 220 ) 2019.10.21.
( 732 ) BÁV Aukciósház és Záloghitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BÁV Zrt.), Budapest (HU)
( 740 ) Cservenyák Renáta, Budapest
( 546 )
( 511 ) 6

Nem nemesfémből készült szobrok és műtárgyak.

14

Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek és féldrágakövek; órák és más időmérő eszközök.

35

Kereskedelmi ügyletek; aukciók szervezése és lebonyolítása.

( 111 ) 231.074
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 03235
( 220 ) 2019.10.21.
( 732 ) BÁV Aukciósház és Záloghitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BÁV Zrt.), Budapest (HU)
( 740 ) Cservenyák Renáta, Budapest
( 546 )
( 511 ) 41

Szakmai képzés.

( 111 ) 231.075
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 03234
( 220 ) 2019.10.21.
( 732 ) BÁV Aukciósház és Záloghitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BÁV Zrt.), Budapest (HU)
( 740 ) Cservenyák Renáta, Budapest
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( 546 )
( 511 ) 41

Szakmai képzés.

( 111 ) 231.077
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 03229
( 220 ) 2019.10.21.
( 732 ) Suháné Kamasz Melinda, Budapest (HU)
( 740 ) MPK-Partners Ügyvédi Társulás Parragi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) növekedés.hu
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlés.

41

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

( 111 ) 231.078
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 03228
( 220 ) 2019.10.21.
( 732 ) Suháné Kamasz Melinda, Budapest (HU)
( 740 ) MPK-Partners Ügyvédi Társulás Parragi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlés.

41

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

( 111 ) 231.079
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 03227
( 220 ) 2019.10.21.
( 732 ) Suháné Kamasz Melinda, Budapest (HU)
( 740 ) MPK-Partners Ügyvédi Társulás Parragi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlés.

41

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

( 111 ) 231.080
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 03226
( 220 ) 2019.10.21.
( 732 ) Suháné Kamasz Melinda, Budapest (HU)
( 740 ) MPK-Partners Ügyvédi Társulás Parragi Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlés.

41

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

( 111 ) 231.081
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 03223
( 220 ) 2019.10.18.
( 732 ) Bobrovniczkiné Sinkai Marianna, Székesfehérvár (HU)
Molnár Kata, Szentendre (HU)
( 546 )

( 511 ) 29
31

Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; étkezési olajok és zsírok.
Élő állatok.

( 111 ) 231.093
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 03363
( 220 ) 2019.11.05.
( 732 ) WESSLING Hungary Környezetvédelmi, Élelmiszerbiztonsági, Egészségvédelmi és Minőségügyi
Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) DR.VÉGH Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) "HYDROSYS LABOR"
( 511 ) 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; mérnöki
munkák, szolgáltatások; tudományos laboratóriumi szolgáltatások; vízelemzés.
( 111 ) 231.096
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 00132
( 220 ) 2019.01.18.
( 732 ) Kroneraff István, Gödöllő (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BECSÜLETESNEPPER
( 511 ) 35
41

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

( 111 ) 231.097
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 02616
( 220 ) 2019.08.27.
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( 732 ) Debrecen Megyei jogú Város Önkormányzata, Debrecen (HU)

( 541 ) DEB RUNWAY RUN
( 511 ) 16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék; abszorbens
papír- vagy műanyaglemezek élelmiszerek csomagolásához; borítékok (papíráruk); brosúrák, vékony fűzött
könyvek; cégtáblák papírból vagy kartonból, címkék, nem szövetből; cserélhető betétlapos (iratokra ráhúzható)
fedőlapok; csipeszes írótáblák; csomagolóanyag keményítőből; csomagolópapír; dobozok kartonból vagy
papírból; enyvezett vásznak papíripari célokra; értesítések (papíráruk); fatartalmú papír; fényképek (nyomtatott);
füzetek; grafikai nyomatok; grafikai reprodukciók; grafikus ábrázolások; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból;
iratgyűjtők, dossziék; irattartók (irodai cikkek); irattartók (papíráru); ívek (papíráruk); katalógusok; könyvecskék;
füzetek; könyvek; könyvjelzők; levélpapír; magazinok, revük (időszaki lapok); noteszok; nyomtatott publikációk;
öntapadó címkék (papíráruk); palackcsomagoló anyagok kartonból vagy papírból; papírtartó dobozok (irodai
cikkek); plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; poszterek; szórólapok; transzparensek (papíráruk);
újságok; üdvözlőlapok/kártyák; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból; nyomdaipari termékek,
könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, irodai cikkek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek
kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi
ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; értékesítési
promóciós szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák
bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes adatbázisokba való
gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;
kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából;
közvélemény-kutatás; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység
számítógépes hálózaton; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok,
prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek
készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó
tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés;
reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; repülőgéppel gyakran közlekedők számára szóló programok
igazgatása; sajtófigyelés; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); szponzorok
felkutatása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése.
42

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

elemzési és ipari kutatási szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; beltéri
dekoráció tervezése (1); beltéri dekoráció tervezése (2); csomagolástervezés; grafikai tervezés; honlaptervezési
tanácsadás; népszerűsítési anyagok grafikus tervezése; weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás;
webtárhely biztosítása internetes oldalakhoz.
( 111 ) 231.104
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 18 02346
( 220 ) 2018.08.06.
( 732 ) Magyar Fürdőszövetség, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Forstóber Gábor, Szombathely
( 541 ) Strandok Éjszakája
( 511 ) 41

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 111 ) 231.106
( 151 ) 2020.03.30.
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( 210 ) M 19 01001
( 220 ) 2019.03.25.
( 732 ) Építészfórum Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr Fodor Klaudia Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Építészfórum
( 511 ) 35

Állásközvetítő irodák; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból;

célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület
kölcsönzése; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése;
marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;
reklámanyag frissítése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése;
reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása;
reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; szövegszerkesztés.
41

Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus

könyvek és folyóiratok on-line publikálása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;
konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális
vagy oktatási célú kiállítások szervezése; nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; on-line
elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; szemináriumok szervezése és lebonyolítása.
( 111 ) 231.111
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 02281
( 220 ) 2019.07.22.
( 732 ) Magyar RTL Televízió Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Gonda Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Toplista
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatindexek összeállítása

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása
számítógépes adatbázisokban; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; árösszehasonlító szolgáltatások;
árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások
promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból;
értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel kapcsolatos
információszerzési szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák
bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes adatbázisokba való
gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok
biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi
információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és
megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy
reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kommunikáció átírása [irodai
funkciók]; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati
szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell közvetítés reklámvagy kereskedelmi célból; marketingszolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt
adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi
szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez;
online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és előre rögzíthető zenékhez és filmekhez; online piactér
biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás];
Pay Per Cikk (PPC) hirdetés; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok; piackutatás;
rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,
nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök tervezése és
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formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában;

reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;
reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés;
statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); számítógépes
fájlkezelés, adatkezelés; szponzorok felkutatása; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; telemarketing
szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; üzleti
értékelés; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs
szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozások
összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti szerződések tárgyalása másik
fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és
üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési
tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások;
vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.
38

Távközlés; digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás];

elektronikus levelezés, e-mail; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális
számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása; hangposta szolgáltatások; hírügynökségek;
információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás;
kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok
fórumai [chat szobák]; mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű
adatátvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció; távkonferencia szolgáltatás; távközlési berendezések kölcsönzése;
távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások
(beszélgetésterelés és összeköttetés); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (1); telefon- és mobiltelefon
szolgáltatások (2); telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; televíziós
műsorszórás, közvetítés; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek
segítségével; üzenetek küldése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; videó
on-demand közvetítések.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; audioberendezések kölcsönzése;

cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető];
diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; éjszakai klubok; elektronikus
kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő
előadások bemutatása; fényképészet; filmek feliratozása; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek;
filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; forgatókönyvírás;
forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki
szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás
show-műsorokra; jelbeszéd fordítása; karaoke szolgáltatás nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy
oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;
kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; mentorálás; mikrofilmezés;
mozifilmek kölcsönzése; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és
szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem
letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek
publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; on-line
elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; partik tervezése
[szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások;
show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; stúdiószolgáltatások;
szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; számítógépes hálózatról online biztosított
játékszolgáltatások; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi
produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási,
szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; televíziós
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szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése;

videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások
eseményekhez; világítástechnikai szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak
vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.
( 111 ) 231.112
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 02430
( 220 ) 2019.08.07.
( 732 ) Király-Panel Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Szakál Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 19

Nem fém építési anyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem

fémből készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

37

Építkezés, épületek helyreállítása, javítása, építmény szerelési szolgáltatások.

( 111 ) 231.113
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 02431
( 220 ) 2019.08.07.
( 732 ) Király-Panel Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Szakál Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 19

Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

37

Építkezés, épületek helyreállítása, javítása, építmény szerelési szolgáltatások.

( 111 ) 231.115
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 03093
( 220 ) 2019.10.08.
( 732 ) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, Debrecen (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék; abszorbens
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papír vagy műanyag, élelmiszerek csomagolásához; asztali iratrendező tálcák; borítékok [papíráruk]; cégtáblák

papírból vagy kartonból; ceruzák; címkék papírból vagy kartonból; csipeszes felírótáblák; csomagolások,
borítások palackokhoz papírból vagy kartonból; csomagolóanyag keményítőből; csomagolóanyagok palackokhoz
papírból vagy kartonból; csomagolóanyagok papírból vagy kartonból [párnázó-, töltőanyagok]; csomagolópapír;
dossziék [papíráruk] (1); dossziék [papíráruk] (2); előkék papírból; elválasztó lapok, regiszterek iratrendezőkhöz;
értesítő kártyák; fatartalmú papír; fedelek, kötések, borítók [papíráruk]; fényképek [nyomtatott]; fényképtartók;
fénymásolópapír, nyomtatópapír; festéklapok iratmásoló gépekhez; festéklapok másológépekhez; folyóiratok;
formanyomtatványok, űrlapok; füzetek, könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz; golyóstollak; gyűrűs irattartók,
iratrendezők; halenyv papíripari vagy háztartási használatra; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek;
iratgyűjtők, dossziék; irattartók [papíráru]; irodai kellékek; íróeszközök; írófelszerelések; írókészletek
[papíráruk]; írólap, írópapír; írószerek; írószertartók [készletek]; ívek [papíráruk]; kaparós matricák; karton;
katalógusok; képek; képeslapok, levelezőlapok; kézikönyvek [útmutatók]; könyvecskék, brosúrák (1);
könyvecskék, brosúrák (2); könyvek; könyvjelzők; könyvkötészeti cikkek; levélzáró öntapadós ragasztókorongok
(1); levélzáró öntapadós ragasztókorongok (2); mappák; metszetek; műanyagfóliák csomagolásra; névbadgek
[hivatali kellékek]; névtábla-tartók [irodai felszerelések]; noteszok (1); noteszok (2); nyomatok [metszetek];
nyomtatott publikációk; nyomtatványok; öntapadós címkék, matricák [papíripari]; öntapadós textil [írószer és
papíráru]; öntapadós textil szalag [papíráruk]; papír; papír alátétek; papír feliratok, zászlók; papír-írószer áruk;
papírmasé; papírmasnik; papírszalvéták; papírtörlők tisztítási célokra; papírtörölközők; papír- vagy
kartondobozok; papírzacskók; papírzsebkendők, papírtörlők; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból;
poháralátétek papírból; portrék, arcképek; postabélyegek; poszterek; prospektusok; rajzok (1); rajzok (2);
rajztáblák; sablonok [papíráruk]; sablonok, stencilek; sablonok törléshez; szemeteszsákok papírból vagy
műanyagból; szórólapok; szövegkiemelő tollak; tervrajzok; tollak [irodai cikkek]; toll- és ceruzatartók;
többmásolatos papírok [írószer]; töltőanyagok papírból vagy kartonból; töltőtoll; újrahasznosított cellulózlapok
csomagoláshoz; újságok; üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák; zászlók papírból.
20

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

félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán; állványok, polcok
(1); állványok, polcok (2); állványok, polcok (3); bútorok; karók nem fémből növényekhez és fákhoz; karók
növényekhez és fákhoz, nem fémből; kerti bútorok; ládák, dobozok, nem fémből; műanyag címkék; nagy kosarak
tárgyak szállításához; nem fémből készült hordók (1); nem fémből készült hordók (2); nem fémből készült hordók
(3); nem fém kosarak; pulpitusok; tárolók, nem fémből [raktározáshoz, szállításhoz]; úszókonténerek, nem
fémből; üres szerszámos dobozok nem fémből; üres szerszámosládák nem fémből; virágcseréptartó talapzatok;
zsámolyok (1); zsámolyok (2); zsámolyok/támlátlan székek.
25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; alsóruházat, fehérneműk; atlétatrikók; bandana kendők; bokacsizmák

(1); bokacsizmák (2); csuklyák, kapucnik [ruházat]; csúszásgátlók lábbelikhez; díszzsebkendők [ruházat];
dzsekik; egyenruhák; esőruhák; fej szalagok [ruházat]; felsőruházat; fülvédők [ruházat]; fűzős bakancsok,
csizmák; gallérok [ruházat]; hímzett ruhadarabok; hosszúnadrágok (1); hosszúnadrágok (2); ingek; kabátok,
dzsekik; kalapáruk (1); kalapáruk (2); kemény ingmellek, plasztronok; kerékpáros ruházat; készruhák; kesztyűk;
kétujjas kesztyűk (1); kétujjas kesztyűk (2); kézelők [ruházat]; kezeslábasok [felsőruházat]; kötények [ruházat];
kötényruhák; kötöttáruk [ruházat]; lábbelik (1); lábbelik (2); magas szárú lábbelik; mellények; nyakkendők;
nyaksálak [sálak]; overallok, munkaruhák; öltönyök; övek [ruházat]; papírkalapok [ruházat]; pólók; poncsók; pufi
dzsekik [ruházat]; pulóverek; pulóverek, kötött pulóverek; rövid ujjú ingek; ruházati cikkek; sálak; sálak
[nyaksálak]; sapka ellenzők; sapkák; sárcipők, gumicsizmák; sildek, napellenzők [fejfedők]; sportcipők (1);
sportcipők (2); svájcisapkák, barettek; szandálok; szoknyák; szőrmebéléses kabátok; szövetkabátok, felöltők;
tornacipők; trikó [alsónemű], kombiné; trikók.
( 111 ) 231.118
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 03094
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( 220 ) 2019.10.08.
( 732 ) Gastro Frozen Food Kft., Székesfehérvár (HU)
( 546 )

( 511 ) 40

Élelmiszer-feldolgozás; élelmiszer tartósítás; élelmiszerek fagyasztása; élelmiszerek tartósítása; étel- és

italpasztörizálási szolgáltatások; főtt élelmiszerek kezelése; gyártáshoz használt élelmiszerek feldolgozása.
( 111 ) 231.119
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 02746
( 220 ) 2019.09.12.
( 732 ) Tadex Hungary Kft, Budapest (HU)
( 740 ) Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) DEJA VU
( 511 ) 25

Baseball sapka; bojtos sapkák; divatkalapok; divatos kalapok, fejkendők; fejkendő; fejre való sálak,

fejkendők; gyapjú sapkák; gyermek fejfedők; kötött sapkák; parti kalapok [ruházat]; sapkák; strandkalapok;
alakformáló alsónemű; alakformáló ruhák; alkalmi, elegáns ingek, frakkingek; alsóingek, trikók; alsónadrágok;
alsónadrágok, bugyik; alsóruházat, fehérneműk; anorák; báli ruhák; ballonkabátok; bikinik; blézerek; blúzok;
bodyk [ruházat]; bolerók; bomberdzsekik; bőrdzsekik; bőrkabátok; bőrövek [ruházat]; bőrruhák; bugyik; bundák,
szőrmék [ruházat]; bundák, szőrmekabátok; capri nadrágok; chino nadrágok; derékszíjak, övek; dzsekik; dzsekik,
széldzsekik, ingkabátok; egyberészes fürdőruhák [hurkolt/ kötöttáruk]; egyrészes overallok (playsuit); egyrészes
ruhák; estélyi, alkalmi kabátok; estélyi ruházat; farmer kertésznadrágok, kertészruhák; farmerdzsekik; farmerek;
farmernadrágok; farmerruházat; fehérnemű; felsőkabátok; felsőruházat; férfi alsóneműk; férfi és női dzsekik,
kabátok, nadrágok, mellények; férfi és női fürdőruhák és fürdőnadrágok; férfi és női ingek; férfi felsőruházat;
férfi, női és gyermek ruházat; férfi öltönyök; fiú ruházat; fürdőruhák, fürdődresszek; fürdőnadrágok, bermudák;
fürdőnadrágok, úszónadrágok; gyapjúruházat; gyermek felsőruházat; hálóingek, babydollok; hálóköntösök,
pongyolák; hálóruhák; hálóruhák, alváshoz használt ruhák; harisnyák; hétköznapi, utcai viselet; hosszúnadrágok,
nadrágok; ingek; kabátok, dzsekik; kabátok nőknek; készruhák; kesztyűk; kezeslábasok, overallok; kosztümök;
kötött ruhadarabok; legging nadrágok, cicanadrágok; laza, informális öltönyök; mellények; nadrágkosztümök;
nadrágok; női alkalmi ruhák; női alsóruházat, fehérnemű; női felsőruházat; női fürdőruhák; női ingek, blúzok; női
kosztümök; női overallok; női ruhák; övek [ruházat]; pizsamák; pólóingek; pólóingek, kötött ingek, pólók; pólók;
poncsók; pufi dzsekik [ruházat]; pulóverek, kötött pulóverek; rövid ujjú ingek; rövid ujjú pólók; rövidnadrágok;
ruházati cikkek nők számára; sálak; strandruházat; szabadidő ruházat; szoknyák; szoknyás kosztümök;
sztreccs-nadrágok; szvetterek; télikabátok; trikók; ünnepélyes alkalmi, estélyi viseletek.
( 111 ) 231.121
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 02749
( 220 ) 2019.09.11.
( 732 ) Bernát Viktor, Nagyréde (HU)
( 541 ) BV KONYHÁK
( 511 ) 20

Bútorok; konyhabútorok; nemes fából készült evőeszköztartó; nemes fából készült fűszertartó; nemes fából

készült borospohár tároló; laminált bútorlapból és üvegből készült kihúzható fiókos tároló /GLASSBOX/.
42

Bútortervezés, belsőépítészet.
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( 111 ) 231.123
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 02751
( 220 ) 2019.09.11.
( 732 ) Humánpolitika.com Közhasznú Egyesület a Mozgásszegény Életmód Ellen, Budapest (HU)
( 740 ) Schneider Balázs, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Nyereményjátékok, versenyek, pályázatok szervezése reklámcélokra.

( 111 ) 231.124
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 03232
( 220 ) 2019.10.21.
( 732 ) Tóth Zoltán, Fertőd (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Aukciók szervezése és lebonyolítása; aukciós eladások lebonyolítása; internetes aukciók megrendezése és

lebonyolítása.
41

Elektronikus könyvek és folyóiratok online megjelentetése; fesztiválok szervezése kulturális célokra;

filmgyártás; folyóiratok és könyvek elektronikus online közzététele; folyóiratok és könyvek megjelentetése
elektronikus formában; folyóiratok kiadása; hang-, film-, videó-, és televíziós stúdió szolgáltatások; katalógusok
kiadása; kiadás/megjelentetés (könyv -); konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése; könyvek és
folyóiratok kiadása; könyvek és magazinok megjelentetése; könyvek publikálása és kiadása; könyvek,
magazinok, almanachok és napilapok megjelentetése; könyvkiadás; kulturális célú rendezvények szervezése;
kulturális és művészeti rendezvények szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; online
könyvismertetők megjelentetése; szabadidős rendezvények szervezése; szórakoztató célú kiállítások szervezése és
rendezése; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése; videó- és DVD-filmgyártás.
( 111 ) 231.132
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 02999
( 220 ) 2019.09.30.
( 732 ) Perscriptor Könyvelőiroda Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Németh András Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Könyvvitel, könyvelés, könyvvizsgálat.

( 111 ) 231.133
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 03000
( 220 ) 2019.09.30.
( 732 ) Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
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( 546 )
( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

( 111 ) 231.134
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 03345
( 220 ) 2019.10.30.
( 732 ) Bures-Berek Márta, Budapest (HU)
( 541 ) PINK SWAN
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

( 111 ) 231.135
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 03002
( 220 ) 2019.09.30.
( 732 ) dr. Szőke Henrik, Pilisszentkereszt (HU)
( 740 ) Zsók Ágnes, Solymár
( 546 )

( 511 ) 44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére.
( 111 ) 231.136
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 03005
( 220 ) 2019.09.30.
( 732 ) RONDO Hullámkartongyártó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Madarassy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

( 111 ) 231.137
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 03342
( 220 ) 2019.10.30.
( 732 ) DM-KER Zrt., Szigetszentmiklós (HU)
( 740 ) Dr. Szigeti Balázs, Veszprém
( 546 )
( 511 ) 35

Bemutatás [promóciós/reklámozási célokra]; kiállítások és kereskedelmi vásárok megszervezése

kereskedelmi és reklámozási célokra; kiállítások szervezése reklámozási célokra; rendezvények, kiállítások,
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vásárok és bemutatók szervezése kereskedelmi, promóciós és reklámozási célokra; eladási reklámozással

kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; reklámozáshoz kapcsolódó üzleti segítségnyújtás; reklámozáshoz
kapcsolódó üzleti szaktanácsadás; reklámozáshoz kapcsolódó konzultációs, tanácsadási szolgáltatások; üzleti
hirdetéshez, reklámozáshoz kapcsolódó konzultáció; reklámozással kapcsolatos közvetítői szolgáltatások;
kereskedelmi vállalkozásoknak nyújtott, reklámozással kapcsolatos segítségnyújtás; reklámozással kapcsolatos
közvetítői tevékenység; építőipari berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; építőipari
berendezésekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások
építőipari projektekhez.
37

Építési [építkezési] és javítási szolgáltatások; építkezés, magasépítés; építkezések felügyelete [irányítás];

szárazföldi építkezés; nehézgépészeti építkezés; ipari építkezések kivitelezése; építkezési szaktanácsadás;
építőipari szaktanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások; építőipari szolgáltatások; építőiparral kapcsolatos
információk nyújtása; mechanikai emelési szolgáltatások az építőipar számára; építőipari felszerelések
kölcsönzése; daruk [építőipari gépek] kölcsönzése; építőipari gépek és berendezések bérbeadásával kapcsolatos
információszolgáltatás; építőipari gépek kölcsönzése; építőipari gépek és felszerelések javítása; építőipari gépek
és berendezések javítása vagy karbantartása; építőipari felszerelések javítása vagy karbantartása; építkezéshez
használt gépek, szerszámok és berendezések kölcsönzése.
44

Mezőgazdasági gépek és berendezések kölcsönzése; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

( 111 ) 231.139
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 03343
( 220 ) 2019.10.30.
( 732 ) MECOM GROUP s.r.o., Humenné (SK)
( 740 ) Dr. Ary Petronella, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 16
29

Műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz.
Hús, hal-, baromfi- és vadhús.

( 111 ) 231.140
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 03017
( 220 ) 2019.10.01.
( 732 ) BUNDI FOOD Kft., Gyöngyössolymos (HU)
( 740 ) Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 30

Fagyasztott, kenyér alapú élelmiszerek és ételkészítmények; fagyasztott, tészta alapú élelmiszerek és

ételkészítmények; fagyasztott kenyerek; fagyasztott pirítós kenyerek; fagyasztott francia pirítósok és pirítós
rudak.
( 111 ) 231.141
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 02050
( 220 ) 2019.06.27.
( 732 ) MESZÉK Kft., Nyírtelek (HU)
( 740 ) dr. Nagy Attila, Nyíregyháza
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( 541 ) bestmarkt.hu
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

42

Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

( 111 ) 231.142
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 03019
( 220 ) 2019.10.01.
( 732 ) Pauli Zoltán, Palkonya (HU)
Tóth Veronika, Budaörs (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 39

Utazásszervezés; utazási információ; utazási szolgáltatások; utazási szaktanácsadás; utazások tervezése;

utazástervezési szolgáltatások; utazás- és nyaralásszervezés; utazási információ biztosítása;
információszolgáltatás utazással kapcsolatban; utazás szervezése és lefoglalása; útvonal tervezési tanácsadás
utazáshoz; utazásokhoz kapcsolódó információk biztosítása; utazás tervezése, megszervezése és lefoglalása;
idegenvezetői és utazási információs szolgáltatások; útvonallal kapcsolatos [utazási] tanácsadó szolgáltatások;
szolgáltatások utazással kapcsolatos információk biztosításához; utazással kapcsolatos szaktanácsadás és
tájékoztatás; utazás és szállítás elektronikus úton történő tervezése és lefoglalása; elektronikus úton történő,
utazással és szállítással kapcsolatos tájékoztatás.
41

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

előadások; zenei produkciók; zenés szórakoztatás zenekarok által; zeneértés oktatása; zenekarok szolgáltatásai;
élő zeneműsorok; zeneátírási szolgáltatások; zeneszerzési szolgáltatások; zenekeverési szolgáltatások; élő zene
szolgáltatása; rádiós zenei koncertek; zenés szórakoztatási szolgáltatások; zenés előadások szervezése; zenei
rendezvények szervezése; zenei versenyek szervezése; zenés előadások bemutatása; zenei produkciós
szolgáltatások; zenei fesztiválokkal kapcsolatos szolgáltatások; zenei szórakoztató műsorok készítése; élő
zenekari fellépések bemutatása; zenei együttesek élő fellépései, előadásai; zenés szórakoztatás nyújtása
vokálegyüttesek által; vizuális és zenés szórakoztatás szervezése; zenei koncertek szervezése és lebonyolítása;
zenészek által biztosított szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások zenekari előadások
formájában; filmes és zenei produkciókkal kapcsolatos tanácsadás; zenekar által élőben előadott műsorok
bemutatása; oktatás és képzés a zene és szórakoztatás terén; nem reklámcélú szövegek publikálása; online
elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online kiadványok megjelentetése; online kritikák közzététele
szórakoztatási célból; riporteri szolgáltatások; útikalauzok kiadásához kapcsolódó szolgáltatások; web-es újságok
megjelentetése; utazással kapcsolatos címjegyzékek kiadása; televíziós szórakoztatás; szórakoztatás televíziós
hírműsorok formájában; szórakoztatási szolgáltatások televízióműsorok formájában; rádiós és televíziós
szórakoztató szolgáltatások; rádióprogramok vagy televíziós programok előállítása; szórakoztató szolgáltatások
nyújtása televízión keresztül; szórakoztató szolgáltatások webkamerás televízióműsorok formájában; rádiós és
televíziós show-műsorok és programok készítése; televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online szórakoztatási
tájékoztató szolgáltatások.
43

Bár- és éttermi szolgáltatások; borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása); élelmiszerekhez kapcsolódó

konzultációs szolgáltatások; étel előkészítés; étel- és italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; étel- és
italkészítéssel kapcsolatos információnyújtás; ételek díszítése; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és
tanácsadás; ételek és italok felszolgálása; ételkészítés; ételkészítés megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások;
ételrendelési szolgáltatások; ételszobrászat; éttermek értékelései; éttermekkel és bárokkal kapcsolatos értékelések
M921

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 7. szám, 2020.04.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
készítése; éttermi szolgáltatások; éttermi tájékoztató szolgáltatások; főzési tanácsadás; konyhaművészettel

kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; konzultációs szolgáltatások az ételkészítéssel kapcsolatban;
szolgáltatások ételek biztosításához; szolgáltatások italok biztosításához; tájékoztatás italreceptek formájában;
tanácsadási szolgáltatások az étel és ital catering területén.
( 111 ) 231.143
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 03023
( 220 ) 2019.09.30.
( 732 ) Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

( 111 ) 231.144
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 01706
( 220 ) 2019.05.28.
( 732 ) Győri Likőrgyár Zrt, Győr (HU)
( 740 ) dr. Bercsényi Erika, Győr
( 541 ) Pannonhalmi Pálinkárium Pálinka
( 511 ) 33

"Pannonhalma" eredetmegjelölés termékleírásának és "Pálinka" földrajzi jelzés termékleírásának megfelelő

pálinka termékek.
( 111 ) 231.146
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 03346
( 220 ) 2019.10.30.
( 732 ) Bures-Berek Márta, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

( 111 ) 231.148
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 03143
( 220 ) 2019.10.11.
( 732 ) CRH Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 541 ) ColorMaster, a színes beton
( 511 ) 19

Beton.

( 111 ) 231.149
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 03144
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( 220 ) 2019.10.11.
( 732 ) CRH Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 541 ) AgriMaster, a szulfátálló beton
( 511 ) 19

Beton.

( 111 ) 231.150
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 03145
( 220 ) 2019.10.11.
( 732 ) CRH Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 541 ) ForstMaster, a fagyálló beton
( 511 ) 19

Beton.

( 111 ) 231.151
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 03149
( 220 ) 2019.10.12.
( 732 ) Olajos Marcell, Nyíregyháza (HU)
( 541 ) REMVS
( 511 ) 9
41

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

( 111 ) 231.152
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 03151
( 220 ) 2019.10.13.
( 732 ) AGILE Management Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Csáki Szántó János, Budapest
( 546 )

( 511 ) 39
43

Utazásszervezés, egészségturisztikai programokhoz kapcsolódó utazásszervezés.
Szállásfoglalás, elszállásolási szolgáltatások, információnyújtás, vendéglátás.

( 111 ) 231.154
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 03156
( 220 ) 2019.10.11.
( 732 ) Nacsa Zsanett Helga, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Táplálék kiegészítők.

39

Étel házhozszállítás.

41

Sportrendezvény.

43

Kávézó.

( 111 ) 231.155
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 03158
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( 220 ) 2019.10.14.
( 732 ) Tuza Norbert, Budapest (HU)
Szín Róbert, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Misúr Dóra, Budapest
( 541 ) MEME OVER
( 511 ) 41

Audio-, film-, video- és televíziós felvétellel kapcsolatos szolgáltatások; audiovizuális felvételek készítése;

élő szórakoztató műsorok rendezése; hang- és videofelvételek készítése; hang- és/vagy videofelvételek készítése;
hang- és képfelvételek készítése hang- és képhordozókon; hang- és zenefelvételek készítése; hang-, film-, video-,
és televíziós stúdió szolgáltatások; hang- és videoszerkesztési szolgáltatások; mobileszközökön közvetíthető
televízióműsorok készítése; show-k és filmek készítése; szórakoztatás tévésorozatok gyártása formájában;
szórakoztató anyagok készítése filmek formájában; szórakoztató anyagok készítése televízióműsorok formájában;
szórakoztató anyagok készítése videók formájában; szórakoztató hangfelvételek gyártása; szórakoztató
multimédiás műsorok biztosítása televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online átvitel útján; szórakoztató
televíziós műsorok készítése; televízióműsorok bemutatása; televízió- és rádióműsorok tervezése [ütemezése];
televízióműsorok formátumainak kidolgozása; televíziós (műsor) gyártás; televíziós műsorok szindikálása;
televíziós műsortervezés [ütemezés]; televíziós, rádiós műsorok és filmek készítése; televíziós show-műsor
készítés/rendezés; televíziós szórakoztató műsorok készítése; tévéműsorok készítése; tévéműsorok (el)készítése;
tv- és rádióműsor előkészítés és készítés; tv műsorok készítése; videofelvételek készítése; videofelvételek
szerkesztése; videofelvételek bemutatásához kapcsolódó szolgáltatások; videoberendezések vagy
audioberendezések működtetése rádió- és televízió-műsorok gyártásához; videó szerkesztés; video- és
DVD-filmgyártás; tv-műsorok szerkesztése [vágása]; videofilmekkel kapcsolatos információs szolgáltatások;
videók gyártása; videók, videofelvételek készítése; videorögzítés; online, nem letölthető videók biztosítása; rádióés televízióműsorok készítése; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];
számítógépes hálózatról online biztosított játékszolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások; televíziós
szórakoztatás; rádiós és televíziós műsorok készítése.
( 111 ) 231.156
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 03271
( 220 ) 2019.10.24.
( 732 ) Farsang Tamás, Kóka (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

Csokoládé; gyógyfüves méz; méz; mézek; mézek [étkezéshez]; természetes méz; természetes érett méz; tea;

teák; teakeverékek; tealevelek; gyömbérkenyér, mézeskalács; méhészeti termékek; édes krémek [méz]; trüffeles
mézek.
( 111 ) 231.157
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 03274
( 220 ) 2019.10.24.
( 732 ) Gyarmati János, Miskolc (HU)
( 740 ) Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 44

Betegfigyelés; egészségfelmérési vizsgálatok; egészséggel kapcsolatos információnyújtás; egészséggel

kapcsolatos szakmai konzultáció; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészségügy; egészségügyi
ellátással kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások [orvosi]; egészségügyi kérdésekkel kapcsolatos jelentések
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készítése; egészségügyi központok szolgáltatásai; egészségügyi szolgáltatások nyújtása; egészségügyi

szolgáltatók hálózatán keresztül, szerződéses alapon nyújtott egészségügyi szolgáltatások; egészségügyi szűrés;
egészségügyi tanácsadási és információs szolgáltatások; egészségvédelemmel, egészségügyi ellátással
kapcsolatos információs szolgáltatások; gyógyászati és egészségügyi szolgáltatások; irányított egészségügyi
szolgáltatások; laboratóriumi elemzési szolgáltatások emberek kezelésével kapcsolatban; orvosi nyilvántartási
szolgáltatások online biztosítása fogászat kivételével; orvosi szolgáltatások; betegek kezeléséhez kapcsolódó
egészségügyi ellátási és elemzési szolgáltatások; betegek orvosi kezelésének monitorozására vonatkozó orvosi
támogatás nyújtása; betegségek diagnózisának felállítása; csontritkulás szűrés; diagnosztikai vagy kezelési célú
orvosi vizsgálatok; egészségi állapotfelmérési szolgáltatások; egészségüggyel kapcsolatos szaktanácsadási
szolgáltatások; egészségügyi ellátás; egészségügyi ellátással kapcsolatos információs szolgáltatások;
egészségügyi központok szolgáltatásai [orvosi]; egészségügyi szolgáltatások az emberi test állapotainak
kezelésére; egyéni orvosi vizsgálatok; egyéni orvosi vizsgálatok leleteinek kiadása; elektrokardiográfiai jelek
kiértékelése; emlőrák-szűrő szolgáltatások; érszűrés; gyógyászati szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás
nyújtása; magánkórházi szolgáltatások; mammográfiás vizsgálati szolgáltatások; klinikák, orvos rendelők
szolgáltatásai; orvosi értékelési szolgáltatások; orvosi felszerelések, berendezések biztosításával kapcsolatos
szolgáltatások; orvosi információs szolgáltatások; orvosi jelentések kibocsátása; orvosi jelentések összeállítása;
orvosi képalkotó szolgáltatások; orvosi kezelés megszervezése; orvosi kezelési szolgáltatások; orvosi vizsgálatok,
analízisek; orvosi vizsgálatok lebonyolítása; röntgensugaras képalkotás gyógyászati célokra; röntgenvizsgálatok
orvosi célokra; sebészeti diagnosztikai szolgáltatások; szívvel kapcsolatos orvosi szűrővizsgálatok; sebészeti
tanácsadás; sebészeti kezelési szolgáltatások; orvosi szűrővizsgálatok; orvosi laboratóriumok által nyújtott orvosi
elemzési szolgáltatások diagnosztikai és kezelési célokra; orvosi, egészségügyi szolgáltatások biztosítása; orvosi
diagnosztikai szolgáltatások [tesztelés és elemzés]; orvosi berendezésekkel és műszerekkel kapcsolatos
tanácsadási szolgáltatások; orvosi ellátás; mágneses rezonancia képalkotó vizsgálat; komputer tomográfiás
vizsgálat; röntgensugárral történő számítógépes rétegvizsgálat; ultrahang diagnosztikai vizsgálat.
( 111 ) 231.158
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 03287
( 220 ) 2019.10.25.
( 732 ) VELION Kft., Békéscsaba (HU)
( 546 )
( 511 ) 12

Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

( 111 ) 231.159
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 03289
( 220 ) 2019.10.25.
( 732 ) Baloghné Gerse Zsuzsanna, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Nevelés; szakmai képzés; coaching; terápiás kezelésekhez kapcsolódó oktatási szolgáltatások; oktatási és

képzési szolgáltatások; oktatási tanfolyamokat biztosító oktatási szolgáltatások; szemináriumok szervezése és
lebonyolítása; szemináriumok és konferenciák rendezése; szemináriumok és kongresszusok tartása, vezetése;
szemináriumok és workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása.
( 111 ) 231.160
( 151 ) 2020.03.30.
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( 210 ) M 19 03292
( 220 ) 2019.10.25.
( 732 ) Kóbor Hedvig, Csömör (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 18
20

Kutyaruhák, pórázok, szíjak állatok számára.
Házak és fekhelyek állatoknak; kutyaágyak.

( 111 ) 231.161
( 151 ) 2020.03.31.
( 210 ) M 19 03408
( 220 ) 2019.11.07.
( 732 ) IP Holding Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Kiwisun zöld szolárium
( 511 ) 11

Csövek (egészségügyi berendezések részei), fénycsövek; szolárium berendezések (napágyak); ultraibolya

sugárzók, UV-lámpák nem gyógyászati használatra.
44

Humán higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; szépségszalonokkal kapcsolatos szolgáltatások;

szolárium szolgáltatások; aromaterápiás szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások;
egészségügyi berendezések kölcsönzése; egészségügyi szolgáltatások; gyógyhelyek szolgáltatásai;
szépségszalonok.
( 111 ) 231.169
( 151 ) 2020.04.01.
( 210 ) M 19 03376
( 220 ) 2019.11.05.
( 732 ) Hegyi Ákos Balázs, Budapest (HU)
( 541 ) SEALBULANCE
( 511 ) 28

Úszóövek; úszóövek szabadidős használatra; felfújható úszóeszközök rekreációs célokra; lebegő eszközök

úszáshoz.
( 111 ) 231.170
( 151 ) 2020.04.01.
( 210 ) M 19 03220
( 220 ) 2019.10.18.
( 732 ) Pásztory Zoltán, Sopron (HU)
( 541 ) MobileForester
( 511 ) 9

Érzékelők mérőműszerekhez; elektronikus mérőműszerek, mérőeszközök; elektromos idomszer szalagok

[mérőműszerek]; iránytűk, tájolók, kompaszok [mérőműszerek]; kompaszok [mérőműszerek];
koordináta-mérőműszerek; mércék, mértékek, mérőműszerek; mérőeszközök, mérőműszerek; mérőműszerek;
mérőműszerek digitális kijelzővel; precíziós mérőműszerek; szögmérők [mérőműszerek]; akkumulátortöltők
mobiltelefonokhoz; digitális mobiltelefonok; mobiltelefon-szoftverek; magasságmérők [altiméterek];
térfogatmérő berendezések; applikációs szoftver; számítógépes programok adatfeldolgozáshoz.
35

Adatfeldolgozás; adminisztrációs adatfeldolgozás; elektronikus adatfeldolgozás; online adatfeldolgozási

szolgáltatások; számítógépes adatfeldolgozás; számítógépesített adatfeldolgozás.
42

Adatfeldolgozási programok írása; számítógép-programozás adatfeldolgozáshoz és kommunikációs

rendszerekhez; számítógép-programozás adatfeldolgozáshoz; szoftverfrissítés adatfeldolgozáshoz.
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( 111 ) 231.172
( 151 ) 2020.04.02.
( 210 ) M 19 02793
( 220 ) 2019.09.15.
( 732 ) Hérics János, Bakonycsernye (HU)
( 541 ) Sunergyc
( 511 ) 9
37

Fényelektromos berendezések a napsugárzás elektromos energiává történő átalakítására.
Energia infrastruktúra építés; energiamegtakarító berendezések üzembe helyezése; energiaszolgáltató

berendezések javítása; energiatermelő berendezések javítása és karbantartása; energiatermelő erőművek és gépek
javítása.
39

Energia- és üzemanyagok tárolása (raktározás); energiaszolgáltatás; épületek fűtésére és hűtésére szolgáló

energiaellátás; megújuló energia elosztása.
40

Energiatermelés; megújuló energiaforrásokból származó villamosenergia-termelés.

42

Energiagazdálkodási és -takarékossági rendszerek fejlesztése; rendszerek tervezése és fejlesztése regeneratív

energiafejlesztéshez; technológiai tanácsadási szolgáltatások az alternatív energiatermelés terén.
( 111 ) 231.173
( 151 ) 2020.04.02.
( 210 ) M 19 02468
( 220 ) 2019.08.08.
( 732 ) Touche Event Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Papp Ádám, Budapest
( 541 ) Selfieccino
( 511 ) 30

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

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető
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.
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 231.174
( 151 ) 2020.04.02.
( 210 ) M 19 02657
( 220 ) 2019.09.03.
( 732 ) Szabó István, Pákozd (HU)
( 541 ) skienergie
( 511 ) 28

Síszimulátor; teremsí.

( 111 ) 231.175
( 151 ) 2020.04.02.
( 210 ) M 19 02789
( 220 ) 2019.09.13.
( 732 ) Wágner László, Dunaharaszti (HU)
( 740 ) Horváth Péter Pál Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Naturkant
( 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
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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 ) 231.176
( 151 ) 2020.04.02.
( 210 ) M 19 02921
( 220 ) 2019.09.24.
( 732 ) Gyuris Attila, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 39

Utazásszervezés.

( 111 ) 231.177
( 151 ) 2020.04.02.
( 210 ) M 19 02922
( 220 ) 2019.09.24.
( 732 ) HYMATO PRODUCTS Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentkirályszabadja
(HU)
( 740 ) dr. Somogyi Áron Mátyás, Budapest
( 541 ) HUMIFORTE
( 511 ) 5

Diétás ételek gyógyászati célokra; diétás italok gyógyászati célokra; élesztő tartalmú étrend-kiegészítők;

étrend-kiegészítő enzimek; étrend-kiegészítők állatok számára; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással;
fitoterápiás készítmények gyógyászati használatra; fogyasztó tabletták; fürdősók gyógyászati célokra;
gyógyászati célokra adaptált italok; gyógyászati célra alkalmas, fagyasztva szárított élelmiszerek; gyógyászati
célra alkalmas, homogenizált élelmiszerek; gyógyászati fogyasztószerek; gyógyhatású állateledel; gyógyhatású
hajszeszek; gyógyhatású olajok; gyógyhatású teák, főzetek; gyógynövénykivonatok orvosi célokra;
gyógytápanyag-készítmények terápiás vagy gyógyászati használatra; gyógyteák gyógyászati célokra; hajkrémek
gyógyászati használatra; iszap fürdőkhöz; iszap (gyógyhatású-); kémiai reagensek orvosi vagy állatgyógyászati
célokra; kenőcsök leégésre; készítmények napégésre gyógyszerészeti használatra; korpás fejbőr kezelésére
szolgáló gyógyszerészeti készítmények; lenmag étrend-kiegészítők; lenmag gyógyszerészeti célokra; méhpempő
étrend-kiegészítők; növényi gyökerek, orvosi használatra; növényi kivonatok gyógyszerészeti felhasználásra;
parazitaölő szerek; propolisz étrend-kiegészítők; protein táplálékkiegészítők állatoknak; sók ásványi fürdőkhöz;
sók gyógyászati használatra; vegyi készítmények gyógyszerészeti célokra; terapeutikus fürdőkészítmények;
termálvizek; vegyi készítmények a gabonát megtámadó betegségek kezelésére; vegyi készítmények állatorvosi
célokra; vegyi készítmények orvosi, gyógyászati célokra; vitaminkészítmények; zsírok gyógyászati célokra;
gyógyszerészeti készítmények állatgyógyászati használatra; gyógyszerészeti készítmények állatok számára;
étrend-kiegészítők emberek és állatok részére; étrend-kiegészítő italpor keverékek; étrend-kiegészítő
italkeverékek; gyógyhatású állateledel-kiegészítők; gyógyhatású ételkészítmények embereknek; gyógyhatású
készítmények embereknek; gyógynövény-kiegészítők speciális étrendet igénylő személyeknek;
gyógynövényekből kinyert antioxidánsok; méhpempő gyógyászati célokra; fogtömő anyagok; nyomelem
készítmények emberi és állati fogyasztásra; orvosi célokra adaptált diétás italok csecsemők számára;
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
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mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
( 111 ) 231.178
( 151 ) 2020.04.02.
( 210 ) M 19 02923
( 220 ) 2019.09.24.
( 732 ) HYMATO PRODUCTS Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentkirályszabadja
(HU)
( 740 ) dr. Somogyi Áron Mátyás, Budapest
( 541 ) LIPOCELL
( 511 ) 5

Diétás ételek gyógyászati célokra; diétás italok gyógyászati célokra; élesztő tartalmú étrend-kiegészítők;

étrend-kiegészítő enzimek; étrend-kiegészítők állatok számára; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással;
fitoterápiás készítmények gyógyászati használatra; fogyasztó tabletták; fürdősók gyógyászati célokra;
gyógyászati célokra adaptált italok; gyógyászati célra alkalmas, fagyasztva szárított élelmiszerek; gyógyászati
célra alkalmas, homogenizált élelmiszerek; gyógyászati fogyasztószerek; gyógyhatású állateledel; gyógyhatású
hajszeszek; gyógyhatású olajok; gyógyhatású teák, főzetek; gyógynövénykivonatok orvosi célokra;
gyógytápanyag-készítmények terápiás vagy gyógyászati használatra; gyógyteák gyógyászati célokra; hajkrémek
gyógyászati használatra; iszap fürdőkhöz; iszap (gyógyhatású-); kémiai reagensek orvosi vagy állatgyógyászati
célokra; kenőcsök leégésre; készítmények napégésre gyógyszerészeti használatra; korpás fejbőr kezelésére
szolgáló gyógyszerészeti készítmények; lenmag étrend-kiegészítők; lenmag gyógyszerészeti célokra; méhpempő
étrend-kiegészítők; növényi gyökerek, orvosi használatra; növényi kivonatok gyógyszerészeti felhasználásra;
parazitaölő szerek; propolisz étrend-kiegészítők; protein táplálékkiegészítők állatoknak; sók ásványi fürdőkhöz;
sók gyógyászati használatra; vegyi készítmények gyógyszerészeti célokra; terapeutikus fürdőkészítmények;
termálvizek; vegyi készítmények a gabonát megtámadó betegségek kezelésére; vegyi készítmények állatorvosi
célokra; vegyi készítmények orvosi, gyógyászati célokra; vitaminkészítmények; zsírok gyógyászati célokra;
gyógyszerészeti készítmények állatgyógyászati használatra; gyógyszerészeti készítmények állatok számára;
étrend-kiegészítők emberek és állatok részére; étrend-kiegészítő italpor keverékek; étrend-kiegészítő
italkeverékek; gyógyhatású állateledel-kiegészítők; gyógyhatású ételkészítmények embereknek; gyógyhatású
készítmények embereknek; gyógynövény-kiegészítők speciális étrendet igénylő személyeknek;
gyógynövényekből kinyert antioxidánsok; méhpempő gyógyászati célokra; fogtömő anyagok; nyomelem
készítmények emberi és állati fogyasztásra; orvosi célokra adaptált diétás italok csecsemők számára;
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).
( 111 ) 231.179
( 151 ) 2020.04.02.
( 210 ) M 19 02924
( 220 ) 2019.09.24.
( 732 ) HYMATO PRODUCTS Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentkirályszabadja
(HU)
( 740 ) dr. Somogyi Áron Mátyás, Budapest
( 541 ) FULVICO
( 511 ) 5

Diétás ételek gyógyászati célokra; diétás italok gyógyászati célokra; élesztő tartalmú étrend-kiegészítők;

étrend-kiegészítő enzimek; étrend-kiegészítők állatok számára; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással;
fitoterápiás készítmények gyógyászati használatra; fogyasztó tabletták; fürdősók gyógyászati célokra;
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gyógyászati célokra adaptált italok; gyógyászati célra alkalmas, fagyasztva szárított élelmiszerek; gyógyászati

célra alkalmas, homogenizált élelmiszerek; gyógyászati fogyasztószerek; gyógyhatású állateledel; gyógyhatású
hajszeszek; gyógyhatású olajok; gyógyhatású teák, főzetek; gyógynövénykivonatok orvosi célokra;
gyógytápanyag-készítmények terápiás vagy gyógyászati használatra; gyógyteák gyógyászati célokra; hajkrémek
gyógyászati használatra; iszap fürdőkhöz; iszap (gyógyhatású-); kémiai reagensek orvosi vagy állatgyógyászati
célokra; kenőcsök leégésre; készítmények napégésre gyógyszerészeti használatra; korpás fejbőr kezelésére
szolgáló gyógyszerészeti készítmények; lenmag étrend-kiegészítők; lenmag gyógyszerészeti célokra; méhpempő
étrend-kiegészítők; növényi gyökerek, orvosi használatra; növényi kivonatok gyógyszerészeti felhasználásra;
parazitaölő szerek; propolisz étrend-kiegészítők; protein táplálékkiegészítők állatoknak; sók ásványi fürdőkhöz;
sók gyógyászati használatra; vegyi készítmények gyógyszerészeti célokra; terapeutikus fürdőkészítmények;
termálvizek; vegyi készítmények a gabonát megtámadó betegségek kezelésére; vegyi készítmények állatorvosi
célokra; vegyi készítmények orvosi, gyógyászati célokra; vitaminkészítmények; zsírok gyógyászati célokra;
gyógyszerészeti készítmények állatgyógyászati használatra; gyógyszerészeti készítmények állatok számára;
étrend-kiegészítők emberek és állatok részére; étrend-kiegészítő italpor keverékek; étrend-kiegészítő
italkeverékek; gyógyhatású állateledel-kiegészítők; gyógyhatású ételkészítmények embereknek; gyógyhatású
készítmények embereknek; gyógynövény-kiegészítők speciális étrendet igénylő személyeknek;
gyógynövényekből kinyert antioxidánsok; méhpempő gyógyászati célokra; fogtömő anyagok; nyomelem
készítmények emberi és állati fogyasztásra; orvosi célokra adaptált diétás italok csecsemők számára;
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).
( 111 ) 231.180
( 151 ) 2020.04.02.
( 210 ) M 19 03060
( 220 ) 2019.10.04.
( 732 ) Pető Endre, Balatonendréd (HU)
( 546 )

( 511 ) 37

Mosodai mosási és szárítási szolgáltatások nyújtása; textilek mosása; mosás; ruhák mosása; textil méteráru

mosása; szövött áruk mosása; mosodai szolgáltatás; mosodai szolgáltatások; mosodai szolgáltatások biztosítása;
mosodai szolgáltatások nyújtása; mosodai szolgáltatások [ruhák]; mosodai szolgáltatásokkal kapcsolatos
információszolgáltatás; ruhamosás, mosodai szolgáltatások; ruhatisztítási, mosodai szolgáltatások; textil mosoda.
( 111 ) 231.181
( 151 ) 2020.04.02.
( 210 ) M 19 03063
( 220 ) 2019.10.07.
( 732 ) Szűcs Loránd, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Erdős Anett, Budapest
( 541 ) BANNER CASTING
( 511 ) 9

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

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;
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elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, 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; mindezek tekintetében, kivéve az elemekhez vagy akkumulátorokhoz való termékeket.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

( 111 ) 231.182
( 151 ) 2020.04.02.
( 210 ) M 19 03196
( 220 ) 2019.10.17.
( 732 ) Dr. Neszmélyi Emil Balázs, Budapest (HU)
( 740 ) Terjék Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

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

A rovat 94 darab közlést tartalmaz.
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Megszüntetett lajstromozási eljárások
Védjegybejelentés visszavonása
( 210 ) M 18 03638
( 220 ) 2018.12.07.
( 731 ) Pannonia Motor Kft, Budapest (HU)
( 541 ) EVOKE
( 511 ) 12

Járművek; motorok.

A rovat 1 darab közlést tartalmaz.
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Védjegyoltalom megújítása
( 111 ) 122.015
( 732 ) General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Detroit, Michigan (US)
( 111 ) 122.324
( 732 ) GUERLAIN, Paris (Seine) (FR)
( 111 ) 122.325
( 732 ) GUERLAIN, Paris (Seine) (FR)
( 111 ) 130.015
( 732 ) Garry ELECTRONIC Elektroakusztikai Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 130.075
( 732 ) Humanic Leder & Schuh Aktiengesellschaft,, Graz (AT)
( 111 ) 130.122
( 732 ) Feilo Sylvania Fixtures UK Limited, Newhaven, East Sussex (GB)
( 111 ) 130.420
( 732 ) Alticor Inc., Ada, Michigan (US)
( 111 ) 130.427
( 732 ) Alticor Inc., East Ada, Michigan (US)
( 111 ) 131.294
( 732 ) Bunge Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 164.771
( 732 ) Dreher Sörgyárak Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 164.786
( 732 ) Dreher Sörgyárak Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 164.787
( 732 ) Dreher Sörgyárak Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 164.805
( 732 ) Dreher Sörgyárak Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 164.836
( 732 ) Lukács László Mihály, Debrecen (HU)
( 111 ) 165.750
( 732 ) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, Inc., Neenah, Wisconsin (US)
( 111 ) 165.792
( 732 ) NYÍRERDŐ Nyírségi Erdészeti Zrt., Nyíregyháza (HU)
( 111 ) 167.053
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( 732 ) NYÍRERDŐ Nyírségi Erdészeti Zrt., Nyíregyháza (HU)

( 111 ) 168.647
( 732 ) Solenis Technologies Cayman, L.P., Schaffhausen (CH)
( 111 ) 171.123
( 732 ) Chen Zhuo, Budapest (HU)
( 111 ) 172.142
( 732 ) Lernco, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Wilmington, Delaware (US)
( 111 ) 172.856
( 732 ) Magyar Szabványügyi Testület, Budapest (HU)
( 111 ) 175.073
( 732 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 177.067
( 732 ) General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Detroit, Michigan (US)
( 111 ) 199.913
( 732 ) Asseco Central Europe Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 201.182
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 201.397
( 732 ) Kunság Kincse Borászati Szövetkezet, Soltvadkert (HU)
( 111 ) 201.469
( 732 ) WEB-TRADING Kft., Százhalombatta (HU)
( 111 ) 201.530
( 732 ) Isoplus Fernwärmetechnik Gesellschaft M.B.H., Hohenberg (AT)
( 111 ) 201.549
( 732 ) FŐNIX INTERTAXI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)
( 111 ) 201.722
( 732 ) Zalakarosi Turisztikai Egyesület, Zalakaros (HU)
( 111 ) 201.730
( 732 ) FŐNIX INTERTAXI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)
( 111 ) 201.964
( 732 ) UNIVER Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)
( 111 ) 202.242
( 732 ) GLOBIZ International Kft., Debrecen (HU)
( 111 ) 202.341
( 732 ) Bunge Növényolajipari Zrt., Budapest (HU)
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( 111 ) 202.342
( 732 ) Bunge Növényolajipari Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 202.529
( 732 ) Geotherm Üdülő Kft., Hajdúszoboszló (HU)
( 111 ) 202.557
( 732 ) SK.Drink Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 202.558
( 732 ) SK.DRINK Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 202.559
( 732 ) SK.DRINK Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 202.560
( 732 ) SK.DRINK Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 202.562
( 732 ) SK.DRINK Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 203.163
( 732 ) SK.DRINK Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 207.424
( 732 ) Ringier Axel Springer Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
A rovat 43 darab közlést tartalmaz.
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Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények
Jogutódlás
( 111 ) 141.469
( 732 ) PF Consumer Healthcare 1 LLC (Delaware államban bejegyzett cég), Wilmington, Delaware (US)
( 111 ) 158.073
( 732 ) Ana María Ribes Teira, Llicá de Vall (Barcelona) (ES)
( 111 ) 158.076
( 732 ) Ana María Ribes Teira, Llicá de Vall (Barcelona) (ES)
( 111 ) 201.330
( 732 ) Health Invest Zrt., Budapest (HU)
A rovat 4 darab közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás
( 111 ) 122.015
( 732 ) General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Detroit, Michigan (US)
( 740 ) Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & Mc Kenzie Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 130.420
( 732 ) Alticor Inc., Ada, Michigan (US)
( 740 ) Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & Mc Kenzie Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 130.427
( 732 ) Alticor Inc., East Ada, Michigan (US)
( 740 ) Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & Mc Kenzie Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 132.549
( 732 ) Brand Energy & Infrastructure Services UK, Ltd., Leatherhead, Surrey (GB)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 133.567
( 732 ) Brand Energy & Infrastructure Services UK, Ltd., Leatherhead, Surrey (GB)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 139.536
( 732 ) Brand Energy & Infrastructure Services UK, Ltd., Leatherhead, Surrey (GB)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 177.067
( 732 ) General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Detroit, Michigan (US)
( 740 ) Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & Mc Kenzie Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 199.913
( 732 ) Asseco Central Europe Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
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( 740 ) Dr. Bakos - Dr. Smied - Dr. Muraközi Ügyvédi Iroda, Győr

A rovat 8 darab közlést tartalmaz.

Képviselet megszűnése
( 111 ) 122.015
( 732 ) General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Detroit, Michigan (US)
( 111 ) 130.420
( 732 ) Alticor Inc., Ada, Michigan (US)
( 111 ) 130.427
( 732 ) Alticor Inc., East Ada, Michigan (US)
( 111 ) 177.067
( 732 ) General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Detroit, Michigan (US)
( 111 ) 199.913
( 732 ) Asseco Central Europe Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 202.986
( 732 ) Pető Sándorné, Budapest (HU)
( 111 ) 210.653
( 732 ) KAZA CONCRETE Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentendre (HU)
A rovat 7 darab közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás
( 111 ) 122.324
( 732 ) GUERLAIN, Paris (Seine) (FR)
( 111 ) 122.325
( 732 ) GUERLAIN, Paris (Seine) (FR)
( 111 ) 164.836
( 732 ) Lukács László Mihály, Debrecen (HU)
( 111 ) 168.647
( 732 ) Solenis Technologies Cayman, L.P., Schaffhausen (CH)
( 111 ) 197.203
( 732 ) Aranyhíd Balatonátúszó Sport Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 201.964
( 732 ) UNIVER Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)
( 111 ) 204.167
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( 732 ) ICO Író- és Irodaszereket Gyártó és Forgalmazó Zrt., Pomáz (HU)

( 111 ) 207.424
( 732 ) Ringier Axel Springer Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 210.122
( 732 ) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, Zug (CH)
A rovat 9 darab közlést tartalmaz.
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Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények
Jogutódlás
( 210 ) M 19 03408
( 731 ) IP Holding Kft., Budapest (HU)
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás
( 210 ) M 20 00379
( 731 ) Hamar Anita, Budapest (HU)
Petykó Csaba Zoltán, Budapest (HU)
( 740 ) Magyar Áron, Budapest
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.
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NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 111 ) 541.104
( 546 )

( 511 ) 25
( 580 ) 2020.01.02.
( 450 ) GAZ 51/2019
( 111 ) 764.887
( 541 ) MILLIMAT
( 511 ) 11
( 580 ) 2020.01.02.
( 450 ) GAZ 51/2019
( 111 ) 815.526
( 541 ) Alberto Torresi
( 511 ) 33
( 580 ) 2020.01.02.
( 450 ) GAZ 51/2019
( 111 ) 899.684
( 541 ) Adolphe Sax
( 511 ) 15
( 580 ) 2020.01.02.
( 450 ) GAZ 51/2019
( 111 ) 957.405
( 546 )
( 511 ) 20
( 580 ) 2020.01.09.
( 450 ) GAZ 52/2019
( 111 ) 1.022.816
( 541 ) N-Heat
( 511 ) 9, 11
( 580 ) 2020.01.02.
( 450 ) GAZ 51/2019
( 111 ) 1.331.172
( 541 ) MIKEDA
( 511 ) 3, 5
( 580 ) 2020.01.09.
( 450 ) GAZ 52/2019
( 111 ) 1.340.006
( 541 ) Valentin Vignot
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( 511 ) 33
( 580 ) 2020.01.02.
( 450 ) GAZ 51/2019
( 111 ) 1.506.356
( 541 ) VIENAT
( 511 ) 1-3
( 580 ) 2020.01.02.
( 450 ) GAZ 51/2019
( 111 ) 1.506.405
( 546 )
( 511 ) 30
( 580 ) 2020.01.02.
( 450 ) GAZ 51/2019
( 111 ) 1.506.462
( 541 ) GLYPVICOMBI
( 511 ) 5
( 580 ) 2020.01.02.
( 450 ) GAZ 51/2019
( 111 ) 1.506.465
( 541 ) BARYCELA
( 511 ) 5
( 580 ) 2020.01.02.
( 450 ) GAZ 51/2019
( 111 ) 1.506.657
( 541 ) TOSYAS
( 511 ) 35
( 580 ) 2020.01.02.
( 450 ) GAZ 51/2019
( 111 ) 1.506.668
( 546 )

( 511 ) 9, 35-36, 38, 42
( 580 ) 2020.01.02.
( 450 ) GAZ 51/2019
( 111 ) 1.506.669
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( 546 )

( 511 ) 9, 35-36, 38, 42
( 580 ) 2020.01.02.
( 450 ) GAZ 51/2019
( 111 ) 1.506.707
( 546 )

( 511 ) 20-21
( 580 ) 2020.01.02.
( 450 ) GAZ 51/2019
( 111 ) 1.506.755
( 546 )
( 511 ) 24
( 580 ) 2020.01.02.
( 450 ) GAZ 51/2019
( 111 ) 1.506.778
( 546 )

( 511 ) 29-30
( 580 ) 2020.01.02.
( 450 ) GAZ 51/2019
( 111 ) 1.506.790
( 546 )
( 511 ) 35, 37, 39, 41-43
( 580 ) 2020.01.02.
( 450 ) GAZ 51/2019
( 111 ) 1.506.830
( 541 ) protectBIT
( 511 ) 17, 19, 35
( 580 ) 2020.01.02.
( 450 ) GAZ 51/2019
( 111 ) 1.506.850
( 546 )
( 511 ) 20, 27, 35
( 580 ) 2020.01.02.
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( 450 ) GAZ 51/2019
( 111 ) 1.506.871
( 546 )

( 511 ) 10, 12, 17, 19-21, 25, 28
( 580 ) 2020.01.02.
( 450 ) GAZ 51/2019
( 111 ) 1.506.927
( 541 ) AGIBOO
( 511 ) 9, 35, 42
( 580 ) 2020.01.02.
( 450 ) GAZ 51/2019
( 111 ) 1.506.950
( 546 )
( 511 ) 7
( 580 ) 2020.01.02.
( 450 ) GAZ 51/2019
( 111 ) 1.507.027
( 541 ) Takumi
( 511 ) 29-30, 43
( 580 ) 2020.01.02.
( 450 ) GAZ 51/2019
( 111 ) 1.507.094
( 546 )

( 511 ) 10
( 580 ) 2020.01.02.
( 450 ) GAZ 51/2019
( 111 ) 1.507.102
( 546 )

( 511 ) 9
( 580 ) 2020.01.02.
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( 450 ) GAZ 51/2019
( 111 ) 1.507.129
( 546 )

( 511 ) 16, 34
( 580 ) 2020.01.02.
( 450 ) GAZ 51/2019
( 111 ) 1.507.144
( 546 )
( 511 ) 16, 34
( 580 ) 2020.01.02.
( 450 ) GAZ 51/2019
( 111 ) 1.507.252
( 541 ) DeLUMO
( 511 ) 9
( 580 ) 2020.01.02.
( 450 ) GAZ 51/2019
( 111 ) 1.507.276
( 541 ) Center
( 511 ) 34
( 580 ) 2020.01.02.
( 450 ) GAZ 51/2019
( 111 ) 1.507.319
( 541 ) DOXINYL
( 511 ) 5
( 580 ) 2020.01.02.
( 450 ) GAZ 51/2019
( 111 ) 1.507.344
( 546 )

( 511 ) 16, 34
( 580 ) 2020.01.02.
( 450 ) GAZ 51/2019
( 111 ) 1.507.376
( 541 ) CleanGrain
( 511 ) 1, 5, 31
( 580 ) 2020.01.02.
( 450 ) GAZ 51/2019
( 111 ) 1.507.385
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( 546 )

( 511 ) 3
( 580 ) 2020.01.02.
( 450 ) GAZ 51/2019
( 111 ) 1.507.389
( 541 ) MAXXTER
( 511 ) 12
( 580 ) 2020.01.02.
( 450 ) GAZ 51/2019
( 111 ) 1.507.396
( 541 ) MÉTÉORE
( 511 ) 3
( 580 ) 2020.01.02.
( 450 ) GAZ 51/2019
( 111 ) 1.507.433
( 546 )

( 511 ) 3
( 580 ) 2020.01.02.
( 450 ) GAZ 51/2019
( 111 ) 1.507.484
( 541 ) OpTEAsoft
( 511 ) 9, 42
( 580 ) 2020.01.02.
( 450 ) GAZ 51/2019
( 111 ) 1.507.501
( 546 )
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( 511 ) 6, 35, 37, 40
( 580 ) 2020.01.02.
( 450 ) GAZ 51/2019
( 111 ) 1.507.556
( 541 ) GIDROLOCK
( 511 ) 9
( 580 ) 2020.01.02.
( 450 ) GAZ 51/2019
( 111 ) 1.507.662
( 541 ) FIND MY
( 511 ) 9
( 580 ) 2020.01.02.
( 450 ) GAZ 51/2019
( 111 ) 1.507.716
( 546 )

( 511 ) 5
( 580 ) 2020.01.02.
( 450 ) GAZ 51/2019
( 111 ) 1.507.831
( 546 )

( 511 ) 12
( 580 ) 2020.01.09.
( 450 ) GAZ 52/2019
( 111 ) 1.507.936
( 546 )

( 511 ) 39
( 580 ) 2020.01.09.
( 450 ) GAZ 52/2019
( 111 ) 1.507.946
( 541 ) BAQLESS
( 511 ) 9, 14, 35
( 580 ) 2020.01.09.
( 450 ) GAZ 52/2019
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( 111 ) 1.508.000
( 546 )
( 511 ) 12
( 580 ) 2020.01.09.
( 450 ) GAZ 52/2019
( 111 ) 1.508.045
( 541 ) FRENOVA
( 511 ) 42
( 580 ) 2020.01.09.
( 450 ) GAZ 52/2019
( 111 ) 1.508.099
( 541 ) DARNITSA GROUP
( 511 ) 5
( 580 ) 2020.01.09.
( 450 ) GAZ 52/2019
( 111 ) 1.508.125
( 541 ) MIRATHANE
( 511 ) 1, 17, 20
( 580 ) 2020.01.09.
( 450 ) GAZ 52/2019
( 111 ) 1.508.163
( 546 )
( 511 ) 20
( 580 ) 2020.01.09.
( 450 ) GAZ 52/2019
( 111 ) 1.508.196
( 541 ) Ai-Motor
( 511 ) 10
( 580 ) 2020.01.09.
( 450 ) GAZ 52/2019
( 111 ) 1.508.240
( 546 )
( 511 ) 35, 41
( 580 ) 2020.01.09.
( 450 ) GAZ 52/2019
( 111 ) 1.508.409
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( 546 )

( 511 ) 35, 38, 41
( 580 ) 2020.01.09.
( 450 ) GAZ 52/2019
( 111 ) 1.508.598
( 546 )

( 511 ) 29-30, 32, 35, 39, 43
( 580 ) 2020.01.09.
( 450 ) GAZ 52/2019
( 111 ) 1.508.664
( 546 )

( 511 ) 7, 9, 11-12, 17, 37, 42
( 580 ) 2020.01.09.
( 450 ) GAZ 52/2019
( 111 ) 1.508.847
( 546 )
( 511 ) 30, 43
( 580 ) 2020.01.09.
( 450 ) GAZ 52/2019
A rovat 57 darab közlést tartalmaz.
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Bejegyzések a kiegészítő lajstromba
Védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése
( 111 ) 1.286.807
( 151 ) 2020.04.02.
( 111 ) 1.456.607
( 151 ) 2020.04.02.
( 111 ) 1.482.097
( 151 ) 2020.03.16.
( 111 ) 1.482.290
( 151 ) 2020.03.16.
( 111 ) 1.482.293
( 151 ) 2020.03.16.
( 111 ) 1.482.344
( 151 ) 2020.03.16.
( 111 ) 1.482.377
( 151 ) 2020.03.16.
( 111 ) 1.482.389
( 151 ) 2020.03.16.
( 111 ) 1.482.428
( 151 ) 2020.03.16.
( 111 ) 1.482.468
( 151 ) 2020.03.16.
( 111 ) 1.482.482
( 151 ) 2020.03.16.
( 111 ) 1.482.547
( 151 ) 2020.03.16.
( 111 ) 1.482.549
( 151 ) 2020.03.16.
( 111 ) 1.482.569
( 151 ) 2020.03.16.
( 111 ) 1.482.575
( 151 ) 2020.03.16.
( 111 ) 1.482.609
( 151 ) 2020.03.16.
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( 111 ) 1.482.645
( 151 ) 2020.03.16.
( 111 ) 1.482.664
( 151 ) 2020.03.16.
( 111 ) 1.482.936
( 151 ) 2020.03.16.
( 111 ) 1.482.947
( 151 ) 2020.03.16.
( 111 ) 1.483.175
( 151 ) 2020.03.16.
( 111 ) 1.486.182
( 151 ) 2020.04.02.
( 111 ) 1.486.216
( 151 ) 2020.04.02.
( 111 ) 1.486.245
( 151 ) 2020.04.02.
( 111 ) 1.486.333
( 151 ) 2020.04.02.
( 111 ) 1.486.388
( 151 ) 2020.04.02.
( 111 ) 1.486.396
( 151 ) 2020.04.02.
( 111 ) 1.486.446
( 151 ) 2020.04.02.
( 111 ) 1.486.483
( 151 ) 2020.04.02.
( 111 ) 1.486.612
( 151 ) 2020.04.02.
( 111 ) 1.486.650
( 151 ) 2020.04.02.
( 111 ) 1.486.814
( 151 ) 2020.04.02.
( 111 ) 1.486.824
( 151 ) 2020.04.02.
( 111 ) 1.486.885
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( 151 ) 2020.04.02.
( 111 ) 1.486.894
( 151 ) 2020.04.02.
( 111 ) 1.486.934
( 151 ) 2020.04.02.
( 111 ) 1.486.983
( 151 ) 2020.04.02.
( 111 ) 1.486.985
( 151 ) 2020.04.02.
( 111 ) 1.487.005
( 151 ) 2020.04.02.
( 111 ) 1.487.029
( 151 ) 2020.04.02.
( 111 ) 1.487.035
( 151 ) 2020.04.02.
( 111 ) 1.487.108
( 151 ) 2020.04.02.
( 111 ) 1.487.124
( 151 ) 2020.04.02.
A rovat 43 darab közlést tartalmaz.

W93

SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTŐ
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának hivatalos lapja
Webcím: http://www.sztnh.gov.hu/kiadv/szkv/
Felelős kiadó: Pomázi Gyula
Szerkesztőség: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.
Telefon: (1) 312 4400
Levélcím: 1438 Budapest, Pf. 415.
E-mail: sztnh@hipo.gov.hu
http://www.sztnh.gov.hu
Felelős szerkesztő: Szabó Richárd
Telefon: (1) 474 5761
HU ISSN 1588–0974

