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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 210 ) M 18 00257
( 220 ) 2018.01.26.
( 731 ) Baja Marketing Kft., Baja (HU)
( 541 ) Bajai Halfőző Feszt
( 511 ) 25

Ruházati cikkek.

( 210 ) M 19 01741
( 220 ) 2019.05.29.
( 731 ) Hévíz TDM Egyesület, Hévíz (HU)
( 541 ) Hévíz, az élet forrása!
( 511 ) 35

Olyan reklámügynökségek által nyújtott szolgáltatások, amelyek a nyilvánossággal való kommunikációt,

nyilatkozatok és közlések terjesztését végzik, áru vagy szolgáltatás tekintetében; mások javára különböző
áruféleségek összeállítása (kivéve ezek szállítását), amely lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy megfelelően
megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat; ezeket a szolgáltatásokat kiskereskedelmi üzletek,
nagykereskedelmi egységek,katalógusból levélben való megrendelés vagy olyan elektronikus média útján lehet
nyújtani, mint például honlapok vagy televíziós bevásárló programok; reklámügynökségek és szolgálatok
szolgáltatásai, úgymint prospektusok terjesztése közvetlenül vagy posta útján.
39

Utazással és áruszállítással kapcsolatban ügynökségek vagy turistairodák által nyújtott információs

szolgáltatások, információnyújtás a díjszabásról, a menetrendről és a fuvarozás módjáról.
43

Szállásfoglalási szolgáltatások utazók számára, utazási irodák és ügynökök útján.

( 210 ) M 19 01870
( 220 ) 2019.06.14.
( 731 ) Bittmann Attila, Budapest (HU)
( 740 ) Szilágyi Ildikó, Budapest
( 541 ) HA GYÖNYÖRŰ VAGY, BÁRMIT MEGKAPHATSZ
( 511 ) 3

Kozmetikumok és kozmetikai készítmények; testápolási és szépségápolási készítmények; bőr, szem és

körömápoló készítmények; bőrfeszesítő kozmetikai készítmények; bőrön használt kozmetikumok; bőrhidratáló
készítmények; éjszakai krémek; nappali krémek; ajakkozmetikumok; aloe vera készítmények kozmetikai célokra;
arc és testkrémek; arc és testmaszkok; arc és testpakolások; arclemosók; arcradírok; arcszérum kozmetikai
használatra; bőrbarnító készítmények; bőrvédő kozmetikumok a bőr leégése ellen; bőrtisztítók; dezodorok és
izzadásgátlók; fürdő és tusolókészítmények; illatosítók gépkocsihoz; szájápolási és szájhigiéniás termékek;
fogkrémek; fogfehérítő készítmények; hajápoló készítmények; hajformázó készítmények; hajkozmetikai
termékek; napozó készítmények; szappanok; kézzel készült szappanok; öregedés elleni bőrápoló készítmények;
terhesség során használatos kozmetikai készítmények; készítmények a haj nap elleni védelmére; kollagén
készítmények kozmetikai célokra; narancsbőr elleni krémek; fogyás segítségére használt kozmetikai
készítmények; ránctalanító bőrápoló készítmények; sminktermékek; sminkeltávolító; sminklemosó készítmények;
eau de toilette; parfüm; illóolajok; esszenciális olajok; aromaterápiás olajok; aromák (esszenciaolajok); aromás
fürdőolajok; aromaterápiás készítmények; aromatikus esszenciaolajok; idegnyugtató esszenciális olajok;
olajesszenciák és aromakivonatok; olajok kozmetikai használatra; olajok parfümökhöz és illatszerekhez; testolaj;
arcolajok; természetes esszenciaolajok; masszázsolajok; napolaj; aromaterápiás testápoló termékek; aromás
illatszer termékek; bőrápolóolajok; illatkészítmények.
5

Gyógyszerészeti készítmények; gyógyhatású készítmények embereknek; étrend és táplálékkiegészítők; étrend

kiegészítők kozmetikai hatással; étrend kiegészítő italok; étrend kiegészítő italporkeverékek; proteinesétrend
kiegészítők; protein étrend kiegészítő porok; antioxidáns táplálékkiegészítők; étkezést helyettesítő,
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táplálékkiegészítő, energianövelő szeletek; multivitamin készítmények; vitamin cseppek; folyékony

vitaminkiegészítők; folyékony táplálékkiegészítők; folyékony gyógynövényes táplálékkiegészítők;
multivitaminok felszívódását segítő cseppek; aminosavakat tartalmazó étrend és táplálékkiegészítők; diétás
táplálékkiegészítők; emésztést serkentő enzimek; fogyasztókapszulák; kollagén készítmények gyógyászati
használatra; légfrissítő autóba; légfrissítők; nyomelemekből álló étrend- és táplálékkiegészítők; pezsgő
vitamintabletták; terhességi vitaminok; termékenységet növelő készítmények; vitaminitalok;
vitaminkészítmények étrend kiegészítők formájában.
29

Aloé Vera emberi fogyasztásra elkészítve; gyümölcs alapú snackek; gyümölcsalapú étkezést helyettesítő

szeletek; súlycsökkentö ételek nem gyógyászati használatra, elsősorban zsírszegény tejporokból és
szójaproteinböl készítve; tejturmix alapok, ízesítőszerek és aromák tejturmixokhoz.
30

Csokoládé alapú termékek; csokoládéalapú, étkezést helyettesítő szeletek; gabonaalapú, étkezést helyettesítő

szeletek; magas protein tartalmú gabonaszeletek; müzli; magas proteintartalmú müzlik; müzliszeletek,
energiaszeletek.
32

Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; aloe vera

italok; lektrolitokat tartalmazó sportitalok; energiaitalok; italokkészítésére szolgáló porok; izotóniás italok;
proteinnel dúsított sportitalok; sportitalok; tápanyaggal dúsított italok; vitaminnal dúsított alkoholmentes italok;
vízalapú funkcionális italok; zöldséglevek.
41

Audiovizuális bemutatók; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; életmód tanácsadás (képzés);

étrenddel, diétával kapcsolatos oktatás [nem orvosi]; kozmetikai, szépségápolási oktatás; oktatási célú előadások
szervezése és lebonyolítása; oktatási szolgáltatások coaching formájában; önismereti műhelyek és szemináriumok
szervezése és lebonyolítása; online képzések biztosítása; spirituális, lelki fejlődéssel kapcsolatos oktatási
szolgáltatások; személyiségfejlesztő tréning.
( 210 ) M 19 01893
( 220 ) 2019.06.17.
( 731 ) MIDEA GROUP CO., LTD., Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong Province (CN)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MIDEA BREEZELESS+
( 511 ) 11

Légkondicionálók; légkondicionáló ventilátorok; légtisztító készülékek és gépek; szárítókészülékek és

berendezések; légkondicionáló berendezések; elektromos hajszárítók; konyhai elszívóbúrák; hőszivattyúk,
hőpumpák; fűtőberendezések; fürdőszobai vízvezeték szerelvények; fürdőszobai melegítők; napenergiával
működő vízmelegítők.
( 210 ) M 19 01894
( 220 ) 2019.06.17.
( 731 ) MIDEA GROUP CO., LTD., Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong Province (CN)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 11

Légkondicionálók; légkondicionáló ventilátorok; légtisztító készülékek és gépek; szárítókészülékek és

berendezések; légkondicionáló berendezések; elektromos hajszárítók; konyhai elszívóbúrák; hőszivattyúk,
hőpumpák; fűtőberendezések; fürdőszobai vízvezeték szerelvények; fürdőszobai melegítők; napenergiával
működő vízmelegítők.
( 210 ) M 19 01909
( 220 ) 2019.06.17.
( 731 ) Egy a Természettel Nonprofit Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. M. Nagy Gergő, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 16

Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; nyomdaipari termékek, könyvkötészeti anyagok;

fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével);
csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetűk; klisék; abszorbens
papír vagy műanyag,élelmiszerek csomagolásához; acél tollak; agyag modellezéshez; almanachok; asztali
iratrendező tálcák; bélyegző [pecsét] tartó dobozok; bélyegzőtartók (1); borítékok [papíráruk]; cégtáblák papírból
vagy kartonból; ceruzák; címbélyegzők, címbélyegek; címkék papírból vagy kartonból; csomagolások, borítások
palackokhoz papírból vagy kartonból; csomagolóanyagok palackokhoz papírból vagy kartonból;
csomagolóanyagok papírból vagykartonból [párnázó-, töltőanyagok]; csomagolópapír; diagramok; dossziék
[papíráruk] (1); dossziék [papíráruk] (2); fatartalmú papír; fedelek, kötések, borítók [papíráruk]; fényképek
[nyomtatott]; fényképtartók; fénymásolópapír, nyomtatópapír; festmények[képek], keretezve vagy anélkül;
folyóiratok; formanyomtatványok, űrlapok; füzetek, könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz; golyóstollak; grafikai
reprodukciók; gyűrűs irattartók, iratrendezők; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek; írásminták;
iratgyűjtők, dossziék; irattartók [papíráru]; irodagépek borítékok lezárására; irodai kellékek; íróeszközök; írólap,
írópapír; írószerek; jegyek; karton; katalógusok; képek; képeslapok, levelezőlapok; képregények; kézikönyvek
[útmutatók]; könyvecskék, brosúrák (1); könyvek; könyvkötészeti cikkek; levélzáró öntapadós ragasztókorongok
(1); magazinok, revük [időszaki lapok]; mappák; metszetek; mutatópálcák, nem elektromos; műanyagfóliák
csomagolásra; naptárak; névbadgek [hivatali kellékek]; névtábla-tartók; noteszok (1); noteszok (2); nyomtatott
publikációk; nyomtatványok; öntapadós címkék, matricák [papíripari]; öntapadós textil [írószer és papíráru];
papír; papír feliratok, zászlók; papír-írószer áruk; papírvágó kések [irodai cikkek]; papír- vagy kartondobozok;
papírzacskók; pecsétbélyegek (1); plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; portrék, arcképek;
postabélyegek; poszterek; prospektusok; rajzeszközök; rajzok (1); rézkarcok, gravűrök; szemeteszsákok papírból
vagy műanyagból; szórólapok; szövegkiemelő tollak; tollak [irodai cikkek]; toll- és ceruzatartók; töltőtoll;
újságok; üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák; vászon könyvkötéshez; vízfestmények, akvarellek; vonalkód szalagok;
zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból.
25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; dzsekik; egyenruhák; esőruhák; fűzős bakancsok, csizmák;

horgászmellények; hosszúnadrágok (1); hosszúnadrágok (2); ingek; kabátok, dzsekik; kalapáruk (1); kalapáruk
(2); kalap vázak; készruhák; kesztyűk; lábbelik (1); lábbeiik (2); mellények; nyakkendők; nyaksálak [sálak];
overallok, munkaruhák; öltönyök; övek [ruházat]; papucsok; pólók; pulóverek; kötött pulóverek; rövid ujjú ingek;
ruházati cikkek; sálak; sapka ellenzők; sapkák; sárcipők, gumicsizmák; sportcipők (1); sportcipők (2);
svájcisapkák, barettek; szandálok; szövetkabátok, felöltők; tornacipők; trikók; zoknik.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; ajándék-nyilvántartási

szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedeimi célokból; áruk és
szoigáitatások engedélyezésének; kereskedeimi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények
szponzorálásával; árusító standok bérbeadása; célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások;
fénymásolási szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák
bérbeadása[reklámtáblák]; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; iratmásolás;írott
kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi
közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és
megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy
reklámcélú vásárok szervezése; kiskereskedelmi szolgáltatások művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz;
közönségszolgálati szolgáltatások; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; online piactér
M1082

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 9. szám, 2020.05.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag

frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]
terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése
kommunikációs médiában; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása;
reklámterjesztés; sajtófigyelés; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák
összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); számlázás; szponzorok
felkutatása; televíziós reklámozás; termékminták, áruminták terjesztése; titkársági szolgáltatások; újság
előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szoigáltatások; üzleti információk; üzleti szerződések tárgyalása másik
fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; vállalati kommunikációs szolgáltatások.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; állatkertek szolgáltatásai; bálok

szervezése; beltéri akváriumok kölcsönzése; coachinq [tréning]; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése;
divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és
folyóiratok online publikálása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; filmek
feliratozása; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; fotóriportok készítése;
hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; konferenciák szervezése és
lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások
szervezése; múzeumi szolgáltatások [bemutatók,kiállítások]; művészeti alkotások bérbeadása; nem reklámcélú
szövegek publikálása; oktatás biztosítása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem
letölthető videók biztosítása; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; szemináriumok szervezése és
lebonyolítása; színpadi díszletek kölcsönzése (1); szórakoztatási szolgáltatások; videorögzítés;videoszerkesztési
szolgáltatásokeseményekhez.
( 210 ) M 19 01910
( 220 ) 2019.06.17.
( 731 ) Egy a Természettel Nonprofit Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. M. Nagy Gergő, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok;

fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével);
csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetűk; klisék; abszorbens
papír vagy műanyag,élelmiszerek csomagolásához; acél tollak; agyag modellezéshez; almanachok; asztali
iratrendező tálcák; bélyegző [pecsét] tartó dobozok; bélyegzőtartók (1); borítékok [papíráruk]; cégtáblák papírból
vagy kartonból; ceruzák; címbélyegzők, címbélyegek; címkék papírból vagy kartonból; csomagolások, borítások
palackokhoz papírból vagy kartonból; csomagolóanyagok palackokhoz papírból vagy kartonból;
csomagolóanyagok papírból vagykartonból [párnázó-, töltőanyagok]; csomagolópapír; diagramok; dossziék
[papíráruk] (1); dossziék [papíráruk] (2); fatartalmú papír; fedelek, kötések, borítók [papíráruk]; fényképek
[nyomtatott]; fényképtartók; fénymásolópapír, nyomtatópapír; festmények[képek], keretezve vagy anélkül;
folyóiratok; formanyomtatványok, űrlapok; füzetek, könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz; golyóstollak; grafikai
reprodukciók; gyűrűs irattartók, iratrendezők; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek; írásminták;
iratgyűjtők, dossziék; irattartók [papíráru]; irodagépek borítékok lezárására; irodai kellékek; íróeszközök; írólap,
írópapír; írószerek; jegyek; karton; katalógusok; képek; képeslapok, levelezőlapok; képregények; kézikönyvek
[útmutatók]; könyvecskék, brosúrák (1); könyvek; könyvkötészeti cikkek; levélzáró öntapadós ragasztókorongok
(1); magazinok, revük [időszaki lapok]; mappák; metszetek; mutatópálcák, nem elektromos; műanyagfóliák
M1083

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 9. szám, 2020.05.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
csomagolásra; naptárak; névbadgek [hivatali kellékek]; névtábla-tartók; noteszok (1); noteszok (2); nyomtatott

publikációk; nyomtatványok; öntapadós címkék, matricák [papíripari]; öntapadós textil [írószer és papíráru];
papír; papír feliratok, zászlók; papír-írószer áruk; papírvágó kések [irodai cikkek]; papír- vagy kartondobozok;
papírzacskók; pecsétbélyegek (1); plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; portrék, arcképek;
postabélyegek; poszterek; prospektusok; rajzeszközök; rajzok (1); rézkarcok, gravűrök; szemeteszsákok papírból
vagy műanyagból; szórólapok; szövegkiemelő tollak; tollak [irodai cikkek]; toll- és ceruzatartók; töltőtoll;
újságok; üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák; vászon könyvkötéshez; vízfestmények, akvarellek; vonalkód szalagok;
zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból.
25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; dzsekik; egyenruhák; esőruhák; fűzős bakancsok, csizmák;

horgászmellények; hosszúnadrágok (1); hosszúnadrágok (2); ingek; kabátok, dzsekik; kalapáruk (1); kalapáruk
(2); kalap vázak; készruhák; kesztyűk; lábbelik (1); lábbeiik (2); mellények; nyakkendők; nyaksálak [sálak];
overallok, munkaruhák; öltönyök; övek [ruházat]; papucsok; pólók; pulóverek; kötött pulóverek; rövid ujjú ingek;
ruházati cikkek; sálak; sapka ellenzők; sapkák; sárcipők, gumicsizmák; sportcipők (1); sportcipők (2);
svájcisapkák, barettek; szandálok; szövetkabátok, felöltők; tornacipők; trikók; zoknik.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; ajándék-nyilvántartási

szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedeimi célokból; áruk és
szoigáitatások engedélyezésének; kereskedeimi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények
szponzorálásával; árusító standok bérbeadása; célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások;
fénymásolási szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák
bérbeadása[reklámtáblák]; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; iratmásolás;írott
kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi
közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és
megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy
reklámcélú vásárok szervezése; kiskereskedelmi szolgáltatások művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz;
közönségszolgálati szolgáltatások; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; online piactér
biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag
frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]
terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése
kommunikációs médiában; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása;
reklámterjesztés; sajtófigyelés; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák
összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); számlázás; szponzorok
felkutatása; televíziós reklámozás; termékminták, áruminták terjesztése; titkársági szolgáltatások; újság
előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szoigáltatások; üzleti információk; üzleti szerződések tárgyalása másik
fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; vállalati kommunikációs szolgáltatások.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; állatkertek szolgáltatásai; bálok

szervezése; beltéri akváriumok kölcsönzése; coachinq [tréning]; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése;
divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és
folyóiratok online publikálása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; filmek
feliratozása; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; fotóriportok készítése;
hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; konferenciák szervezése és
lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások
szervezése; múzeumi szolgáltatások [bemutatók,kiállítások]; művészeti alkotások bérbeadása; nem reklámcélú
szövegek publikálása; oktatás biztosítása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem
letölthető videók biztosítása; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; szemináriumok szervezése és
lebonyolítása; színpadi díszletek kölcsönzése (1); szórakoztatási szolgáltatások; videorögzítés;videoszerkesztési
szolgáltatásokeseményekhez.
( 210 ) M 19 02720
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( 220 ) 2019.09.09.
( 731 ) Tellér Élelmiszer Nagykereskedelmi Kft., Felsőpakony (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

Kukoricapehely; puffasztott kukoricapehely; puffasztott kukoricapehely snackek; kukoricából készült

extrudált élelmiszertermékek; kukoricát tartalmazó extrudált rágcsálnivalók; sajtos extrudált kukoricapelyhek;
kukoricaalapú sós rágcsálnivalók; kukoricából készült, gyűrű formájú rágcsálnivalók; kukoricából készült
rágcsálnivalók; kukoricából készült snack termékek; kukorica chipsek; kukoricalisztből extrudálással készült,
azonnal fogyasztható sós snack termékek; kukoricalisztből készült snack termékek; puffasztott kukoricából
készült rágcsálnivalók; puffasztott rizs szelet; puffasztott sajtgolyók [kukoricás rágcsálnivalók]; sajtízű,
puffasztott kukorica snackek; sajtgolyók [rágcsálnivalók]; sajtos puffasztott kukorica snackek; zöldség ízesítésű
kukorica chipsek.
( 210 ) M 19 02721
( 220 ) 2019.09.09.
( 731 ) Tellér Élelmiszer Nagykereskedelmi Kft., Felsőpakony (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

Étkezési napraforgómag; napraforgó magvak, feldolgozott; napraforgómag, elkészítve; pirított

napraforgómag; ízesített, pirított napraforgómag.
( 210 ) M 19 02994
( 220 ) 2019.09.30.
( 731 ) Kisrét Manufaktúra Kft., Békéscsaba (HU)
( 740 ) KACSUKPATENT Európai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 541 ) ÁRPÁD PÁLINKA
( 511 ) 16

Csomagolások, borítások palackokhoz papírból vagy kartonból; csomagolóanyagok palackokhoz papírból

vagy kartonból; papír- vagy kartondobozok; papírzacskók; csomagolóanyagok papírból vagy kartonból;
csomagoló eszközök; hírlevelek.
33

Pálinka földrajzi jelzés termékleírásának megfelelő pálinka.

( 210 ) M 19 03431
( 220 ) 2019.11.10.
( 731 ) Young Lin, Budapest (HU)
( 740 ) Csizmarikné Dr. Czupor Hajnalka, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25
35

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

( 210 ) M 19 03466
( 220 ) 2019.11.14.
( 731 ) Krasznai János, Budapest (HU)
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( 740 ) Lendvai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

( 541 ) főfotó
( 511 ) 40

Fényképnyomtatás.

41

Fényképészet.

43

Kávéházak; vendéglátás.

( 210 ) M 19 03515
( 220 ) 2019.11.20.
( 731 ) Tóth Zoltán, Felsőpáhok (HU)
( 546 )

( 511 ) 6

Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, ércek; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; kisméretű fémáru;

fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz; páncélszekrények.
14

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

28

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

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 19 03519
( 220 ) 2019.11.20.
( 731 ) EUROBULLDOG Kft., Szeged (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

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; traffipax-védelem; tuning; hanggenerátor; tolatóradar, kamera;
ülésfűtés; egyéb autóextrák; légtisztítás; hangszórók.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 19 03570
( 220 ) 2019.11.26.
( 731 ) Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Általános Titkárság, Budapest (HU)
( 740 ) Szabó Csaba, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9
16

Rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média.
Papír és karton; nyomdaipari termékek; fényképek; papíráruk és irodaszerek, bútorok kivételével; tanítási és

oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz.
25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

27

Falikárpitok, nem textilből.
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Játékok és játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

41

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

45

Jogi szolgáltatás; biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából; politikai

összejövetelek szervezése; vallási összejövetelek szervezése; vallási szertartások levezetése.
( 210 ) M 19 03595
( 220 ) 2019.11.27.
( 731 ) Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Berethalmi Péter, Budapest
( 541 ) we are not square
( 511 ) 41
45

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
Alternatív vitarendezési szolgáltatások; arbitrációs szolgáltatások; domain nevek lajstromozása,

regisztrálása [jogi szolgáltatások]; engedélyek jogi ügyintézése; engedélyezés [jogi szolgáltatások] szoftverkiadás
keretében; jogi dokumentumok elkészítése; jogi felügyeleti szolgáltatások; jogi képviseleti szolgáltatások; jogi
kutatás; jogi megfelelés ellenőrzése; jogi szolgáltatások a bevándorlás terén; jogi szolgáltatások szerződések
tárgyalásával kapcsolatban harmadik fél számára; jogi tanácsadás pályázati felhívások megválaszolásában; jogi
tanácsadás szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban; képviselet jogvitákban [jogi szolgáltatások];
számítógépes szoftverek licenszelése, engedélyezése [jogi szolgáltatások]; szellemi tulajdon licenszelése;
szellemi tulajdonnal kapcsolatos figyelő szolgáltatások; szellemi tulajdonnal kapcsolatos konzultáció; szerzői
jogok kezelése.
( 210 ) M 19 03596
( 220 ) 2019.11.27.
( 731 ) Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Berethalmi Péter, Budapest
( 541 ) WE'RE NOT SQUARE
( 511 ) 41
45

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
Alternatív vitarendezési szolgáltatások; arbitrációs szolgáltatások; domain nevek lajstromozása,

regisztrálása [jogi szolgáltatások]; engedélyek jogi ügyintézése; engedélyezés [jogi szolgáltatások] szoftverkiadás
keretében; jogi dokumentumok elkészítése; jogi felügyeleti szolgáltatások; jogi képviseleti szolgáltatások; jogi
kutatás; jogi megfelelés ellenőrzése; jogi szolgáltatások a bevándorlás terén; jogi szolgáltatások szerződések
tárgyalásával kapcsolatban harmadik fél számára; jogi tanácsadás pályázati felhívások megválaszolásában; jogi
tanácsadás szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban; képviselet jogvitákban [jogi szolgáltatások];
számítógépes szoftverek licenszelése, engedélyezése [jogi szolgáltatások]; szellemi tulajdon licenszelése;
szellemi tulajdonnal kapcsolatos figyelő szolgáltatások; szellemi tulajdonnal kapcsolatos konzultáció; szerzői
jogok kezelése.
( 210 ) M 19 03597
( 220 ) 2019.11.27.
( 731 ) Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Berethalmi Péter, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 41
45

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
Alternatív vitarendezési szolgáltatások; arbitrációs szolgáltatások; domain nevek lajstromozása,

regisztrálása [jogi szolgáltatások]; engedélyek jogi ügyintézése; engedélyezés [jogi szolgáltatások] szoftverkiadás
keretében; jogi dokumentumok elkészítése; jogi felügyeleti szolgáltatások; jogi képviseleti szolgáltatások; jogi
kutatás; jogi megfelelés ellenőrzése; jogi szolgáltatások a bevándorlás terén; jogi szolgáltatások szerződések
tárgyalásával kapcsolatban harmadik fél számára; jogi tanácsadás pályázati felhívások megválaszolásában; jogi
tanácsadás szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban; képviselet jogvitákban [jogi szolgáltatások];
számítógépes szoftverek licenszelése, engedélyezése [jogi szolgáltatások]; szellemi tulajdon licenszelése;
szellemi tulajdonnal kapcsolatos figyelő szolgáltatások; szellemi tulajdonnal kapcsolatos konzultáció; szerzői
jogok kezelése.
( 210 ) M 19 03601
( 220 ) 2019.11.27.
( 731 ) Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; kulturális tevékenységek; oktatás biztosítása; online elérhető

elektronikus publikációk, nem letölthető.
( 210 ) M 19 03602
( 220 ) 2019.11.27.
( 731 ) Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; kulturális tevékenységek; oktatás biztosítása; online elérhető

elektronikus publikációk, nem letölthető.
( 210 ) M 19 03603
( 220 ) 2019.11.27.
( 731 ) Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; kulturális tevékenységek; oktatás biztosítása.

( 210 ) M 19 03604
( 220 ) 2019.11.27.
( 731 ) Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; kulturális tevékenységek; oktatás biztosítása.

( 210 ) M 19 03642
( 220 ) 2019.11.30.
( 731 ) Dr. Zalavári György, Budapest (HU)
( 541 ) ÜGYVÉDHÁZAK
( 511 ) 35

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

működtetésében vagy ügyvitelében.
( 210 ) M 19 03662
( 220 ) 2019.12.03.
( 731 ) Magyar Autóklub, Budapest (HU)
( 740 ) Gyulainé Tóth Zsuzsa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Ki a mester két keréken?
( 511 ) 12
16

Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,

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

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

( 210 ) M 19 03687
( 220 ) 2019.12.04.
( 731 ) EUMED Laboratoire Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) EVERLIFE
( 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.
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
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italok (nem gyógyászati használatra); izotóniás italok; gyümölcslevet tartalmazó alkoholmentes italok;

gyümölcslevek; gyümölcslé; guarana italok; energiaitalok (nem gyógyászati használatra); energiaitalok;
elektrolitokat tartalmazó sportitalok.
( 210 ) M 19 03817
( 220 ) 2019.12.16.
( 731 ) Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) We love Youtility
( 511 ) 11

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

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

Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; üzleti konzultációs szolgáltatások.

37

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

39

Szállítás; csővezetékek építése es karbantartása; közművek bevezetése építése területeken;

vízvezeték-szerelés.
40

Anyagmegmunkálás; vízkezelés.

41

Szakmai képzés; know-how átadása (képzés).

42

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

elemzési és ipari kutatási szolgáltatások; mérnöki munkák, szolgáltatások; vízelemzés.
( 210 ) M 19 03926
( 220 ) 2019.12.31.
( 731 ) Lotte Chilsung Beverage Co., Ltd., Seoul (KR)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Koreai égetett likőrök (soju); rizsből készült égetett szeszek; vodka; likőrök; szeszesitalok; alkoholos italok

(sörök kivételével); égetett szeszesitalok; koktélok; gin; rum; szaké; borok.
( 210 ) M 20 00007
( 220 ) 2019.12.20.
( 731 ) Nagy István Zoltán, Budapest (HU)
( 541 ) Boutiq Bar
( 511 ) 43

Vendéglátás.

( 210 ) M 20 00025
( 220 ) 2020.01.07.
( 731 ) Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

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

célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és
reklámszolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok
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szervezése; közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; marketingszolgáltatások;

munkaerő-toborzás; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás;
reklámanyag frissítése; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése;
reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs
médiában; reklám kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek
írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; segítségnyújtás
üzleti tevékenységek menedzsmentjében; szabadtéri reklámozás, hirdetés; szállodai üzletvezetés; televíziós
reklámozás; termékminták, áruminták terjesztése; üzleti információk; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti
vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.
36

Gondoskodási alapszolgáltatások; gyűjtések szervezése; irodák bérbeadása közösségi munkavégzéshez;

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

Építési tanácsadó szolgáltatások; vásári standok és üzletek építése.

38

Hírügynökségek; információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása;

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

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

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

Nyomtatási, nyomdai szolgáltatások; ofszetnyomtatás.

41

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

coaching (tréning); egészségklub szolgáltatások (egészség és fitnesz); elektronikus kiadványszerkesztés;
elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok
szervezése és lebonyolítása; filmgyártás, kivéve reklámfilmek filmszínházi előadások, filmbemutatók;
fotóriportok készítése; gyakorlati képzés (szemléltetés) hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása;
iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások játékkölcsönzés; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás);
konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális
vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mentorálás; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); nem
reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; on-line elérhető
elektronikus publikációk, nem letölthetők; óvodák; pályaválasztási tanácsadás; rádió- és televízió műsorok
készítése; rádiós szórakoztatás; sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős
tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok
szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási
szolgáltatások; táboroztatás; televíziós szórakoztatás; testnevelés; vallásoktatás; versenyek szervezése(oktatás
vagy szórakoztatás); vidámparkok; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.
42

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

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

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

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

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

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

egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások; esküvői szertartások
tervezése és szervezése; gyermekfelügyelet (babysitter szolgáltatások); online közösségi hálózatok szolgáltatásai;
örökbefogadási ügynökségek; képviselet jogvitákban; közbenjárás.
( 210 ) M 20 00043
( 220 ) 2020.01.08.
( 731 ) Insider Media Lapkiadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Krzyzewsky Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

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

Rádióadás, televíziós műsorszórás.

41

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

publikációk, rádió- és televízióprogramok készítése, rádiós szórakoztatás, riporteri szolgáltatások, show-műsorok,
szórakoztatás, televíziós szórakoztatás.
( 210 ) M 20 00054
( 220 ) 2020.01.09.
( 731 ) Gliba János, Budapest (HU)
Radics Alexandra, Ózd (HU)
( 541 ) Winestagram
( 511 ) 35
41

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek és internetes értékesítés.
Szakmai képzés; kulturális tevékenységek, borkostolók szervezése és lebonyolítása.

( 210 ) M 20 00060
( 220 ) 2020.01.10.
( 731 ) Sütő Anna Mária, Vác (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

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

( 210 ) M 20 00066
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( 220 ) 2020.01.10.
( 731 ) Török Tamás Zsolt, Budapest (HU)
( 541 ) ANGERER
( 511 ) 3
44

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

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

Nem fém anyagok építéshez és építkezéshez.

( 210 ) M 20 00069
( 220 ) 2020.01.13.
( 731 ) Actanon Kft., Szentendre (HU)
( 740 ) Forgó, Damjanovic és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ODOU
( 511 ) 35
36

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

épületbérbeadás; irodahelyiségek bérbeadása; kereskedelmi épületek bérbeadása.
43

Terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek]; vendéglátás.

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

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

épületbérbeadás; irodahelyiségek bérbeadása; kereskedelmi épületek bérbeadása.
43

Terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek]; vendéglátás.

( 210 ) M 20 00077
( 220 ) 2020.01.13.
( 731 ) Wu Xinyan, Budapest (HU)
( 740 ) Wanshida Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Alsóruházat, fehérneműk; ascot nyakkendők; atlétatrikók; baba nadrágok [ruházat]; bokacsizmák; bokszer

alsónadrágok, bokszeralsók; bőrruházat; bugyik; csuklyák, kapucnik [ruházat]; csúszásgátlók lábbelikhez;
díszzsebkendők [ruházat]; dzsekik; esőruhák; fejre való sálak, fejkendők; fejszalagok [ruházat]; felsőruházat; fém
cipőkellékek; fityulák; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok;
fürdőruhák, úszódresszek; fürdőszandálok, fürdőcipők; fűzős bakancsok, csizmák; harisnyaáruk, kötöttáruk;
harisnyák; harisnyanadrágok; harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók (1); harisnyatartók, harisnyakötők,
zoknitartók (2); harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók (3); hosszúnadrágok (1); hosszúnadrágok (2); ingek;
kabátok, dzsekik; kalapáruk (1); kalapáruk (2); készruhák; kesztyűk; kötöttáruk [ruházat]; lábbelik (1); lábbelik
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(2); lábszármelegítők; latex ruházat; legging nadrágok, cicanadrágok; melltartók; nadrágleszorítók, pantallók;

nyakkendők; öltönyök; öntapadós melltartók; övek [ruházat]; papucsok; partedlik, előkék, nem papírból;
pelerinek; pénztartó övek [ruházat]; pizsamák; pólók; poncsók; prémsálak [szőrmék]; pufi dzsekik [ruházat];
pulóverek; pulóverek, kötött pulóverek; rövid ujjú ingek; ruházat gépkocsivezetőknek; ruházati cikkek; sálak;
sapka ellenzők; sapkák; sárcipők, gumicsizmák; síbakancsok, sícipők; síkesztyűk; skortok [sportszoknyák];
spárgatalpú cipők vagy szandálok; sportcipők (1); sportcipők (2); strandcipők; strandruházat; szandálok;
szoknyák; szőrmebéléses kabátok; szövetkabátok, felöltők; tornacipők; torna- és balettruhák; tornaruházat; trikó
[alsónemű], kombiné; trikók; úszósapkák; vállkendők, nagykendők; zoknik; zoknitartók; zuhanyzó sapkák.
( 210 ) M 20 00079
( 220 ) 2020.01.13.
( 731 ) Magyar RTL Telelvízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

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 számitógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti
kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi in formáció 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 reklám- vagy kereskedelmi célból; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások;
nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számitógépes 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 Click (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 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
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tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások;

vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.
38

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; video on-demand
közvetítések.
41

Audioberendezések kölcsönzése; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dal írás; digitális zene

szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; diszkok szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási
célokból; éjszakai klubok; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line
publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; fényképészet; filmek fel iratozása;
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; számitógépes 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
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.
( 210 ) M 20 00129
( 220 ) 2020.01.16.
( 731 ) Bodor Ferenc, Akasztó (HU)
( 546 )
( 511 ) 32

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

alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.
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( 210 ) M 20 00131
( 220 ) 2020.01.16.
( 731 ) Cai Minlin, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Sztrókay Zsolt Ottó, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

( 210 ) M 20 00135
( 220 ) 2020.01.16.
( 731 ) Hazai Hús Mester Korlátolt Felelősségű Társaság, Martonvásár (HU)
( 740 ) Juhász és Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged
( 541 ) Dolmányos
( 511 ) 29

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

( 210 ) M 20 00137
( 220 ) 2020.01.17.
( 731 ) Körmöczy-Pincz Petra, Balatonszabadi (HU)
( 546 )

( 511 ) 28

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

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

( 210 ) M 20 00140
( 220 ) 2020.01.15.
( 731 ) Farkas Tibor, Nagylengyel (HU)
( 546 )

( 511 ) 33

Szeszes italok.

( 210 ) M 20 00142
( 220 ) 2020.01.17.
( 731 ) MedicalScan Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; piackutatás; gyógyszerészeti és egészségügyi ágazat területén nyújtott

üzleti konzultációs szolgáltatások.
42

Számítástechnikai szoftver tervezés és fejlesztés.

( 210 ) M 20 00148
( 220 ) 2020.01.17.
( 731 ) Gombosné Donka Emese, Szeged (HU)
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( 546 )

( 511 ) 9
41

Audiovizuális felvételek; letölthető média; letölthető oktatási média; letölthető videofelvételek.
Gyermekek számára nyújtott szórakoztató szolgáltatások; közösségi sport- és kulturális események

szervezése; kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; oktatás és tanítás; sport- és kulturális
tevékenységek; szórakoztató szolgáltatások gyerekek számára; táboroztatás; táncos események szervezése; táncos
rendezvények; táncos rendezvények szervezése; csoportos szabadidős tevékenységek rendezése.
( 210 ) M 20 00150
( 220 ) 2020.01.20.
( 731 ) Trunkos András, Törökbálint (HU)
( 541 ) OBSITOS KENYÉR
( 511 ) 30

Cukrászsütemények; péksütemények; töltött péksütemények.

( 210 ) M 20 00151
( 220 ) 2020.01.20.
( 731 ) Kapu a Promenádhoz Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft, Budapest
( 541 ) PADRISIMO
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); éttermi szolgáltatások, gyorséttermek, önkiszolgáló éttermek, snack bárok, bár

szolgáltatások, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, pékségek; magánszakács, személyi séf; ételek és italok
elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; gyermekmegőrzési szolgáltatások; terembérlés
találkozókhoz; ideiglenes szállásadás.
( 210 ) M 20 00189
( 220 ) 2020.01.23.
( 731 ) Belmatex Kft., Mór (HU)
( 740 ) Benkőné Csillag Lucia, Budapest
( 546 )
( 511 ) 25

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

melegítőalsók és melegítőfelsők, zoknik, sportmelltartók, ruházati cikkek természetes alapanyagokból.
( 210 ) M 20 00193
( 220 ) 2020.01.23.
( 731 ) Ringier Axel Springer Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Kántor, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

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

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

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

( 210 ) M 20 00273
( 220 ) 2020.01.28.
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( 731 ) Nagy Zoltán, Nyíregyháza (HU)

( 546 )

( 511 ) 35

Reklámszolgáltatások, utazással kapcsolatos marketing szolgáltatások, turisztikával kapcsolatos marketing

szolgáltatások.
39

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

jegyeladás.
43

Szállásfoglalás, internetes szállásfoglalás.

( 210 ) M 20 00275
( 220 ) 2020.01.29.
( 731 ) UNIVER Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

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

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

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

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

Atlétatrikók, dzsekik, fejre való sálak, fejszalagok, felsőruházat, futballcipők, fűrdőköpenyek,

fűrdőköntösök, fürdőnadrágok, úszónadrágok, fürdőpapucsok, fürdőruhák, úszódresszek, fürdöszandálok.
fürdőcipők, hímzett ruhadarabok, horgászmellények, hosszúnadrágok, ingek, kabátok, dzsekik, karate
egyenruhák, kerékpáros ruházat, készruhák, kesztyűk, kezeslábasok, kötények, kötényruhák, kötöttáruk, lábbelik,
lábszármelegítök, mellények, nyakkendők, overallok, munkaruhák, papirkalapok, papirruházat, partedlik elökék
nem papírból, pólók, poncsók, pufi dzsekik, pulóverek, kötött pulóverek, rövid ujjú ingek, ruházati cikkek, sálak,
sapkaellenzők, sapkák, sildek, napellenzők, sportcipők, strandcipök, strandruházat, svájcisapkák, barettek,
tornacipők, tornaruházat, trikók, úszósapkák, zoknik, zuhanyzó sapkák.
28

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

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

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

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

30

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

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

Áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával, értékesítési promóciós szolgáltatások,

fogyasztói hüségprogramok, hirdetési és reklámszolgáltatások, kereskedelmi-vagy reklámcélú kiállítások.
( 210 ) M 20 00276
( 220 ) 2020.01.29.
( 731 ) TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlési szolgáltatások.

41

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

42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 20 00277
( 220 ) 2020.01.29.
( 731 ) Rácz Éva, Nyíregyháza (HU)
( 541 ) MÁTKA
( 511 ) 3

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

eszenciaolajok.
5

Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

( 210 ) M 20 00278
( 220 ) 2020.01.29.
( 731 ) REGIO Játékkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
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( 740 ) Turcsány Ügyvédi Iroda, Budapest

( 541 ) CHESSKY
( 511 ) 28

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

játék figurák; sportjátékok; manipulatív logikai játékok; társasjátékok; tologatós játékok; asztali játékok és
szerencsejáték-eszközök; elektronikus táblajátékok; sakk-készletek; sakkjátékok; sakkfigurák; sakktáblák;
táblajátékok; táblajáték gyűjtemények.
( 210 ) M 20 00279
( 220 ) 2020.01.30.
( 731 ) Hoya Lens Hungary ZRt., Budapest (HU)
( 740 ) LIBER Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

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

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

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

szemüvegpántok; szemüveglencsék; szemüvegkeretek; szemüvegzsinórok; szemüvegtartók, szemüvegtartó
állványok; lencsék szemüvegekhez, szemüveglencsék; szemüveg-lencsék; szem-refraktométerek; szemüveg
alkatrészek; szemvédő eszközök; szemüveg tasakok; szemüveg-, napszemüvegtokok; kerékpáros szemüvegek;
szemüvegek lencséi; szemüvegek [optika]; szemüvegek síeléshez; szemészeti üveglencsék; polarizációs
szemüvegek; vakításmentes szemüvegek; kamerás szemüvegek; sminkes szemüvegek; felírt szemüvegek;
látásjavító szemüvegek; háromdimenziós szemüvegek; biztonsági szemüvegek; vakításgátló szemüvegek;
motoros szemüvegek; nagyító szemüvegek; szemlencsék, okulárok; védő szemellenzők; védőmaszkok,
szemellenzők; lencsék szemüvegekhez; pótlencsék szemüvegekhez; borítók szemüvegekhez; szemüvegtokok
gyermekszemüvegekhez; oldalvédők szemüvegekhez; orrtámaszok szemüvegekhez; szemüveglencse-védők;
nyers szemüveglencsék; biztonsági szemüvegek a szemek védelméhez; nyeles szemüvegek, lornyonok [opera
szemüvegek]; szemvédő viselet sportoláshoz; sürgősségi szemmosó állomás; szemüveg- és napszemüvegtokok;
szemüvegre csíptethető napszemüvegek; szemüvegek lövéshez [optikai]; síeléshez használt szemüvegek;
csíptetős szemüvegek, cvikkerek; virtuális valóság szemüvegek; védőszemüvegek, biztonsági szemüvegek;
zsinórok csíptetős szemüveghez; lencse nélküli szemüvegkeretek; fémből készült szemüvegkeretek; műanyagból
készült szemüvegkeretek; visszaverődésgátló bevonattal ellátott szemüvegek; 3D-s szemüvegek
televíziókészülékekhez; szemüvegek, napszemüvegek és kontaktlencsék; kontaktlencse tárolók, tartók; láncok
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cvikkerhez, csíptetős szemüveghez; keretek nyeles szemüvegekhez, lornyonokhoz; keretek szemüvegekhez és

napszemüvegekhez; szemlencséket, okulárokat tartalmazó műszerek; láncok szemüvegekhez és
napszemüvegekhez; szemüvegkeretek fémből és szintetikus anyagból; szemüvegkeretek fémből vagy
műanyag-fém kombinációjából; nyers lencsék látáskorrekcióhoz; lencsevédők; lencsetokok, lencsetartók;
műanyag lencsék; visszaverődésmentes lencsék; cserélhető lencsék; napszemüveg lencsék; asztrofotográfiai
lencsék; lencsék, objektívek; optikai lencsék; fényképészeti lencsék; fényképezőgép lencsék; diavetítő lencsék;
szelfi lencsék; nyers lencsék; nagyító lencsék; lencsék videokamerákhoz; lencsevédők [fényképezőgépekhez];
lencse szűrők [fényképezőgépekhez]; optikai lencsés nézőkék; korrekciós lencsék [optika]; objektívek [lencsék]
optikák; optikai lencsék napszemüvegekhez; lencsék arcvédő pajzsokhoz; optikai lencsék védői.
37

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

kapcsolatos információszolgáltatás; optikai műszerek javítása; optikai gépek és eszközök javítása vagy
karbantartása; optikai gépek és műszerek javításához vagy karbantartásához kapcsolódó információszolgáltatás.
44

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

vizsgálatok; egészségügyi szűrés; orvosi szűrővizsgálatok; gyógyászati vizsgálati szolgáltatások betegségek
diagnosztizálásával és kezelésével kapcsolatban; személyek kezelését és diagnózisát szolgáló orvosi elemzés;
egészségfelmérési vizsgálatok; látásvizsgálati (optikusi) szolgáltatások; optikai szolgáltatások; optikai tesztek;
optikusok szolgáltatásai; szemészeti szolgáltatások.
( 210 ) M 20 00280
( 220 ) 2020.01.30.
( 731 ) OPTICNET Hungary Egyesülés, Budapest (HU)
( 740 ) LIBER Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 3

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

szemüvegtisztító kendők.
9

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

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

szelfi lencsék; nyers lencsék; nagyító lencsék; lencsék videokamerákhoz; lencsevédők [fényképezőgépekhez];
lencse szűrők [fényképezőgépekhez]; optikai lencsés nézőkék; korrekciós lencsék [optika]; objektívek [lencsék]
optikák; optikai lencsék napszemüvegekhez; lencsék arcvédő pajzsokhoz; optikai lencsék védői.
( 210 ) M 20 00283
( 220 ) 2020.01.30.
( 731 ) Sonepar Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunaharaszti (HU)
( 740 ) Lohn Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) WATT-STORE
( 511 ) 11

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

berendezések.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 20 00284
( 220 ) 2020.01.30.
( 731 ) Horváth Attila, Veresegyháza (HU)
Varga Elek, Velence (HU)
( 740 ) Dr. Tóth Renáta, Hatvan
( 546 )

( 511 ) 31

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

magvakból; állati takarmány; állati takarmány készítmények; állati takarmányként használatos természetes rizs;
állati táplálékok, takarmányok granulátum, pellet formájában; állatok elválasztásához használt táplálékok,
takarmányok; aranyhal eledelek; ásványi sók szarvasmarháknak; bálázott, levegőn szárított széna; baromfitáp;
borjútápok; búzacsíra állati fogyasztásra; búzafehérjék állati táplálékhoz; csirkehússal ízesített kutyaeledelek;
csirkehússal ízesített macskaeledelek; csirkehúst tartalmazó kutyaeledelek; csirkehúst tartalmazó macskaeledelek;
csirketápok; csontok kutyáknak; dara baromfiknak; darabokból álló állateledelek, állati táplálékok; darakeverék
haszonállatok hizlalására; diófélék állati takarmányozáshoz; édes kekszek állati fogyasztásra; ehető csontok és
rudak házikedvenceknek; ehető japán minikivi por házi macskáknak; ehető lenmag, feldolgozatlan; ehető
rágcsálnivalók kutyáknak; ehető rágnivalók állatok részére; ehető rágnivalók állatok számára; ehető rágótermékek
háziállatoknak; eledel hörcsögöknek; eledelek akváriumi halaknak; eledelek vadon élő madaraknak; eledelek
versenykutyáknak; élesztő állati fogyasztásra; élesztőkivonatok állati fogyasztásra; élesztőtabletták állati
fogyasztásra; emészthető rágócsontok és rudak házi állatoknak; előkészített zab állati fogyasztásra; emészthető
rágócsontok kutyáknak; erősítő takarmány állatoknak; feldolgozott gabonafélék állati fogyasztásra; feldolgozott
kukorica állati fogyasztásra; feldolgozott kukoricatermékek állati fogyasztásra; feldolgozott magvak állati
fogyasztásra; feldolgozott zab állati fogyasztásra; földimogyoró liszt állatoknak; földimogyoróból készült
takarmánypogácsa; foszfátot tartalmazó állateledelek; gabonaalapú táplálékok állatoknak; gabonából készült
kekszek állatoknak; gabonából készült sütemények, kekszek állatoknak; gabonafélék feldolgozásakor keletkezett
melléktermékek, állati fogyasztásra; gabonakészítmények mint állateledelek; gabonatermékek állati fogyasztásra;
gyűrű formájú kutyaeledelek; gyűrű formájú macskaeledelek; hal alapú vagy halból álló macskaeledelek;
haleledel; halliszt állati fogyasztásra; halliszt [állati takarmány]; haltápok [eledelek]; homok baromfiknak; húsból
álló konzerv táplálékok fiatal állatoknak; hústartalmú konzerv táplálékok fiatal állatoknak; hüvelyesek
[táplálékok állatoknak]; italok állatok részére; italok állatok számára; italok állatoknak; italok házikedvencek
részére; italok macskáknak; juhtápok; jutalomfalatok állatoknak; jutalomfalatok házi kedvenceknek bikacsök
M1102

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 9. szám, 2020.05.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
formájában; jutalomfalatok házikedvenceknek; jutalomfalatok lovaknak, ehető; kekszek macskáknak;

keményítőpép [állati takarmány]; kevert állati takarmány; kölyökkutya eledelek; kölyökkutya kekszek; konzerv
táplálékok macskáknak; konzervek vagy tartósított ételek állatoknak; korpa, durva liszt állati fogyasztásra; korpás
pép, táplálék állatoknak; kukorica állati fogyasztásra; kukorica takarmánypogácsa szarvasmarháknak;
kukoricatermékek állati fogyasztásra; kutya jutalomfalatok; kutyaeledel; kutyaeledel konzervek; kutyaeledelek;
kutyaeledelek [kekszfélék]; kutyaitalok; lenliszt [takarmány]; lenmag állati fogyasztásra; marhahúst tartalmazó
kutyaeledelek; marhahúst tartalmazó macskaeledelek; mesterséges tej borjútápként való felhasználáshoz; mész
állati takarmányhoz; növényi eredetű állati takarmányok; növényi kivonatokat tartalmazó élelmiszerek
állatoknak; nyalósó; nyúltápok; olajos takarmánypogácsák; őrölt táptermékek állatoknak; rágcsálnivaló táplálék
házi kedvenceknek; rágcsálóeleségek; rágócsont kutyáknak; repce takarmánypogácsák szarvasmarháknak;
repcemagliszt állati fogyasztásra; rizskorpa [állati takarmány]; rizsliszt [takarmány]; sajttal ízesített táplálékok
kutyáknak; sertéstáp; só szarvasmarháknak; sós kekszek állatoknak; sós rák haleledelhez; szalma; szalma
[takarmány]; szárított lucerna állatoknak; tejalapú állateledelek; tejalapú táplálékok állatoknak; tejpor
kismacskáknak; tejpor kölyökkutyáknak; tejpótlók, állatok táplálására; termékek állatok hizlalására; termékek
baromfi, szárnyasok tojásrakásához; tintahal csont; tintahal csont madaraknak; vadon élő növények magjaiból
álló keverékek; zab állati fogyasztásra; zabalapú állateledelek; zabkekszek állati fogyasztásra; zabliszt állati
fogyasztásra; zabpogácsák állati fogyasztásra; állatalmok hidratált kalcium-szilikátból; állatalomként használatos
kéreg; állatalomként használt faforgácsok; állatalomként használt fullerföld [floridaföld]; állatalomként használt
kéregalapú termékek; állatfekhelyként használt faforgácsok; almozó anyagok állatoknak; alom állatoknak; alom
háziállatoknak; alom kisállatok számára; aprított szalma állatalomhoz; aromás homok [alom] házi kedvenceknek;
aromás homok házi kedvenceknek [alom]; betétek macska alomtálcákba; cellulóz állatok almozásához;
fekhelyanyagok baromfiknak; homokkal borított papír állatketrecbe; homokkal borított papír [alom] házi
kedvenceknek; homokkal borított papír házi kedvenceknek [alom]; homokkal borított papír madárkalitkába;
homokpapír madárkalitkákba; kutyaalom; laza kender állatok almozásához; macska- és kisállat alom;
macskaalom; madáralom; papír állatok almozásához; papír háziállatoknak [alom]; szalma alom; széna;
tőzegalmok állatoknak; újrahasznosított papírból készült almok kisállatoknak.
( 210 ) M 20 00316
( 220 ) 2020.02.03.
( 731 ) PEZISTONE Kft., Szeged-Tápé (HU)
( 740 ) Dr. Tóth-Szeles András, Szeged
( 546 )

( 511 ) 3

Alapanyagok virágokból készült parfümökhöz; aromák illatszerekhez; aromaterápiás oldatok; füstölő

készítmények [illatszerek]; illatosított krémek; illatosított testpermetek, spray-k; illatszer készítmények;
illatszercikkek; illatszerek; test-aeroszolok; test spray-k [nem gyógyhatású]; virágkivonatok [illatszerek];
arcszappanok; folyékony szappanok; illatosított szappanok; nem gyógyhatású szappanok; nem gyógyhatású
pipereszappanok; pipere szappanok; szappan; szappanok gél, zselé formájában; aromás fürdőolajok; fürdőgélek,
fürdőzselék; fürdőgolyók; fürdőgyöngyök; fürdőolajok; kozmetikai készítmények fürdőkhöz; nem gyógyhatású
fürdőolajok; aromák [esszencia olajok]; aromaterápiás készítmények; aromatikus anyagok [esszencia olajok];
aromatikus esszencia olajok; esszenciális olajok; esszenciális citromolaj; esszenciális cédrátolaj; emulgeált
illóolajok; desztillált szépségápoló olajok; esszenciális olajok egyéni használatra; éterikus esszenciák; éterikus
esszenciák és olajok; éterolajok; füstölők [kunko]; idegnyugtató esszenciális olajok; illatosított olaj; illatosított
termékek gyártásához használt illóolajok; illatszerek, eszenciaolajok; illóolajok; illóolajok aromaterápiás
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használatra; illóolajok háztartási használatra; illóolajok ipari használatra; kevert illóolajok; jázminolaj;

levendulaolaj; mandulaolaj; menta esszencia [illóolaj]; nem gyógyhatású olajok; növényi illóolajok;
szalmagyopár [illóolaj]; szantálfából készült illóolajok; teafaolaj; természetes esszenciaolajok; virágvíz; aromák
háztartási célokra; füstölő; füstölő, illatosító spray-k; helyiség illatosítók; illatanyag-utántöltők elektromos
légfrissítőkhöz; illatanyag-utántöltők nem elektromos helyiségillatosító adagolókhoz; illatanyagokkal átitatott
párnák; illatanyagokkal töltött párnák; illatkibocsátó kanócok helyiségek illatosítására; illatosító pálcikák;
illatosító zsákocskák; illatosított permetek ruhához, ruhaillatosító spray-k; levegőillatosító készítmények;
szobaillatosítók; virágkivonatok.
16

Oktatási kézikönyvek; oktató anyagok [kézikönyvek]; oktató kézikönyvek; címkék, matricák; hirdetési

kiadványok; kézikönyvek oktatási célokra; matrica; nyomtatott előadások.
( 210 ) M 20 00323
( 220 ) 2020.02.03.
( 731 ) WanderWell Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Bacsek György Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Digitális Detox
( 511 ) 39

Autóbuszos utazás szervezése; buszos utazások szervezése; foglalási szolgáltatások utazáshoz és

szállításhoz; helyfoglalás utazással kapcsolatban; idegenvezetői és utazási információs szolgáltatások;
jegybiztosítás utazáshoz [lehetővé tételéhez]; kiskorúak kísérése utazás során; légi utazási szolgáltatások; légi
utazások szervezése; tengeri utazási [hajó] szolgáltatások; túrák, utazások biztosítása; utazás- és
nyaralásszervezés; utazás koordinálása egyének és csoportok számára; utazáshoz és kiránduláshoz jegyfoglalási
szolgáltatások; utazási foglalási szolgáltatások; utazási idegenvezetési szolgáltatások; utazási irodai szolgáltatások
üdülések megszervezéséhez; utazási irodai szolgáltatások, utazásszervezés; utazási irodák szolgáltatásai
autóbuszos utazással kapcsolatban; utazási szolgáltatások; utazások és hajókirándulások szervezése; utazások
szervezése és lebonyolítása; utazások tervezése; utazásszervezés, kirándulásszervezés; utazásszervezői
szolgáltatások utazások foglalásához; útvonallal kapcsolatos [utazási] tanácsadó szolgáltatások.
( 210 ) M 20 00335
( 220 ) 2020.02.04.
( 731 ) Ubitz Gyula, Törökbálint (HU)
( 740 ) Germus és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

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

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

M1104

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 9. szám, 2020.05.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 546 )

( 511 ) 43

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

tortadíszítések; vendéglátás.
( 210 ) M 20 00344
( 220 ) 2020.02.05.
( 731 ) Gruma S.A.B. de C.V., San Pedro Garza Garcia (MX)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Kukoricaliszt.

( 210 ) M 20 00355
( 220 ) 2020.02.05.
( 731 ) JOSZI BAU Építőipari Kft., Révleányvár (HU)
( 740 ) dr. Gyémánt András, Budapest
( 546 )

( 511 ) 6

Ajtóbetétek fémből; ajtókilincsek fémből; ajtószerelvények fémből; ajtózárak fémből; cölöpök fémből;

csapok, cövekek fémből; csőbilincsek, konzolok építményekhez; előre gyártott fém platformok; előre gyártott
házak fémből; előtetők fémből [épületekhez]; falburkolatok fémből; fémajtók; fémáruk; fém építőanyagok;
fémlemezek; fém vázszerkezetek, keretek építéshez; lécek fémből.
37

Ácsmunkák; építés; építőipari szolgáltatások; nyílászárók beszerelése; tetőfedő munkák; üzembehelyezési

és javítási szolgáltatások.
( 210 ) M 20 00378
( 220 ) 2020.02.06.
( 731 ) Gaál Miklós, Nyíregyháza (HU)
( 740 ) Dr. Hell László, Nyíregyháza
( 541 ) TOTAL GYROS
( 511 ) 29
43

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

( 210 ) M 20 00382
( 220 ) 2020.02.07.
( 731 ) BEE MÉDIA Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 16

Magazinok, revük(időszaki lapok).
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Hirdetési- és reklámszolgáltatások.

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

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési
olajok és zsírok.
( 210 ) M 20 00427
( 220 ) 2020.02.12.
( 731 ) dr. Datki Zsolt László, Szeged (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 42

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

laboratóriumi szolgáltatások; tudományos kutatás; természettudományi szolgáltatások; biológiai elemzések;
biológiai kutatás; biológiai laboratóriumi szolgáltatások; biológiai kutatólaboratórium szolgáltatásai; biológiai
kutatási szolgáltatások; biológiai fejlesztési szolgáltatások; biológiával kapcsolatos tudományos kutatás; biológiai
kutatás és elemzés; elemzés a molekuláris biológia területén; biológiai minták előkészítése kutatási célokra;
kémiai és biológiai laboratóriumok szolgáltatásai; biológiai kutatás, klinikai kutatás és egészségügyi kutatás;
kutatólaboratóriumokban végzett elemzésekhez használatos biológiai minták előkészítése;
kutatólaboratóriumokban történő teszteléshez és elemzéshez használatos biológiai minták előkészítése;
mikroszkopikus élőlények felhasználásával történő tudományos kutatás; laboratóriumi elemzések; laboratóriumi
kutatások; laboratóriumi szolgáltatások; laboratóriumi anyagvizsgálat; optikai laboratóriumok; laboratóriumi
elemzési szolgáltatások; orvosi laboratóriumi szolgáltatások; tudományos laboratóriumi szolgáltatások;
állatorvosi laboratóriumi szolgáltatások; laboratóriumi vizsgálatok, tesztelési szolgáltatások; vegyészeti
laboratóriumok szolgáltatásai; laboratóriumi szolgáltatások analitikai vizsgálatokhoz; vegyészeti kutató
laboratóriumi szolgáltatások; laboratóriumi teszteléshez kapcsolódó tanácsadás; gyógyszerészeti célú
laboratóriumi kutatás; orvosilaboratóriumi kutatási szolgáltatások; optikai laboratóriumi kutatási szolgáltatások;
laboratóriumi kutatás a vegyészet területén; laboratóriumi elemzés a vegyészet területén; kémiai és biológiai
laboratóriumok szolgáltatásai.
( 210 ) M 20 00430
( 220 ) 2020.02.12.
( 731 ) Petrény Attila, Eger (HU)
( 546 )

( 511 ) 33
43

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

( 210 ) M 20 00431
( 220 ) 2020.02.12.
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( 731 ) Petrény Attila, Eger (HU)

( 546 )
( 511 ) 33
43

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

( 210 ) M 20 00433
( 220 ) 2020.02.12.
( 731 ) Symphonia Alapítvány, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Zeneoktatás.

( 210 ) M 20 00434
( 220 ) 2020.02.12.
( 731 ) Déé Nyelviskola Egyéni Cég, Sopron (HU)
( 740 ) dr. Kecskés Katalin, Sopron
( 546 )

( 511 ) 41

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

( 210 ) M 20 00451
( 220 ) 2020.02.13.
( 731 ) Gong Rádió Információs, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kecskemét (HU)
( 740 ) Fodor István Mihály, Debrecen
( 541 ) Gong Rádió
( 511 ) 35

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

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások promóciója
sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési
promóciós szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra;
felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; fogyasztói hüségprogramok igazgatása;
gazdasági előrejelzések; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; kereskedelmi
információ és tanácsadás fogyasztóknak[fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek;
kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vásárok
rendezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; 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; 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;
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reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés;

szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); szponzorok felkutatása; telemarketing
szolgáltatások; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; termékminták, áruminták
terjesztése; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi vagy
marketingcélokra; üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül;
üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával
kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti
vizsgálatok, kutatások; vállalati kommunikációs szolgáltatások; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.
38

Távközlési szolgáltatások; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus

levelezés, e-mail; hangposta szolgáltatások; hírügynökségek; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós
műsorszórás; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák]; podcastok átvitele; rádióadás; rádiós kommunikáció;
televíziós műsorszórás, közvetítés; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása
számítógépek segítségével; videó on-demand közvetítések.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; bálok szervezése; dalírás;

digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése
szórakoztatási célokból; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; éjszakai klubok; elektronikus
kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő
előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; felhasználói értékelések
szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató
vagy kulturális célokra; fotóriportok készítése; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások
rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; karaoke szolgáltatások nyújtása;
klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok
szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ]
szolgáltatások; levelező tanfolyamok; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; 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; oktatási információs szolgáltatások; on-line
elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; partik tervezése
[szórakoztatás]; rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri
szolgáltatások; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];
stúdiószolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szépségversenyek szervezése;
szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; zenei produkciók; zenekarok
szolgáltatásai; zeneszerzés.
( 210 ) M 20 00452
( 220 ) 2020.02.13.
( 731 ) Gong Rádió Információs, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kecskemét (HU)
( 740 ) Fodor István Mihály, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 35

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

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások promóciója
sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési
promóciós szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra;
felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; fogyasztói hüségprogramok igazgatása;
gazdasági előrejelzések; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; kereskedelmi
információ és tanácsadás fogyasztóknak[fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek;
kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vásárok
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rendezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; 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; 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; sajtófigyelés;
szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); szponzorok felkutatása; telemarketing
szolgáltatások; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; termékminták, áruminták
terjesztése; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi vagy
marketingcélokra; üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül;
üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával
kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti
vizsgálatok, kutatások; vállalati kommunikációs szolgáltatások; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.
38

Távközlési szolgáltatások; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus

levelezés, e-mail; hangposta szolgáltatások; hírügynökségek; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós
műsorszórás; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák]; podcastok átvitele; rádióadás; rádiós kommunikáció;
televíziós műsorszórás, közvetítés; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása
számítógépek segítségével; videó on-demand közvetítések.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; bálok szervezése; dalírás;

digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése
szórakoztatási célokból; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; éjszakai klubok; elektronikus
kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő
előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; felhasználói értékelések
szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató
vagy kulturális célokra; fotóriportok készítése; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások
rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; karaoke szolgáltatások nyújtása;
klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok
szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ]
szolgáltatások; levelező tanfolyamok; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; 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; oktatási információs szolgáltatások; on-line
elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; partik tervezése
[szórakoztatás]; rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri
szolgáltatások; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];
stúdiószolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szépségversenyek szervezése;
szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; zenei produkciók; zenekarok
szolgáltatásai; zeneszerzés.
( 210 ) M 20 00453
( 220 ) 2020.02.13.
( 731 ) Szabó Marcell, Miskolc (HU)
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( 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;
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.
10

Rádióműsor szolgáltatás.

35

Reklámozás.

41

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 20 00455
( 220 ) 2020.02.13.
( 731 ) KOVAX '95 Informatikai, Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)
( 740 ) Dr. Bessenyei Tibor, Budapest
( 546 )

( 511 ) 44

Orvosi szolgáltatások.

( 210 ) M 20 00457
( 220 ) 2020.02.13.
( 731 ) Budagyöngye Bevásárlóközpont Társasház, Budapest (HU)
( 740 ) Kutasi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 20 00459
( 220 ) 2020.02.14.
( 731 ) Tóth Mihály, Pécs (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

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

elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; étel- és italszolgáltatás mobil teherautóból;
ételek és italok biztosítása a vendégek otthonában; ételek és italok biztosítása bisztrókban; ételek és italok
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szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételfelszolgáló eszközök kölcsönzése; ételfőzési, melegkonyhai

szolgáltatások; ételkészítés; ételkészítés mások számára kiszervezéssel; étkeztetési szolgáltatások
rendezvénytermek számára; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; éttermi
szolgáltatások, beleértve az engedéllyel rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat; éttermi tájékoztató
szolgáltatások; grilléttermek; italok felszolgálása kézműves sörfőzdékben; italok felszolgálása sörfőzdékben;
mobil éttermi szolgáltatások; sörbárok; sörkert szolgáltatások; svédasztalos éttermi szolgáltatások; vállalati
vendéglátás (étel és ital szolgáltatása).
( 210 ) M 20 00461
( 220 ) 2020.02.14.
( 731 ) G. R. BT, Győr (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )
( 511 ) 8

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

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

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

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

( 511 ) 41

Éjszakai szórakozóhelyeken nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; élő szórakoztatási szolgáltatások; élő

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

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

szolgáltatásai.
( 210 ) M 20 00470
( 220 ) 2020.02.14.
( 731 ) Kreinbacher Birtok Kft., Szombathely (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
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Borok, pezsgők és habzóborok.

( 210 ) M 20 00481
( 220 ) 2020.02.14.
( 731 ) EPER STUDIÓ Kft., Visegrád (HU)
( 740 ) Végvári Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MONAMI
( 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].
( 210 ) M 20 00482
( 220 ) 2020.02.14.
( 731 ) EPER STUDIÓ Kft., Visegrád (HU)
( 740 ) Végvári Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 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].
( 210 ) M 20 00483
( 220 ) 2020.02.14.
( 731 ) EPER STUDIÓ Kft, Visegrád (HU)
( 740 ) Végvári Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 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].
( 210 ) M 20 00484
( 220 ) 2020.02.14.
( 731 ) EPER STUDIÓ Kft, Visegrád (HU)
( 740 ) Végvári Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) FORTUNA
( 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].
( 210 ) M 20 00490
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( 220 ) 2020.02.17.
( 731 ) Móraagro Kft., Komlóska (HU)
( 541 ) Pocok-Tox
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
( 210 ) M 20 00515
( 220 ) 2020.02.18.
( 731 ) Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt., Mezőhegyes (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

Tej.

31

Gabonamagvak, mezőgazdasági termékek, élő állatok, vetőmagok.

44

Állattenyésztés.

( 210 ) M 20 00517
( 220 ) 2020.02.18.
( 731 ) Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt., Mezőhegyes (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

Tej.

31

Gabonamagvak, mezőgazdasági termékek, élő állatok, vetőmagok.

44

Állattenyésztés.

( 210 ) M 20 00522
( 220 ) 2020.02.18.
( 731 ) Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Winkler, Barna és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) LÜK - Logika, Ügyesség, Kitartás
( 511 ) 16

Tanítási és oktatási anyagok.

28

Játékok és játékszerek.

41

Nevelés; szórakoztatás.

( 210 ) M 20 00566
( 220 ) 2020.02.21.
( 731 ) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, Debrecen (HU)
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( 546 )

( 511 ) 16

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

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

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

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

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

elemzési és ipari kutatási szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; beltéri
dekoráció tervezése (1); beltéri dekoráció tervezése (2); energetikai vizsgálat; építési tervkészítés; építészeti
konzultáció; építészeti szolgáltatások; geológiai kutatás; grafikai tervezés; honlaptervezési tanácsadás; kutatás az
épületépítés területén; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; mérnöki munkák, szolgáltatások; mérnöki munkával
kapcsolatos mérések, földmérés; műszaki tervtanulmányok készítése; térképészet; várostervezés.
( 210 ) M 20 00569
( 220 ) 2020.02.21.
( 731 ) Porkoláb Gyöngyike, Debrecen (HU)
( 541 ) apamondta.hu
( 511 ) 41

Élő előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; előadóművészeti szórakoztató tevékenységek lebonyolítása;
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élő előadások bemutatása; élő előadások szervezése és bemutatása; élő szórakoztató előadások bemutatása; élő

szórakoztató események rendezése; élő szórakoztató műsorok szolgáltatása; élő szórakoztató rendezvények
lebonyolítása; élő szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; színdarabok készítése; színházi
előadások bemutatása; színházi előadások megszervezése, megrendezése és bemutatása; színházi produkciók;
szórakoztatás színházi előadások formájában; rádióműsorok szerkesztése; rádióműsor összeállítása [ütemezés];
rádióműsorok készítése és bemutatása; rádióműsorok készítése; televíziós, rádiós műsorok és filmek készítése; tvés rádióműsor előkészítés és készítés.
( 210 ) M 20 00570
( 220 ) 2020.02.21.
( 731 ) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, Debrecen (HU)
( 546 )
( 511 ) 16

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

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

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

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

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

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

kapcsolatos mérések, földmérés; műszaki tervtanulmányok készítése; térképészet; várostervezés.
( 210 ) M 20 00573
( 220 ) 2020.02.24.
( 731 ) Lavyl Royal Ltd., Nicosia (CY)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) NAVYLL
( 511 ) 3

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

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

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

kozmetikai hatással; rákellenes készítmények; rák-elleni szerek; rák kezelésére szolgáló biogyógyszerek; növényi
eredetű rákellenes készítmények; étkezést helyettesítő, táplálékkiegészítő, energianövelő szeletek; gyógyszerek és
természetes gyógykészítmények; gyógyszerek; gyógyszeres krémek; gyógyszeres száj spray; gyógyszeres
spray-k.
( 210 ) M 20 00605
( 220 ) 2020.02.26.
( 731 ) Reebok International Limited, London (GB)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) EASYTONE
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, lábbelik, fejfedők.

( 210 ) M 20 00615
( 220 ) 2020.02.26.
( 731 ) Gomperz GmbH, Wien (AT)
( 740 ) dr. Buda Álmos Botond, Budapest
( 541 ) NAPPY DAY
( 511 ) 5

Nadrágpelenkák babáknak.

( 210 ) M 20 00617
( 220 ) 2020.02.26.
( 731 ) Gomperz GmbH, Wien (AT)
( 740 ) dr. Buda Álmos Botond, Budapest
( 546 )
( 511 ) 5

Nadrágpelenkák babáknak.

( 210 ) M 20 00619
( 220 ) 2020.02.27.
( 731 ) MULTI-KÁP Kft., Jánoshalma (HU)
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( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

( 541 ) LOMBERO
( 511 ) 1

Trágyák, műtrágyák, trágyafélék; természetes trágyák; lombtrágyák; lombtápok; biostimulánsok mint

növényi növekedésserkentők; kelátozott anyagok növények levéltrágyázásához; kelátozott anyagok növények
levélzetének pótlásához; kelátozott anyagok növények levélzetének táplálásához; fémkelátok, monokelátok és
mikroelem szuszpenziók mezőgazdasági trágyákként történő felhasználásra; vegyszerek és természetes anyagok
keverékei mezőgazdasági trágyákként történő felhasználásra; vegyi készítmények biocidok gyártásához; vegyi
adalékok tisztítószerekhez; szélvédőmosó folyadékok; fagyálló folyadékok; fagyállók gépjármű hűtőkhöz;
kötőanyagok vakolathoz.
2

Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; színezékek, festékek; kültéri festékek; beltéri

festékek; zománcfestékek; lazúrfestékek; favédő lazúrok; adalékok festékekhez; bevonatokhoz használt adalékok;
élelmiszer-színezőanyagként használt adalékok; felületi bevonatok adalékaként használt korróziógátló
vegyületek.
5
19

Biocidok; fertőtlenítőszerek; csíraölő, fertőtlenítő hatású tisztítószerek.
Burkolatok, nem fémből, építési célokra; nem fém burkolóanyagok; vakolóanyagok építési célokra;

homlokzati vakolatok; lábazati vakolatok.
( 210 ) M 20 00625
( 220 ) 2020.02.27.
( 731 ) VIProdukció Fesztiváliroda Korlátolt Felelősségű Társaság, Pilisborosjenő (HU)
( 740 ) Dr. Németh Renáta, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

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

fesztiválok szervezése szórakoztatási célokra; kulturális célú fesztiválok rendezése; rekreációs, szabadidős
fesztiválok szervezése; szórakoztatási célú fesztiválok rendezése; előadóművészeti szórakoztató tevékenységek
lebonyolítása.
( 210 ) M 20 00629
( 220 ) 2020.02.28.
( 731 ) Tuba József, Ráckeve (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Tanácsadó, Márkavédelmi, Marketing és Szolgáltató Kft., Budapest
( 541 ) DREX
( 511 ) 28
35

Játékok 3-18 éves kor között.
Kreatív fejlesztő játékok kereskedelmi ügyleteinek bonyolítása; játékok marketing- és reklámozási

tevékenységei; játékok termékbemutatóinak és kiállítások szervezése és lebonyolítása.
41

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

gyerekjátékok felhasználásával kreatív képzési programok megszervezése és lebonyolítása.
( 210 ) M 20 00637
( 220 ) 2020.03.02.
( 731 ) Losonczi Zoltán, Budapest (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 16
35

Folyóiratok; újságok; könyvek; nyomdaipari termékek; képek; grafikák.
Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklám és marketing tevékenységek, újság előfizetések ügyintézésével
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kapcsolatos szolgáltatások; sajtófigyelés; szponzorok felkutatása; hirdetések.

38

Távközlési szolgáltatások; elektronikus levelezés; e-mail; internet-szolgáltatás, riporteri szolgáltatások,

fotoriportok készítése, levelezési szolgáltatások, rádióadás és internetes szolgáltatások.
41

Újságok, magazinok könyvek kiadása, nevelés; szakmai képzések; szórakoztatás; sport és kulturális

szolgáltatások.
( 210 ) M 20 00638
( 220 ) 2020.03.02.
( 731 ) Losonczi Zoltán, Budapest (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 541 ) JELEN
( 511 ) 16
35

Folyóiratok; újságok; könyvek; nyomdaipari termékek; képek; grafikák.
Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklám és marketing tevékenységek, újság előfizetések ügyintézésével

kapcsolatos szolgáltatások; sajtófigyelés; szponzorok felkutatása; hirdetések.
38

Távközlési szolgáltatások; elektronikus levelezés; e-mail; internet-szolgáltatás, riporteri szolgáltatások,

fotoriportok készítése, levelezési szolgáltatások, rádióadás és internetes szolgáltatások.
41

Újságok, magazinok könyvek kiadása, nevelés; szakmai képzések; szórakoztatás; sport és kulturális

szolgáltatások.
( 210 ) M 20 00654
( 220 ) 2020.03.02.
( 731 ) Cserjés László, Érd (HU)
( 740 ) Madarassy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 21

Söröskancsók.

32

Malátasör; sörök.

40

Sörfőzés.

( 210 ) M 20 00668
( 220 ) 2020.03.03.
( 731 ) Stefánovics Zsolt, Szeged (HU)
( 740 ) Jog & Ingatlan Bt., Szeged
( 546 )

( 511 ) 32

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

üdítőitalok; gyümölcsízesítésű üdítőitalok.
( 210 ) M 20 00696
( 220 ) 2020.03.03.
( 731 ) Fábián Anita, Sopron (HU)
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( 546 )

( 511 ) 25
41

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

( 210 ) M 20 00697
( 220 ) 2020.03.04.
( 731 ) Petrezselyem József, Szolnok (HU)
( 740 ) Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Természetes gyógymódok oktatása, egészséges életmódra oktatás és nevelés, akadémiák (oktatás),

alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (képzés), bálok szervezése, bentlakásos iskolák, coaching (tréning),
dalírás, 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, fotóriportok készítése, gyakorlati képzés (szemléltetés),
hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása, idegenvezetős túrák levezetése, iskolák által nyújtott
oktatási szolgáltatások, klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás), konferenciák szervezése és lebonyolítása,
kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése,
mentorálás, oktatás biztosítása, oktatási információs szolgáltatások, oktatási vizsgáztatás, on-line elérhető
elektronikus publikációk, nem letölthetők, online, nem letölthető videók biztosítása, óvodák, pályaválasztási
tanácsadás, partik tervezése (szórakoztatás), szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, szakmai
átképzés, személyes oktatófórumok rendezése és levezetése, szemináriumok szervezése és lebonyolítása,
szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, szórakozási, szórakoztatási információk, szórakoztatási
szolgáltatások, táboroztatás, vallásoktatás, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás),videórögzítés, zenei
produkciók, zeneszerzés.
44

Alternatív gyógyászati szolgáltatások, aromaterápiás szolgáltatások, betegápolási szolgáltatások, csillapító

kezelés, egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások, egészségügyi berendezések kölcsönzése, fizioterápia,
fizikoterápia, hospice ellátás, elfekvők, kábítószerfüggő betegek rehabilitációja, kiropraktika, klinikák,
laboratóriumi megtermékenyítési szolgáltatások, mesterséges megtermékenyítési szolgáltatások, orvosi rendelők
szolgáltatásai, kórházak, masszázs, optikusok szolgáltatásai, orvosi ellátás, orvosi rendelők, orvosi szolgáltatások,
otthonok lábadozók utókezelésére, pszichológus (szolgáltatások), szanatóriumi, idősotthoni szolgáltatások,
távgyógyászati szolgáltatások, terápiás szolgáltatások, szépségszalonok, szülésznők szolgáltatásai,
állatgyógyászati szolgáltatások, állatok ápolása, állattenyésztés.
45

Alternatív vitarendezési szolgáltatások, online közösségi hálózatok szolgáltatásai, spiritiszta tanácsadás,

szellemi tulajdon licenszelése, szellemi tulajdonnal kapcsolatos konzultáció, szerzői jogok kezelése, társkereső
szolgáltatások, vallási összejövetelek szervezése, vallási szertartások levezetése.
( 210 ) M 20 00698
( 220 ) 2020.03.04.
( 731 ) Sorbán Andrea, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Túri Edit, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 41

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

szolgáltatások.
( 210 ) M 20 00706
( 220 ) 2020.03.04.
( 731 ) Vértes Alpintechnika Kft., Tatabánya (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 6
37

Drótkötéllel biztosított sziklamászóutak rögzítései.
Drótkötéllel biztosított sziklamászóutak tervezése, kiépítése, fenntartása; drótkötéllel biztosított

sziklamászóutak rögzítéseivel és drótköteleivel kapcsolatos javítási és szerelési szolgáltatások;
hegymászó-felszerelések javítása.
40

Drótkötéllel biztosított sziklamászóutak rögzítéseivel kapcsolatos anyagmegmunkálás.

41

Drótkötéllel biztosított sziklamászóutak szervezése; drótkötéllel biztosított sziklamászóutakkal kapcsolatos

nevelés és szakmai képzés; hegymászó-felszerelések bérbeadása.
( 210 ) M 20 00707
( 220 ) 2020.03.04.
( 731 ) Vértes Alpintechnika Kft., Tatabánya (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 6
37

Drótkötéllel biztosított sziklamászóutak rögzítései.
Drótkötéllel biztosított sziklamászóutak tervezése, kiépítése, fenntartása; drótkötéllel biztosított

sziklamászóutak rögzítéseivel és drótköteleivel kapcsolatos javítási és szerelési szolgáltatások;
hegymászó-felszerelések javítása.
40

Drótkötéllel biztosított sziklamászóutak rögzítéseivel kapcsolatos anyagmegmunkálás.

41

Drótkötéllel biztosított sziklamászóutak szervezése; drótkötéllel biztosított szikiamászóutakkal kapcsolatos

nevelés és szakmai képzés; hegymászó-felszerelések bérbeadása.
( 210 ) M 20 00708
( 220 ) 2020.03.04.
( 731 ) Vértes Alpintechnika Kft., Tatabánya (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) VASALTUTAK
( 511 ) 6
37

Drótkötéllel biztosított sziklamászóutak rögzítései.
Drótkötéllel biztosított sziklamászóutak tervezése, kiépítése, fenntartása; drótkötéllel biztosított

sziklamászóutak rögzítéseivel és drótköteleivel kapcsolatos javítási és szerelési szolgáltatások;
hegymászó-felszerelések javítása.
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Drótkötéllel biztosított sziklamászóutak rögzítéseivel kapcsolatos anyagmegmunkálás.

41

Drótkötéllel biztosított sziklamászóutak szervezése; drótkötéllel biztosított sziklamászóutakkal kapcsolatos

nevelés és szakmai képzés; hegymászó-felszerelések bérbeadása.
( 210 ) M 20 00714
( 220 ) 2020.03.05.
( 731 ) Patkós Imre, Törökszentmiklós (HU)
Ignácz Ervin, Szolnok (HU)
( 541 ) Szolnoki Szimfonikus Nyár - PARTI-TÚRA
( 511 ) 41

Zenei produkciók.

( 210 ) M 20 00749
( 220 ) 2020.03.09.
( 731 ) Pénziránytű - Alapítvány a Tudatos Pénzügyekért, Budapest (HU)
( 740 ) Kapolyi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Pénzbook
( 511 ) 9

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

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

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

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

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

( 210 ) M 20 00752
( 220 ) 2020.03.09.
( 731 ) Locked Services Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Schmidt Richárd Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) AROOM
( 511 ) 41

Létesítmények biztosítása szórakoztatási célokra; létesítmények rendelkezésre bocsátása szabadidős

tevékenységekhez; szórakoztatási és szabadidős létesítmények biztosítása; szórakoztatásra kialakított helyiségek
biztosítása; szórakoztatással kapcsolatos információk biztosítása interneten keresztül; szórakoztató létesítmények
rendelkezésre bocsátása; szórakoztató rendezvények lebonyolítása; szórakoztató szolgáltatások versenyek
formájában; kalandjátszóterek; tematikus parkok szolgáltatásai; szórakoztató versenyek szervezése;
szórakoztatási célú vetélkedők, versenyek szervezése; szórakoztatási célú összejövetelek lebonyolítása;
szórakoztató vetélkedők szervezése; vetélkedők, játékok és versenyek szervezése; szórakoztatás; csoportos
szabadidős tevékenységek rendezése; interaktív szórakoztatási szolgáltatások.
( 210 ) M 20 00764
( 220 ) 2020.03.06.
( 731 ) Black Care Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 541 ) HOTSUN
( 511 ) 11
44

Szolárium berendezések; szolárium berendezések részei és alkatrészei; szoláriumcsövek.
Szépségszalonokkal kapcsolatos szolgáltatások; higiéniai szolgáltatások; szolárium szolgáltatások;

aromaterápiás szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások.
( 210 ) M 20 00765
( 220 ) 2020.03.10.
( 731 ) DreamJo.bs Zártkörűen Működő Rt., Budakeszi (HU)
( 740 ) dr. Bóné Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

munkaerő-toborzás; ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi vagy marketing célokra; üzleti konzultációs
szolgáltatások; vállalati kommunikációs szolgáltatások; adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy
reklámcéllal; állásközvetítő irodák; értékesítési promóciós szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok
szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy
reklámcélokra; gazdasági versennyel kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; hirdetési- és
reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; információk
számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése;
kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak
[fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások;
kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vásárok rendezése; konzultáció személyzeti
kérdésekben; közvélemény-kutatás; médiakapcsolati szolgáltatások; munkaerő-toborzás; piaci információszerzési
szolgáltatások biztosítása; piackutatás (1); piackutatás (2); reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;
reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztés; reklámcélú forgatókönyvírás;
reklámfilmek készítése; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámkoncepciók kidolgozása;
reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés;
reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés
(2); szakmai önéletrajz írása mások számára; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; ügyfélprofil
meghatározása kereskedelmi vagy marketing célokra; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő
szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs
szolgáltatások; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és
üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési
tanácsadási szolgáltatások; vállalati kommunikációs szolgáltatások.
( 210 ) M 20 00767
( 220 ) 2020.03.10.
( 731 ) Marjanucz Jelena, Domaszék (HU)
( 740 ) Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 33

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

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

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

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

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

védősisakok sportoláshoz, bukósisakok.
11

Égők, égőfejek, égőfejek lámpákhoz, elektromos zseblámpák, jégleolvasztók, jégtelelenítők járművekhez,

kerékpár irány]elző lámpák, kerékpár lámpák, kereső lámpák, zseblámpák, lámpák, lámpák járművekhez (1),
lámpák járművekhez (2), lámpák járművekhez (3), lámpák motorkerékpárokhoz, reflektorok járművekhez,
villanykörték (1), villanykörték (2).
12

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

gumiabroncstömlők, biztonsági gyermekülések járművekhez, biztonsági gyermekülések kerékpárokra, biztonsági
hevederek, hámok járműülésekhez (1), biztonsági hevederek, hámok járműülésekhez (2), borítások járművek
kormánykerekeire, csomagtartók járművekhez, csomagtartók kerékpárokhoz, dísztárcsák, egyensúlyozás
egykerekűek, egyensúlyozás elektromos rollerek, elektromos gördeszkák, elektromos járművek, elektromos
kerékpárok, ellensúlyok járművek kerekeihez, erőátviteli láncok szárazföldi járművekhez (1), erőátviteli láncok
szárazföldi járművekhez (2), fékbetétek járművekhez, fékek járművekhez, fékek kerékpárokhoz, fékgarnitúrák
kerékpárokhoz, fékpofák járművekhez (1), fékpofák járművekhez (2), féktárcsák, tárcsafékek járművekhez,
felfüggesztéses lengéscsillapítók járművekhez, felfüggesztő rugók, hordrugók járművekhez, fényszóró törlők,
fogaskerekek kerékpárokhoz, fogaskerekes hajtások szárazföldi járművekhez, fordulatszám-csökkentő áttételek
szárazföldi járművekhez, forgattyúházak, karterek szárazföldi járművek alkatrészeihez, nem motorjaihoz,
futófelületek járművekhez (szíjgörgők), futófelületek újrafutózáshoz, gumiabroncs foltozó tapaszok, gumiabroncs
köpenyek, gumiabroncsok gépjárművekhez, gumiabroncsok járművekhez, gumiabroncsok kerékpárokhoz,
gumibelsők kerékpárokhoz, hajtórudak szárazföldi járművekhez, nem motoralkatrészek, hajtótengelyek,
kardántengelyek szárazföldi járművekhez, hajtóláncok szárazföldi járművekhez, hajtómotorok szárazföldi
járművekhez, hajtóműtengelyek szárazföldi jármüvekhez, hajtóművek szárazföldi járművekhez, háromkerekű
kisautók, motortriciklik, háromkerekű szállítójárművek, háromkerekű áruszállító kerékpárok, hátrameneti jelzők
járművekhez, irányjelzők járművekhez, irányjelzők kerékpárokhoz, biciklikhez, stb., javítókészülékek belső
gumiabroncstömlőkhöz, jármű ablakok, járműburkolatok, huzatok (alakra formált), járműkárpitok, jármű
gumiabroncsok, jármű karosszériák, járműkerekek, jármű-kerék küllörögzítők, járműülések, járművek
kerékküllői, kerékagy süvegek, kerékagy gyűrűk, kerékagyak járművekhez, kerékkiegyenlítő súlyok, kerekek
szárazföldi járművekhez (1), kerekek szárazföldi járművekhez (2), kerékpárabroncs-karimák, kerékpár abroncsok,
gumik, kerékpárcsengők, kerékpár hajtókarok, kerékpár kerékabroncsok, kerékpár kerékagyak, kerékpár
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kitámasztók, stenderek, kerékpár küllők, kerékpár nyergek, kerékpárok, kerékpár sárvédők, kerékpár csengők,

kerékpár kerekek, kerékpár kormányok, kerékpár pedálok, kerékpárpumpák, kerékpár támaszok, kerékpáros
táskák, biciklis táskák, kerékpár tömlők, kerékpár vázak, kosarak kerékpárokhoz, kerékpár utánfutók, kerékpár
vázak, kerékre rögzíthető küllődíszek, kerékrögzítő anyák, kormánykerekek járművekhez, kuplungok szárazföldi
járművekhez, küllővédők kerékpárokhoz, kürtök, dudák járművekhez, lábbal hajtható rollerek, láncok
kerékpárokhoz, láncok motorkerékpárokhoz, légszivattyúk, légpumpák (járműtartozékok), lengéscsillapító rugók
járművekhez, lopásgátló eszközök járművekhez, lopásgátló riasztók járművekhez, lopásgátló szerkezetek
járművekhez, meghajtó mechanizmusok szárazföldi járművekhez, mopedek, motorfelfüggesztések szárazföldi
járművekhez, motorkerékpár-kormányok, motorkerékpár motorok, motorkerékpár nyereghuzatok,
motorkerékpárok, motorkerékpárokhoz kialakított táskák, motorokkerékpárokhoz, motorok szárazföldi
járművekhez (l), motorok szárazföldi járművekhez (2), motoros robogók, nyereghuzatok kerékpárokhoz és
motorkerékpárokhoz, nyeregtáskák kerékpárokhoz, nyergek motorkerékpárokhoz, nyomatékváltók szárazföldi
járművekhez, oldalkocsik, oldalsó visszapillantó tükrök járművekhez, oldaltámaszok
motorkerékpárokhoz,párásodás elleni készülékek járművekhez, pneumatikus gumiabroncs köpenyek,
poggyásztartó hálók járművekhez, pótkerék takarók, robogók mozgáskorlátozottaknak, rugalmas habgumibelsők,
rugók járművek felfüggesztéséhez, sárhányók, sebességváltók, áttételek szárazföldi járművekhez, sebességváltók
szárazföldi járművekhez, szabadonfutó kerekek szárazföldi járművekhez, szárazföldi, légi, vízi vagy vasúti
helyváltoztató eszközök, járművek, síléctartók gépkocsikhoz, szabadonfutók szárazföldi járművekhez, szelepek
járműabroncsokhoz, szélvédők, szélvédőtörlők, szilárd abroncsok gépjármű kerekekhez, tanksapkák járművek
üzemanyagtartályaihoz, távirányítós járművek, nem játékszerek, tengelycsapok, tengelyek járművekhez,
tengelykapcsolók szárazföldi járművekhez, tolatásjelzők járművekhez, tolószékek kisállatok számára, tömlő
nélküli gumiabroncsok kerékpárokhoz tömör gumiabroncsok járműkerekekhez, triciklik, utánfutó horgok
járművekhez, utánfutók kerékpárok szállítására, üléshuzatok járművekhez, vakításmentesítő eszközök
járművekhez, vázak motorkerékpárokhoz, védőhálók kerékpárokhoz, védőhuzatok járművekhez, villanymotorok,
elektromotorok szárazföldi járművekhez, visszapillantó tükrök.
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Bőrruházat, esőruhák, kerékpáros ruházat, kesztyűk, motoros ruházat, műbőr ruházat, nadrágleszorítók,

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

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

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

Illatosító készítményekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; illatosító készítményekkel

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kertészeti célra használt vegyi anyagokkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; kertészeti célra használt vegyi anyagokkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások; tisztításra használt árucikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; tisztításra használt
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Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
árucikkekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; tisztítókészítményekkel kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; tisztítókészítményekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.
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Autómosás; autómosási szolgáltatások; beton felújítás; csatornatisztítás; csőtisztító szolgáltatások;

emésztőgödrök szivattyúzása és tisztítása; emésztőgödrök tisztítása; emésztőgödrök tisztításával kapcsolatos
információszolgáltatás; építkezési telkek takarítása, tisztítása; falak textúrázása; falazat újra fugázása; falfelületek
tisztítása; falfirka-gátló bevonatok alkalmazása; felületek homoksugaras tisztítása; fémfelületek abrazív,
koptatásos tisztítása; fémfelületek rozsdásodás elleni festése; fémfelületek víz alatti koptató szemcseszórásos
tisztítása; fényezés (tisztítás); festékszórás; festés és lakkozás; festési munkák; homokcsiszolással végzett
tisztítási szolgáltatások; ipari kazánok, bojlerek, vízmelegítők tisztítása; kiállítási standok takarítása;
nagynyomású vízsugárral végzett csatornatisztítás; nem fém felületek abrazív, koptatásos tisztítása; nem fémes
felületek víz alatti koptató szemcseszórásos tisztítása; padlóburkolatok tisztítása; rolók, zsaluk tisztítása;
tárolótartályok tisztítása; tartályok tisztítása; belső terek takarítása; belső terek tisztítása; ablaktisztítási
szolgáltatásokra vonatkozó információszolgáltatás; akusztikus mennyezetek tisztítása; átereszek tisztítása; boltok
takarítása; épületbelsők takarítási szolgáltatásai; épületek belső felületeinek tisztítása; épületek [belső] tisztítása,
takarítása; épületek ipari takarítása; épületek mosása; épületek tisztítása [külső felületé]; épülethomlokzat
tisztítás, takarítás; épülettakarítás, épülettisztítás; gyárak szerződéses takarítása; gyárak, üzemek takarítása;
háztartási szolgáltatások [takarítási szolgáltatások]; higiénikus tisztítás [épületek]; helyszínek takarítása
rendezvények előtt és után; ipari kötélzettel végezhető tisztítás; ipari mélytisztítás kereskedelmi vendéglátó
létesítményekhez; ipari üzemek tisztítása; irodaépületek és kereskedelmi helyiségek takarítása; irodák szerződéses
takarítása; irodatakarítási szolgáltatások; iskolák takarítása; kereskedelmi helyiségek tisztítása, takarítása; klubok
szerződéses takarítása; kórházak takarítása; középületek takarítása; külső falfelületek tisztítása; lakóépületek,
lakóhelyiségek takarítása; lakóházak takarítása; madarak okozta szennyeződés tisztítása épületekről;
mennyezetfelületek tisztítása; mennyezettisztítási szolgáltatások; nukleáris üzemek takarítása, tisztítása; otthoni
takarítás; padlásterek takarítása; padlófelületek tisztítása; padlófényezés; szabadidőközpontok szerződéses
takarítása; szállodák takarítása; takarító vállalati szolgáltatások; víznyelő aknák tisztítása; folteltávolítás
szövetekből; folteltávolítás szőnyegekből; kárpittisztítás; lábtörlők tisztítása; szőnyegpadló és szőnyeg tisztítás;
szőnyegek tisztítása; szőnyegpadlók és szőnyegek tisztításával kapcsolatos információszolgáltatás; vegytisztítás.
A rovat 118 darab közlést tartalmaz.
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