Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 10. szám, 2020.05.28.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 210 ) M 19 01086
( 220 ) 2019.04.01.
( 731 ) Budapest Bank Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) Budapest Bank Mobil App
( 511 ) 35
36

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

( 210 ) M 19 02735
( 220 ) 2019.09.11.
( 731 ) Szakács Tamás János, Debrecen (HU)
( 541 ) MTGload
( 511 ) 30

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég.
( 210 ) M 19 02902
( 220 ) 2019.09.23.
( 731 ) Integrál Zrt., Kiskunfélegyháza (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Hústermékek, tartósított hústermékek, húskonzervek.

31

Élőállat, élőliba, élőkacsa.

35

Hús- baromfihús, élelmiszer-nagykereskedelmi és iparcikk ruházati termék nagykereskedelmi tevékenység

szervezése, bonyolítása, burgonya, zöldség- gyümölcs és vegyes cikk felvásárlás.
( 210 ) M 19 03132
( 220 ) 2019.10.10.
( 731 ) RFE/RL, Inc., Washington, DC (US)
( 740 ) Partos & Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Szabad Európa
( 511 ) 9

Számítógépes szoftveralkalmazások mobiltelefonokhoz, hordozható médialejátszókhoz és PDA-khoz,

nevezetesen olyan szoftverek, amelyek hozzáférést biztosítanak hírekhez, napi eseményekhez, politikához és
szórakoztatáshoz kapcsolódó hanganyagokhoz, audiovizuális és vizuális tartalmakhoz.
38

Televíziós műsorok; televíziós programok; televíziós műsorszórás, közvetítés; internetes fórumok

biztosítása hírekkel, napi eseményekkel, politikával és szórakoztatással kapcsolatos üzenetek számítógépes
felhasználók közötti továbbítására; online információmegosztás (információ és kommunikáció); on-line üzleti és
kereskedelmi információszolgáltatás üzleti, kormányzati, kereskedelmi, politikai kérdésekről, szavazási
lehetőségekről; online információ az állami ügyekről, politikai kérdésekről, szavazási lehetőségekről és a
szavazási közösségi hálózati szolgáltatások regisztrációjának lehetőségeiről; üzenetek továbbítására számítógépes
felhasználók között számítógépes hálózaton belül hírekkel, napi eseményekkel, politikával és szórakoztatással
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kapcsolatban.
41

Televízió-műsorok készítése; hírek szerkesztése; napi, politikai és szórakoztató események szervezése;

elektronikus kiadvány közzététele, nevezetesen más által készített, hírekkel, napi eseményekkel, politikai
eseményekkel és szórakoztatással kapcsolatos, szöveges internetes hirdetésnek nem minősülő kiadványok
közzététele.
( 210 ) M 19 03170
( 220 ) 2019.10.14.
( 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 számitógépes
adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti
kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás];
kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók
tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;
kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából;
kommunikáció átírása [irodai funkciók]; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;
közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell
közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások;
nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;
online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online kiskereskedelmi szolgáltatások
letölthető digitális zenékhez; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és előre rögzíthető zenékhez és
filmekhez; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások
[üzleti segítségnyújtás]; Pay Per 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
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
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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; dalírás; 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 feliratozása;
filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók;
filmszínházi előadások, filmbemutatók; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóríportok
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; mikrofilmezésL; mozifilmek kölcsönzése; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti
galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális
videotár szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján;
nem reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs
szolgáltatások; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók
biztosítása; partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri
szolgáltatások; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];
stúdiószolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; számítógépes hálózatról online
biztosított játékszolgáltatások: szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi
produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási,
szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; televíziós
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 19 03185
( 220 ) 2019.10.15.
( 731 ) Bárkányi Ágota, Budakeszi (HU)
Rónai Czentár Katalin, Dunakeszi (HU)
Kocsis Tamás, Pilisvörösvár (HU)
( 541 ) TÜNDÉRKERT
( 511 ) 41

Nevelés, szórakoztatási és kulturális tevékenység; gyermek- illetve családi programok; zenés előadások

alkotása, szervezése, bemutatása; gyermekszórakoztatás; zenés gyermekfoglalkozások; gyermektáboroztatás;
gyermekdalok, népdalok hangszerelése; elektronikus gyerekkönyvek on-line publikálása, dalírás,
előadóművészek szolgáltatásai, élő előadások bemutatása, forgatókönyvírás, hangversenyek, koncertek
szervezése és lebonyolítása, klubszolgáltatások, [szórakoztatás vagy oktatás], oktatás biztosítása, színházi
produkciók, szórakoztatási szolgáltatások, zenei produkciók, zenekarok szolgáltatásai, zeneszerzés.
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( 210 ) M 19 03306
( 220 ) 2019.10.24.
( 731 ) HírTV Műsorszolgáltató és Hirdetésszervező Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Pintér Andrea, Budapest
( 541 ) ECHO TV
( 511 ) 41

Televíziós szolgáltatás; televíziós műsorok készítése.

( 210 ) M 19 03440
( 220 ) 2019.11.11.
( 731 ) Miklos Consulting Kft., Csomád (HU)
( 541 ) Foresthacker
( 511 ) 42

Adatfeldolgozással kapcsolatos mérnöki szolgáltatások; informatikával kapcsolatos mérnöki szolgáltatások;

számítógépes programozással kapcsolatos mérnöki szolgáltatások.
( 210 ) M 19 03441
( 220 ) 2019.11.11.
( 731 ) Szilas Judit, Pécs (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

Alsóruházat, fehérneműk; alsószoknyák; alvómaszkok; ballonkabátok [ruházat]; bokacsizmák (1);

bokacsizmák (2); bőrruházat (1); bugyik; bundák, szőrmék [ruházat]; cipőfelsőrészek (1); cipőfelsőrészek (2);
cipőorrok; cipősarkak (1); cipősarkak (2); dzsekik; egyenruhák; fátylak [ruházat]; fej szalagok [ruházat];
felsőruházat; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőruhák, úszódresszek; fűzős bakancsok, csizmák; hálóköntösök,
pongyolák; harisnyaáruk, kötöttáruk; harisnyák; harisnyanadrágok; hímzett ruhadarabok; hosszúnadrágok (1);
hosszúnadrágok (2); ingek; kabátok, dzsekik; karcsúsító anyagokat tartalmazó ruházat; kész bélések [ruházat
részei]; készruhák; kimonók; kombinék [alsónemű; kötöttáruk [ruházat]; lábbelik (1); lábbelik (2); legging
nadrágok, cicanadrágok; magas szárú lábbelik; mantilla fátyol; mellények; melltartók; míderek (1); míderek (2);
szandálok; szoknyák; szőrmebéléses kabátok; szövetkabátok, felöltők; teddyk [alsónemű]; tornacipők; trikó
[alsónemű], kombiné; trikók; vállkendők, nagykendők.
( 210 ) M 19 03450
( 220 ) 2019.11.12.
( 731 ) Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft., Szeged (HU)
( 740 ) Dr. Varga Péter, Szeged
( 546 )

( 511 ) 29

Étkezési olajok és zsírok.

30

Rizs, tészta és metélt; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények.

32

Sörök; alkoholmentes italok; szörpök és más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

( 210 ) M 19 03589
( 220 ) 2019.11.27.
( 731 ) Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)
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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 03590
( 220 ) 2019.11.27.
( 731 ) Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)
( 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 03591
( 220 ) 2019.11.27.
( 731 ) Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)
( 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.
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( 210 ) M 19 03592
( 220 ) 2019.11.27.
( 731 ) Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)
( 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 03593
( 220 ) 2019.11.27.
( 731 ) Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)
( 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 03594
( 220 ) 2019.11.27.
( 731 ) Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)
( 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];
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számítógépes szoftverek licenszelése, engedélyezése [jogi szolgáltatások]; szellemi tulajdon licenszelése;

szellemi tulajdonnal kapcsolatos figyelő szolgáltatások; szellemi tulajdonnal kapcsolatos konzultáció; szerzői
jogok kezelése.
( 210 ) M 19 03661
( 220 ) 2019.12.03.
( 731 ) Öztürk Furkan, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; bálok szervezése; szórakoztatás.

( 210 ) M 19 03684
( 220 ) 2019.12.04.
( 731 ) Papp Péter, Kiskunhalas (HU)
( 740 ) dr. Szente Zsolt, Kiskunhalas
( 546 )

( 511 ) 7

Szerszámgépek, erőgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); mezőgazdasági szerszámok, kézi szerszámok
kivételével; keltetőgépek; árusító automaták; anyagmozgató gépek berakodáshoz és kirakodáshoz; áramfejlesztő
generátorok (1); áramfejlesztő generátorok (2); áttételek gépekhez; automata kezelőgépek (manipulátorok);
befejező megmunkáló gépek; bélyegzőgépek, sajtológépek; berúgókarok motorkerékpárokhoz; centrifugál
szivattyúk; cukorgyártásban használt gépek; cséplőgépek; csónakmotorok, hajómotorok (1); csónakmotorok,
hajómotorok (2); dagasztógépek, gyúrógépek; dezintegrátorok, aprítógépek; dombornyomó gépek; döngölőgépek;
dróthúzó gépek; elektromos keverőgépek (1); elektromos keverőgépek (2); elektromos viaszpolírozó gépek és
eszközök; emelőszerkezetek (gépek); esztergák; faipari, famegmunkáló gépek; fémfeldolgozó gépek; fenőgépek;
festékező készülékek nyomdagépekhez; festőgépek; földmunkagépek (1); földmunkagépek (2); földmunkagépek
(3); földmunkagépek (4); fúrógépek; fúvógépek; fűrészgépek; gabonahántoló gépek; gázhegesztő gépek (1);
gázhegesztő gépek (2); gereblyegépek; gőzkalapácsok; gőzzel tisztító készülékek; gravírozógépek; gyalugépek;
gyomlálógépek; hajlítógépek; hulladékaprító gépek; hulladéktömörítő gépek; húsdarálók; húsológépek; ipari
osztályozógépek, szortírozó gépek; ipari tintasugaras nyomdagépek; italok készítésére szolgáló gépek,
elektromechanikus; kátrányozógépek; kavarógépek; kenyérvágó gépek; kévekötő gépek; keverőgépek (1);
keverőgépek (2); keverők, keverőgépek; kolbásztöltő gépek; kovácsgépek, kovácsprések; kőmegmunkáló gépek;
köpülőgépek; kötélgyártó gépek; kötőgépek; levegőelszívó gépek; levegőszivattyúk; magasnyomású
mosóberendezések; marógépek; menetfúró és menetvágó gépek; menetvágó gépek; műanyagfeldolgozó gépek;
nyírógépek; sűrített levegős gépek (1); sűrített levegős gépek (2); szerszámgépek; szerszámok (géprészek);
szívógépek ipari célokra; vágógépek, vágószerszámok (1); vágógépek, vágószerszámok (2); víztelenítő gépek.
12

Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

37

Járműjavító műhelyek [üzemanyag utántöltés és karbantartás]; járműmosás; járművek karbantartása;

járművek karbantartása és javítása; járművek kenése; járművek rozsda elleni kenése; járművek tisztítása.
( 210 ) M 19 03725
( 220 ) 2019.12.07.
( 731 ) Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Székesfehérvár (HU)
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( 740 ) dr. Vörös Zsolt, Székesfehérvár

( 546 )

( 511 ) 36

Pénzügyi ügyletek.

( 210 ) M 19 03906
( 220 ) 2019.12.27.
( 731 ) Vajda-Békéssy Olga, Budapest (HU)
( 541 ) Női váltó
( 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; kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 20 00059
( 220 ) 2020.01.10.
( 731 ) Gollowitzer György Aladár, Mosonmagyaróvár (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

Férfi, női és gyermek ruházat.

( 210 ) M 20 00062
( 220 ) 2020.01.10.
( 731 ) Videovox Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Riesz Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
41

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

( 210 ) M 20 00063
( 220 ) 2020.01.10.
( 731 ) Dr. Törőcsik Tímea, Budapest (HU)
Törőcsik Napsugár, Budapest (HU)
( 740 ) Papcsák Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
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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.
25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

( 210 ) M 20 00064
( 220 ) 2020.01.10.
( 731 ) EPER STUDIÓ Kft., Visegrád (HU)
( 740 ) Végvári Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) HÁROM KIRÁLYOK
( 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 00190
( 220 ) 2020.01.23.
( 731 ) Quinit Nonprofit Kft., Érd (HU)
( 740 ) Benkőné Csillag Lucia, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Oktatási, szórakoztatási és sportfoglalkozások szervezése; rekreációs, szabadidős tevékenységek szervezése

hátrányos helyzetűek részvételével; sport biztosítása fogyatékkal élők és hátrányos helyzetűek számára;
távközlési kapcsolaton keresztül megvalósuló távoktatás.
( 210 ) M 20 00192
( 220 ) 2020.01.23.
( 731 ) Duda Ernő, Szeged (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások.

( 210 ) M 20 00194
( 220 ) 2020.01.23.
( 731 ) Duda Ernő, Szeged (HU)
( 541 ) Szikra
( 511 ) 41

Iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások.

( 210 ) M 20 00229
( 220 ) 2020.01.27.
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( 731 ) dr. Német-Weingartner Lilla, Budapest (HU)

( 541 ) Spirit Room
( 511 ) 44

Mentális rehabilitációs szolgáltatások; magatartással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; személyiség

felmérő szolgáltatások [mentális egészséggel kapcsolatos szolgáltatások]; személyiségtesztek [mentális
egészséggel kapcsolatos szolgáltatások].
45

Asztrológiai előrejelzés; asztrológiai konzultáció; asztrológiai szolgáltatások; előrejelzési szolgáltatások

jövendőmondás formájában; horoszkóp készítés; horoszkópinformációk szolgáltatása számítógépes hálózatokon
keresztül; horoszkópok elkészítése; horoszkópos tanácsadás; jövendőmondás, jóslás; kártyavető szolgáltatások;
látnoki szolgáltatások; lelki tanácsadás; paranormális vizsgálatok végzése; spiritiszta tanácsadás; spirituális
irányítás; spirituális útmutatással kapcsolatos tanácsadás; szellemi tanácsadás; személyre szóló jóslás tarot
kártyából.
( 210 ) M 20 00270
( 220 ) 2020.01.29.
( 731 ) Varga Zoltán, Kecskemét (HU)
( 541 ) Kampánykötvény
( 511 ) 35

Reklámozás, hirdetés, beleértve a számítógépes hálózatokon történő online reklámozást.

( 210 ) M 20 00327
( 220 ) 2020.02.04.
( 731 ) Fashion Room Kft., Üröm (HU)
( 740 ) Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25
43

Ruházati cikkek.
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.
( 210 ) M 20 00329
( 220 ) 2020.02.04.
( 731 ) Kapu a Promenádhoz Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft, Budapest
( 546 )

( 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 00330
( 220 ) 2020.02.04.
( 731 ) Kapu a Promenádhoz Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft, Budapest
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( 546 )

( 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 00331
( 220 ) 2020.02.04.
( 731 ) Kapu a Promenádhoz Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft, Budapest
( 546 )

( 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.
( 210 ) M 20 00332
( 220 ) 2020.02.04.
( 731 ) Kapu a Promenádhoz Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft, Budapest
( 546 )

( 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.
( 210 ) M 20 00333
( 220 ) 2020.02.04.
( 731 ) Kapu a Promenádhoz Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft, Budapest
( 546 )
( 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.
( 210 ) M 20 00334
( 220 ) 2020.02.04.
( 731 ) Gáspár Medical Center Kft., Budapest (HU)
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( 740 ) Keresztes Tímea, Budapest

( 541 ) VadMed
( 511 ) 41

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

( 210 ) M 20 00392
( 220 ) 2020.02.07.
( 731 ) Nyíregyháza Plaza Ingatlanfejlesztő és Befektetési Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Pusztai József Ügyvédi Iroda, Gödöllő
( 541 ) NYÍR PLAZA
( 511 ) 35

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

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének
kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; értékesítési
promóciós szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra;
fogyasztói hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;
hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; irodagépek és irodafelszerelés kölcsönzése; irodai berendezések
kölcsönzése közösségi munkahelyeken; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi
információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek;
kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók
tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;
kereskedelmi vásárok rendezése; kirakatrendezés; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell
közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; marketing szoláltatások; médiakapcsolati szoláltatások;
munkaerő-toborzás; titkársági szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; üzleti szerződések
tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások;
üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció;
üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére;
vállalati kommunikációs szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; visszatérítési programok üzleti
irányítása harmadik felek számára.
36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ingatlanközvetítés; ingatlanok

bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok értékbecslése; ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanügyletek;
ingatlanügynökség; irodahelyiségek bérbeadása; irodák bérbeadása közösségi munkavégzéshez; jótékonysági célú
gyűjtések; kedvezmények nyújtása más résztvevő létesítményeknek tagsági kártya használatán keresztül;
kibocsátáskereskedelemmel foglalkozó ügynöki tevékenység; kölcsön [finanszírozás]; követelésbehajtási
ügynökségek; lakások bérbeadása; lakbér beszedés; mezőgazdasági ingatlanok bérlése.
( 210 ) M 20 00400
( 220 ) 2020.02.10.
( 731 ) Cryptic Consulting LLC, Sheridan (US)
( 740 ) Hézső Gergely, Szeged
( 546 )

( 511 ) 35

Tanácsadás üzleti ügyekben.

( 210 ) M 20 00402
( 220 ) 2020.02.10.
( 731 ) Sugarbird Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd
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( 546 )

( 511 ) 18

Aktatáskák; bevásárlóhálók; bevásárlótáskák; bőr, nyers vagy félig megmunkált állapotban; bőrdarabok

bútordarabokhoz; bőröndök, kézitáskák; bőröndök, utazóládák [poggyász]; bőrszíjak; bőrszíjak [nyergesáru];
bőrtakarók [szőrmék]; dobozok bőrből vagy műbőrből; ernyők, esernyők; erszények, pénztárcák; fogantyúk
bőröndökhöz; fogantyúk esernyőkhöz; fogantyúk sétapálcákhoz; hátizsákok; irattáskák, aktatáskák; irhák
[állatbőrök]; iskolatáskák; kalapdobozok bőrből; kenguru gyermekek hordozására [heveder]; kenguruk
[hevederek] csecsemők hordozására; kerekekkel ellátott bevásárlótáskák; kézitáska vázak; kézitáskák; kofferek
[kis utazóládák]; ládák bőrből vagy műbőrből; levéltárcák; moleszkin [bőrutánzat]; műbőr; oldaltáskák,
tarisznyák; piperetáskák üresen; ruhatáskák utazáshoz; sporttáskák; strandtáskák; táskák [zacskók, tasakok];
csomagolásra, bőrből; táskák; utazókészletek [bőráruk]; utazóládák; útitáskák; vállszíjak bőrből; bőrruházat.
25

Alkalmi cipők; balerina cipők; balettcipők; bőrcipők; bőrpapucsok; bokacsizmák; bokacsizmák, rövidszárú

csizmák; csizmák hölgyek számára; edzőcipők; férfi és női lábbeli; flip-flop papucsok, strandpapucsok;
fürdőszandálok, fürdőcipők; gumicsizmák; gyerekcipők, babacipők; lapos cipők; lábujjbedugós szandálok;
lábbelik nem sportcélokra; magassarkú cipők; magasított talpú sportcipők; magas szárú lábbelik; mokaszinok;
munkacipők; női lábbeli; papucsok; platform cipők; rejtett sarkú cipők; sárcipők, gumicsizmák; strandcipők;
strandlábbelik; szabadidő lábbelik; szandálok; téli csizmák; tornacipők; túrabakancsok; vászoncipők; alakformáló
ruhák; alapréteg felsők; alkalmi, elegáns ingek, frakkingek; alkalmi öltönyök; állatbőrből készült ruhák;
alsóingek, trikók; alsónadrágok, bugyik; alsószoknyák; alsóruházat; alul összepatentozható body-k,
kombidresszek csecsemőknek és kisgyermekeknek; anorák; atlétatrikók; baba body-k; baba alsóneműk; baba
nadrágok [ruházat]; baba overallok; babakelengye; balettruhák; báli ruhák; ballonkabátok; bélelt mellények;
bermuda nadrágok; bikinik; blézerek; blúzok; bő szárú rövidnadrágok; bő szárú szabadidős nadrágok; boák;
bodyk [ruházat]; bokszer alsónadrágok, bokszeralsók; bőrdzsekik; bőrkabátok; bőrmellények; bőrnadrágok;
bőrövek [ruházat]; bugyik; capri nadrágok; chino nadrágok; csecsemőnadrágok; csecsemőruházat;
díszzsebkendők [ruházat]; dzsekik; egyenruhák; egyrészes overallok (playsuit); egyrészes ruhák; esküvői ruhák;
esőköpenyek, esőkabátok; estélyi, alkalmi kabátok; estélyi ruházat; farmer kertésznadrágok, kertészruhák;
farmernadrágok; farmerkabátok; farmerek; farmerdzsekik; farmerruházat; fátylak [ruházat]; fehérnemű; fejkendő;
felsőruházat; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fűzők; galléros ingek; garbó nyakú felsők; gyapjú felsőrészek;
gyapjú harisnyanadrágok; gyermekruházat; hálóingek, babydollok; hálókabátok; hálóköntösök, pongyolák;
hálóruhák; harisnyák; harisnyanadrágok; harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók; háromrészes öltönyök
[ruházat]; hétköznapi, utcai viselet; hosszú ujjú ingek; hosszú ujjú pulóverek; hosszú zakók; hosszúnadrágok;
hosszúnadrágok, nadrágok; ingek; játszóruhák, egyberészes rövidnadrágok [ruházati cikkek]; jelmezek; jelmezek,
kosztümök; kabátok, dzsekik; kámzsák; kendők fejre; készruhák; kesztyűk; kezeslábas overallok; kezeslábas
ruhák; kezeslábasok; kezeslábasok, overallok; kezeslábasok [felsőruházat]; kézmelegítők [ruházat]; kismama
ruházat; kismama ruhák; kombinék; köntösök, pongyolák; kosztümök; kötények; kötött ruhadarabok; lányka
felsőruházat; lányka ruhák; leplek; legging nadrágok, cicanadrágok; melegítő felsők, sportos pulóverek;
melegítőalsók; melegítőnadrágok, melegítő alsók; melegítőnadrágok [ruházat]; mellények; menyasszonyi ruhák;
mezek; műbőr ruházat; műbőr övek; nadrágkosztümök; műszőrme stólák; nadrágok; napozóruhák; női
alsóruházat, fehérnemű; női fürdőruhák; női felsőruházat; női ingek, blúzok; női kosztümök; női overallok; női
ruhák; öltönyök; öltönyhöz való ingek; öltöny zakók; öltönynadrágok, kosztümnadrágok; öltönyök férfiak
részére; otthoni ruházat; overállok csecsemőknek és kisgyermeknek; overallok kismamáknak; pamutkabátok;
pelerin, köpeny; pizsama; pólóingek, kötött ingek, pólók; pufi kabátok, dzsekik; pulóverek; pulóverek, szvetterek;
rakott szoknyák; sálak; selyemruházat; stólák, váll takarására szolgáló ruhadarabok; strandkendők;
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strandköpenyek; szabadidő ruházat; széldzsekik; szélálló öltözék; szélálló ruházat; szmokingok; szoknyák;

szoknyás kosztümök; szőrmekabátok; szőrmekabátok és -dzsekik; szvetterek; textil fejkendők; textilövek
[ruházat]; topok [ruházati cikkek]; tornaruházat; trikók; tunikák; ujjatlan kabátok, köpenyek; ujjatlan dzsekik,
kabátok; ujjatlan pólók, trikók; ujjatlan trikók; ünnepélyes alkalmi, estélyi viseletek; v-nyakú pulóverek; v-nyakú
szvetterek; zoknik; zoknik és harisnyák; zsebkendők; baseball sapka; bojtos sapkák; bőrből készült fejfedők;
divatkalapok; ellenzős sapkák; esőkalapok; fejkendők; fityulák; gyapjú sapkák; gyermek fejfedők; kisméretű
kalapok; körsálak; kötött sapkák; napellenzők; sapkák; sapkák, kerek papi sapkák; sildek, napellenzők;
sportsapkák; strandkalapok.
( 210 ) M 20 00409
( 220 ) 2020.02.11.
( 731 ) KY-motor Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Galambos Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) KY-motor
( 511 ) 7

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

erőátviteli elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével).
( 210 ) M 20 00412
( 220 ) 2020.02.11.
( 731 ) HELVÉCIA PROTEIN TRADE Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Szeghalom (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ECO-LIBRY
( 511 ) 9

Szoftverek; könyvelőszoftverek; mesterségesintelligencia-szoftverek elemzéshez; mobil szoftverek; freeware

[ingyen használható szoftver]; beágyazott szoftverek; adatfeldolgozó szoftverek; adat- és fájlkezelő és adatbázis
szoftverek; adatbányász szoftverek; adattároló programok; felülvizsgálat-ellenőrző platformok [szoftverek];
adatbázismotorok; adatbázis-szinkronizáló szoftverek; adatkezelő szoftverek; fájlszinkronizáló szoftverek;
képkezelő szoftverek; letölthető mobilalkalmazások adatok kezeléséhez; üzleti információszerző szoftverek;
számítógépes segédprogramok fájl kezeléshez; számítógépes szoftverek adattárolás automatizálásához;
számítógépes szoftverek dokumentummenedzsmenthez; számítógépes szoftverek pénzügyi modellek
kidolgozásához; e-kereskedelmi és efizetési szoftverek; fizetőszoftverek; tartalomkezelő szoftverek.
42

Szoftvertervezési szolgáltatások; szoftvertervezés; szoftvertelepítés; szoftverkészítés, karbantartás és

adaptálás; szoftverek fejlesztése és tesztelése; szoftverek telepítése, karbantartása és aktualizálása; szoftverek
tervezése és fejlesztése; számítógépszoftver tervezése, karbantartása és aktualizálása; számítógépes
szoftverprogramozási szolgáltatások; szoftveralkotás; szoftver- és adatbázisrendszerek fejlesztése, frissítése és
karbantartása; számítógépes szoftverekkel kapcsolatos kutatás és fejlesztés; számítógépes szoftverek tervezése,
fejlesztése és programozása; számítógépes szoftver írás; számítógépes szoftverek bérbeadása és karbantartása;
számítógépes szoftverek fejlesztése számítógéppel támogatott tervezéshez/gyártáshoz [CAD/CAM];
számítógépes szoftver tervezése, karbantartása, kölcsönzése és aktualizálása; számítógépes szoftver fejlesztése;
számítógépes programozással kapcsolatos tanácsadás; számítógépes programozási szolgáltatás; számítógépes
programok készítése; számítógépes játékszoftverek tervezése és fejlesztése; számítógépes adatbázisok tervezése;
számítógép-programozás és szoftvertervezés; programok fejlesztése.
( 210 ) M 20 00420
( 220 ) 2020.02.11.
( 731 ) Bonita Kompánia Bt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ulviczki Éva, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 35

Kiskereskedelmi szolgáltatások konyhai eszközökkel kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások

süteményekkel, tortákkal kapcsolatban.
41

Sütemény és főző kurzusok szervezése; sütemény és főző kurzusok lebonyolítása.

( 210 ) M 20 00422
( 220 ) 2020.02.11.
( 731 ) Pintér Zoltán, Szeged (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Étrend- és táplálékkiegészítők; étrend-kiegészítők a fizikai állapot és állóképesség javítására;

étrend-kiegészítők emberek és állatok részére; étrend-kiegészítők állatok számára; étrend-kiegészítők sportolók
számára; étrendkiegészítő italok; étrend-kiegészítő italpor keverékek; étrend-kiegészítő italkeverékek;
étrend-kiegészítő enzimek; étrendkiegészítők gyógyászati célokra; étrendkiegészítőként használható
gyógyélelmiszerek; folyékony étrend-kiegészítők; humán étrendkiegészítők; nem gyógyászati célú
étrendkiegészítők emberek számára; nem gyógyászati célú étrendkiegészítők emberi fogyasztásra;
nyomelemekből álló étrend- és táplálékkiegészítők; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők; cink
étrend-kiegészítők.
( 210 ) M 20 00460
( 220 ) 2020.02.14.
( 731 ) Gál Kristóf, Budapest (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Célzott marketing; digitális hálózatok útján nyújtott marketing szolgáltatások; direkt marketing

szolgáltatások; direkt marketingre vonatkozó konzultáció; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési- és
reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos adatok
terjesztése; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos információ gyűjtése; internetes marketing; internetes
marketinggel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások; kereskedelmi információs ügynökségek [üzleti információk,
pl. marketing vagy demográfiai adatok biztosítása]; kereskedelmi marketing [nem értékesítés];
keresőmotor-optimalizációval kapcsolatos konzultáció; keresőmotoros marketing szolgáltatások;
keresőoptimalizálás; közönségszolgálati [PR] konzultáció; kutatási szolgáltatások reklámozással és marketinggel
kapcsolatban; marketing célú becslések; marketing előrejelzés; marketing felmérések tervezése; marketing
információk nyújtása; marketing információk szolgáltatása; marketing kampányok; marketing konzultációs
szolgáltatások; marketing menedzsment konzultációhoz kapcsolódó üzleti tanácsadás; marketing menedzsment
tanácsadás; marketing menedzsmenthez kapcsolódó tanácsadás; marketing promóciós rendezvények
szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások; marketing segítségnyújtás; marketing stratégiák és
koncepciók kidolgozása; marketing stratégiák tervezése; marketing szoftverkiadás keretében; marketing
szolgáltatások; marketing támogatást nyújtó franchise szolgáltatások; marketing tanácsadás; marketing tanácsadó
szolgáltatások biztosítása gyártók részére; marketing tanulmányok előkészítése; marketing tanulmányok
készítése; marketing tanulmányokhoz kapcsolódó tervezési szolgáltatások; marketing tevékenységgel kapcsolatos
üzleti konzultáció és menedzsment; marketing-tanácsadás és -szolgáltatások; marketingadatok statisztikai
értékelése; marketinggel kapcsolatos adminisztráció; marketinggel kapcsolatos információnyújtás; marketinggel
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kapcsolatos információnyújtás weboldalakon keresztül; marketinggel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások;

marketinggel kapcsolatos szakmai konzultáció; marketinggel kapcsolatos üzleti tanácsadás; marketinghez
kapcsolódó elemzés; marketingrendezvények megrendezése és lebonyolítása; marketingstratégiai vizsgálatok;
marketingstratégiák kidolgozása és kivitelezése mások megbízásából; marketingszemélyzet irányítása;
marketingtanácsadás a közösségi média területén; marketingtervek elkészítése; marketingtrendek elemzése;
marketingügynökségi szolgáltatások; más online eladók áruit és szolgáltatásait bemutató kereshető online
hirdetési útmutató rendelkezésre bocsátása az interneten; mások áruinak és szolgáltatásainak marketingje; mások
termékeinek és szolgáltatásainak marketingje kuponok terjesztése révén; mindenféle reklámozási és marketing
bemutató anyagok bérbeadása; online kereskedők áruinak és szolgáltatásainak reklámozása kereshető online
útmutató segítségével; online reklám- és marketingszolgáltatások; online weblapok népszerűsítése, reklámozása
és marketingje; partnerprogram-marketing; partnerprogram-marketinggel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások;
pénzügyi marketing; piackutatás és analízis; piackutatás és marketing tanulmányok; promóciós marketing;
promóciós marketing-szolgáltatások audiovizuális média felhasználásával; reklám és marketing szolgáltatások;
reklám- és marketing konzultáció; reklám- és marketingszolgáltatások blogokon keresztül biztosítva; reklám- és
marketingszolgáltatások kommunikációs csatornákon keresztül biztosítva; reklám- és promóciós anyagok
terjesztése; reklám- és promóciós szerződések készítése harmadik felek számára; reklám-, marketing és hirdetési
anyagok terjesztése; reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; reklámanyag-terjesztési szolgáltatások;
reklámanyagok és -szövegek megjelentetése; reklámanyagok és reklámok készítése, kiadása; reklámanyagok
készítése; reklámozás, marketing és promóciós konzultáció, tanácsadó és segítségnyújtási szolgáltatások;
reklámozáshoz, népszerűsítéshez és marketinghez kapcsolódó szaktanácsadó szolgáltatások; reklámozási és
marketing-szolgáltatások közösségi médián keresztül biztosítva; reklámozási, marketing és promóciós
szolgáltatások; reklámozási, promóciós és PR szolgáltatások; stratégiai marketinghez kapcsolódó üzleti
tanácsadás; szájról-szájra marketing; tanácsadás az üzletvezetés és marketing területén; telefonos marketing;
ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi vagy marketing célokra; üzleti konzultáció a marketinggel
kapcsolatban; üzleti marketing szolgáltatások; üzleti marketing tanácsadás; üzleti marketing-konzultációs
szolgáltatások; üzlettel és marketinggel kapcsolatos információk vagy vizsgálatok; honlapforgalom
optimalizálása; honlap landing page készítése; honlap landing page optimalizálása; taralommarketing-terv
készítése; marketing tartalmak előállítása.
41

Füzetek kiadása; képzés és oktatás; képzés, tanítás és oktatás biztosítása; kiadványok megjelentetése;

konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése; könyvek és folyóiratok kiadása; marketing ismeretekkel
kapcsolatos előadási szolgáltatások; marketing tananyagok kiadása; marketinggel kapcsolatos konferenciák
rendezése és lebonyolítása; nyomtatványok és nyomtatott kiadványok megjelentetése; oktatási és képzési
szolgáltatások; oktatási konferenciák rendezése és lebonyolítása; oktatási tananyagok kiadása; online elektronikus
kiadványok biztosítása, nem letölthető; online képzések biztosítása; online kiadói szolgáltatások; online
kiadványok megjelentetése; online oktatás biztosítása; online oktatási tanfolyamok biztosítása; online
szemináriumok biztosítása; reklámozással, hirdetéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; szemináriumok és
workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása; workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése;
workshopok [képzés] szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató
szolgáltatások; workshopok és szemináriumok rendezése; blogírási szolgáltatások.
42

Honlapkészítési szolgáltatások.

( 210 ) M 20 00526
( 220 ) 2020.02.19.
( 731 ) Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége, Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 41

Eszmecserék kollokviumok szervezése és lebonyolítása; know-how atadasa (képzés); konferenciák

szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; mentorálás; oktatási vizsgáztatás; oktatás
biztosítása; oktatási és információs szolgáltatások; szakmai átképzés; személyes oktatófórumok rendezése és
levezetése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; bálok szervezése; versenyek szervezése (oktatás vagy
szórakoztatás).
( 210 ) M 20 00528
( 220 ) 2020.02.17.
( 731 ) Bagaméri Gergely, Budaörs (HU)
( 541 ) RÉPAMALAC
( 511 ) 16

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

bútorok kivételével; rajzkellékek és művészeti kellékek; tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és
tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.
28

Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek.

( 210 ) M 20 00535
( 220 ) 2020.02.20.
( 731 ) BrandCruiter Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Skoda Gabriella, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Gazdasági előrejelzések; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes

adatbázisokba való szerkesztése és rendezése; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói
tanácsadás]; konzultáció személyzeti kérdésekben; közvélemény-kutatás; munkaerő-toborzás; piaci
információszerzési szolgáltatások biztosítása; piackutatás és üzleti elemzés; segítségnyújtás üzleti tevékenységek
menedzsmentjében; statisztikák összeállítása; üzleti statisztikák összeállítása; üzleti értékelések; üzleti
hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk aktualizálása számítógépes
adatbázisban; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti
vizsgálatok, kutatások; vállalati kommunikációs szolgáltatások.
( 210 ) M 20 00538
( 220 ) 2020.02.20.
( 731 ) EPER STUDIÓ Kft., Visegrád (HU)
( 740 ) Végvári Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BellaRosa
( 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].
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( 210 ) M 20 00555
( 220 ) 2020.02.21.
( 731 ) Fákó Árpád, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Péntek Zoltán, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Dalok kiadása; dalszövegek kiadása könyv formájában; dalszövegek kiadása lapok formájában; digitális

videó, audió és multimédia kiadási szolgáltatások; dokumentumok kiadása; elektronikus formátumú magazinok
megjelentetése az interneten; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványok multimédiás
megjelentetése; fényképek közzététele; hangoskönyvek kiadása; kottafüzetek kiadása; kották kiadása; kottázási
szolgáltatások; magazinok, folyóiratok és újságok multimédiás megjelentetése; online kiadói szolgáltatások;
podcastok létrehozása [írása]; poszterkiadás; szövegírás; zeneátírási szolgáltatások; zenei művek publikálása;
zenei szövegek kiadása; zenekiadás és zenefelvétel [lemezkiadók]; zenekiadási szolgáltatások; videostúdiók
szolgáltatásai; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus magazinok kiadása; elektronikus szövegek
megjelentetése; audio- és vizuális média biztosítása kommunikációs hálózatokon keresztül; audio-, video- és
multimédiás termékek gyártása, fényképezés; audiovizuális bemutatók; az interneten hallgatható [nem letölthető]
digitális zene szolgáltatása; dalírás; dalírási szolgáltatások; digitális zene szolgáltatása mp3-as internetes
weboldalakról; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; digitális zeneszolgáltatás az internetről;
diszkókban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; elektronikus könyvtári szolgáltatások elektronikus
információnyújtáshoz (beleértve az archív információkat) szöveg, audio és/vagy video információ formájában;
élő előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; előadóművész által nyújtott szórakoztató szolgáltatások;
előadóművészek szolgáltatásai; előadóművészeti fesztiválok lebonyolítása; előadóművészeti szórakoztató
tevékenységek lebonyolítása; előadóművészek művészi vezetése; előadóművészek művészeti vezetése; előre
felvett szórakoztató anyagok bemutatása; énekesek által nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; fesztiválok
szervezése; fesztiválok szervezése kulturális célokra; fesztiválok szervezése szórakoztatási célokra;
információnyújtás a zene terén; információnyújtás kulturális tevékenységekhez; interaktív szórakoztatás;
interaktív szórakoztatási szolgáltatások; koncertekkel kapcsolatos szolgáltatások; koncerttermek, varieték;
könnyed szórakoztató szolgáltatások; közösségi kulturális rendezvények szervezése; kulturális célú rendezvények
szervezése; kulturális és művészeti rendezvények szervezése; kulturális tevékenységek biztosítása; kulturális
tevékenységek; kulturális tevékenységek szervezése nyári táborokhoz; kulturális tevékenységek lebonyolítása;
kulturális tevékenységek intézése [szervezése]; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; kulturális
vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; művészek fellépésének lefoglalása rendezvényekre
(szponzori, promotor szolgáltatások); népszerű szórakoztató szolgáltatások; oktatás és képzés a zene és
szórakoztatás terén; online nem letölthető audiotartalmak biztosítása; online interaktív szórakoztatás; online
szórakoztatás; online szórakoztatás nyújtása; összejövetelek szervezése a szórakoztatás területén; rádiós
szórakoztatás; szórakoztatás; szórakoztatás biztosítása videók formájában, weboldalon keresztül; szórakoztatás
biztosítása filmklipek formájában, weboldalon keresztül; szórakoztatás podcaston keresztül; szórakoztatási
szolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások közösségi szórakoztató rendezvények szervezése formájában;
szórakoztatásról és szórakoztató rendezvényekről online hálózaton és az interneten keresztül nyújtott tájékoztatás;
szórakoztatással kapcsolatos információk online biztosítása számítógépes adatbázisból vagy az internetről;
szórakoztató célú rendezvények szervezése; szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése; szórakoztató
műsorok készítése közvetítés céljából; szórakoztató rendezvények lebonyolítása; szórakoztató rendezvények
szervezése és lebonyolítása; szórakoztató show-k készítése táncosokkal és énekesekkel; szórakoztató
szolgáltatások nyújtása audio szalagon; szórakoztató szolgáltatások biztosítása felvett zene formájában;
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szolgáltatások audio- és videofelvételek megosztása céljából; szórakoztató szolgáltatások szervezése; szövegek
készítése kiadásra; táncos rendezvények; táncos rendezvények szervezése; táncos események szervezése;
telefonos szórakoztatás; televíziós szórakoztatás; televíziós zenei koncertek; televíziós, széles sávú, vezeték
nélküli és online szórakoztatási tájékoztató szolgáltatások; turnézó előadások [road show-k], mint szórakoztatási
szolgáltatások; zenekeverési szolgáltatások; zenés helyek művészeti vezetése; zenés show-k készítése; zenés
szólóestek bemutatása; zenés szórakoztatás; zenés szórakoztatási szolgáltatások; zenészek által biztosított
szórakoztatási szolgáltatások; zeneszerzés; zeneszerzési szolgáltatások; helyfoglalás koncertre; helyfoglalás
szórakoztató eseményekre; jegyátvételi szolgáltatások szórakoztató, sport- és kulturális rendezvényekhez;
jegyelővétel/foglalás koncertekre és színházba; jegyfoglalás és foglalási szolgáltatások oktatási, szórakoztató és
sporttevékenységekhez, illetve -rendezvényekhez; jegyfoglalás kulturális rendezvényekre; jegyfoglalási
szolgáltatások előadásokra és más szórakoztató rendezvényekre; jegyfoglalási szolgáltatások előadásokra;
jegyfoglalási szolgáltatások kulturális rendezvényekre; jegyfoglalási szolgáltatások szórakoztató és szabadidős
rendezvényekre; jegyfoglalási szolgáltatások koncertekre; jegyinformációs szolgáltatások show-műsorokhoz;
jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; jegypénztári szolgáltatások; jegyrendelési és jegyfoglalási
szolgáltatások; jegyvásárlási szolgáltatások szórakoztató rendezvényekhez; koncertjegy foglalási jegyirodai
szolgáltatások; koncertjegy foglalási szolgáltatások; online jegyirodai szolgáltatások szórakoztatási célokra;
szórakoztató rendezvényekhez kapcsolódó jegyfoglalási és előjegyzési szolgáltatások; ülőhelyfoglalás
előadásokra és sportrendezvényekre.
( 210 ) M 20 00557
( 220 ) 2020.02.21.
( 731 ) Bagamériné Kozma Gabriella Tímea, Hajdúsámson (HU)
( 740 ) Dr. Laczkó és Dr. Szőke Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 5

Kiegészítő takarmánykeverékek; takarmány-kiegészítők állatgyógyászati célokra; takarmányadalékok

gyógyászati célokra; gyógyhatású adalékok állati takarmányokhoz; étrend-kiegészítők állatok számára;
étrend-kiegészítők emberek és állatok részére; étrend-kiegészítők házi kedvenceknek; gyógynövényalapú
takarmánykiegészítő lovak számára.
31

Táplálékok és italok állatoknak; kevert állati takarmány; növényi eredetű állati takarmányok; takarmány

istállóban tartott állatoknak; állati táplálékok, takarmányok granulátum, pellet formájában; erősítő takarmány
állatoknak; állati takarmány készítmények; állati takarmány.
( 210 ) M 20 00558
( 220 ) 2020.02.21.
( 731 ) Nagygyörgy Csenge, Budapest (HU)
( 740 ) Dr.Kovács Péter, Budapest
( 541 ) LAURIEN
( 511 ) 44

Szépségszalon szolgáltatások.

( 210 ) M 20 00608
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( 220 ) 2020.02.26.
( 731 ) Kocsor Zsolt, Sződliget (HU)
( 546 )
( 511 ) 25
41

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.
Zeneszerzés, zene komponálása, zene rögzítése, zenés szórakoztatás, zenei előadás, zenei produkciók, zenés

előadások, zenés szolgáltatások, dal írás, digitális zene szolgáltatása az interneten, élő előadások bemutatása,
hangfelvételek kölcsönzése, hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása, hangmérnöki szolgáltatások
rendezvényekhez, lemezlovas szolgáltatások, nem reklámcélú szövegek publikálása, online, nem letölthető
videók biztosítása, partik tervezése, rádió és televízió műsorok készítése, rádiós szolgáltatás, show-műsorok
készítése, show-műsorok szervezése, stúdió szolgáltatások, televíziós szórakoztatás, szórakoztatási
szolgáltatások.
( 210 ) M 20 00622
( 220 ) 2020.02.27.
( 731 ) Joy's United Kft., Szeged (HU)
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés).

( 210 ) M 20 00623
( 220 ) 2020.02.27.
( 731 ) Csató Richárd, Pilisborosjenő (HU)
( 740 ) dr. Kucsera László, Pilisborosjenő
( 546 )

( 511 ) 41

Kulturális tevékenység, szórakoztató rendezvények szervezése, zenés rendezvények, koncertek szervezése.

( 210 ) M 20 00655
( 220 ) 2020.03.02.
( 731 ) Akkuház Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, BudaPEST (HU)
( 541 ) makeupbrutalism
( 511 ) 35

Divatkiegészítőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

42

Dizájnszolgáltatások.

44

Sminkesek, sminkmesterek szolgáltatásai.

( 210 ) M 20 00656
( 220 ) 2020.03.02.
( 731 ) Dévény Anna Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) Marczali Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Dévény-módszer
( 511 ) 41
44

Nevelés; szakmai képzés; sport- és kulturális tevékenységek.
Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.
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( 210 ) M 20 00658
( 220 ) 2020.03.02.
( 731 ) Dévény Anna Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) Marczali Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Dévény-terápia
( 511 ) 41
44

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

( 210 ) M 20 00663
( 220 ) 2020.03.02.
( 731 ) Dévény Anna Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) Marczali Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Dévény-torna
( 511 ) 41
44

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

vagy állatok részére; mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.
( 210 ) M 20 00665
( 220 ) 2020.03.02.
( 731 ) Dévény Anna Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) Marczali Ügyvédi iroda, Budapest
( 541 ) DSGM I.: Speciális manuális technika (SMT)
( 511 ) 41
44

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

vagy állatok részére; mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.
( 210 ) M 20 00693
( 220 ) 2020.03.03.
( 731 ) Pannon Hotel Menedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Berek Gergő, Pécs
( 541 ) Szent Orbán Erdei Wellness Hotel
( 511 ) 43

Szállodai szálláshely szolgáltatások; szállodai szállásbiztosítás; szállodai szolgáltatás; szállodai

szolgáltatások; bankettek és társas összejövetelek tartására alkalmas létesítmények biztosítása különleges
alkalmakra; esküvői fogadások szervezése [helyszínek]; konferencia létesítmények biztosítása; konferenciatermek
biztosítása; létesítmények biztosítása konferenciákhoz, kiállításokhoz és találkozókhoz, értekezletekhez; szakmai
bemutatók, kiállítások létesítményeinek biztosítása [szállásadás]; szállásbiztosítás találkozókhoz; szálláshely
biztosítás találkozókhoz; bár- és éttermi szolgáltatások; bár szolgáltatások; ételek és italok biztosítása
éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára;
ételek és italok felszolgálása vendégek számára; ételek és italok felszolgálása éttermekben és bárokban; ételek és
italok szolgáltatása vendégek számára; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; éttermi
szolgáltatások; szállodai étkezés, étkeztetés megszervezése; szállodai éttermi szolgáltatások; szállodák által
nyújtott éttermi szolgáltatások.
( 210 ) M 20 00701
( 220 ) 2020.03.04.
( 731 ) Nagyné Horváth Alexandra, Törökbálint (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
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( 546 )

( 511 ) 19

Rámpák, melyek nemfém anyagokból készült szerkezetek; lépcsők, lépcsősorok; fa rácsok, korlátok;

korlátok nem fémből; rámpa korláttal; kisállatok számára készített rámpák, melyek nemfém anyagokból készült
szerkezetek; kisállatok számára készített lépcsők, lépcsősorok; kisállatok számára készített fa rácsok, korlátok;
kisállatok számára készített korlátok (nem fém anyagokból); kutyáknak készített lépcsők és rámpák; kutyáknak
készített összecsukható lépcsők és rámpák; kutyáknak készített feljáró rámpák; kutyáknak készített rámpák
házikóval; kutyáknak készített lépcsők házikóval; lépcsőre helyezhető kutyáknak készített rámpák.
20

Bútorok kedvtelésből tartott állatok számára; fellépők nem fémből; fellépő; kisállatok számára készített

galéria bútorok; kisállatok számára készített dobbantók.
( 210 ) M 20 00703
( 220 ) 2020.03.04.
( 731 ) Pascal-Door Kft., Budapest (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )
( 511 ) 6

Acél építőanyagok; acél gyártmányok, készítmények, acél ívek, lapok formájában; acél nyers vagy félig

megmunkált állapotban; acél, lemezek formájában; acélkeretek épületekhez; ajtó rögzítők fémből; ajtóbetétek
fémből; ajtók építményekhez, fémből; ajtók és ablakok fémből; ajtókeretek fémből; ajtókeretek, ajtótokok
fémből; ajtókilincsek fémből; ajtókopogtatók fémből; ajtóláncok fémből; ajtónyitó szerkezetek, nem elektromos;
ajtópántok fémből; ajtóreteszek fémből; ajtórugók, nem elektromos; ajtószerelvények fémből; ajtóvasalások;
ajtóvédő lemez, rúgópléh; ajtózárak fémből; alumínium ajtók; alumínium ajtók lakóházakba; biztonsági ajtózárak
fémből; biztonsági redőny ajtókra; bútorfogók, ajtófogók bútorokra fémből; fém ajtófogasok; fém ajtófogók; fém
ajtók, amelyek lehetővé teszik az épületekbe való bejutást kisállatok számára; fém ajtókeretek; fém ajtókilincsek;
fém ajtóprofilok; fém ajtótáblák, névtáblák ajtókhoz; fém ajtótámasztó szerkezetek; fém ajtótámasztók; fém
ajtóütközők; fém ajtózsanérok; fém alkatrészek ajtókhoz; fém biztonsági ajtók; fém biztonsági ajtószerelvények;
fém fogantyúk ajtókhoz; fém kukucskálók, kémlelőnyílások ajtóra [nem nagyító]; fém mennyezeti
függesztőpályák, sínek ajtókhoz; fém névtáblák és ajtóra való névtáblák; fém páncéllemezek ajtókhoz; fém
reteszek ajtók zárásához; fém rovarhálók ajtókra; fém szegélyek ajtókhoz; fém szigetelés ablakra/ajtóra; fém
szúnyoghálók ajtóra; fém tolóajtók; fém tolóajtók épületekhez; fémből készült ajtóelemek; fémből készült
ajtófogók szekrényajtókhoz; fémből készült ajtók, kapuk, ablakok és árnyékolók; fémből készült ajtórögzítők;
fémből készült biztonsági láncok ajtókra; fémből készült Cremone kilincsek ablakokhoz; fémből készült fékes
ajtóbehúzók; fémből készült páncélozott ajtók; fémből készült tolózárak, reteszek, mint ajtószerelvények; fémből
készült védőlemezek ajtókhoz; fémkeretek tolóajtókhoz; fémredőnyök ajtókhoz; harmonika ajtók fémből;
közönséges fémből készült ajtógombok; külső ajtók fémből; lengőajtók [kutyaajtók] ajtókra; moduláris
előregyártott acélkeretek; rozsdamentes acél; rozsdamentes acél lemez; rozsdamentes acél szalagok;
rugdosólemezek beltéri ajtókhoz; rugós fém zsanérok; rugót tartalmazó fém zsanérok; szellőzőrácsok fémből
ajtókba történő beszerelésre; szúnyoghálós ajtók fémből; tűzálló ajtók fémből; tűzgátló ajtók fémből; tűzvédelmi
ajtók fémből; ütközők fémből; vasalatok ajtókhoz és ablakokhoz (fém-); vezetősínek fémből tolóajtókhoz.
19

Ajtók, nem fémből; ajtókeretek, ajtótokok fából; ajtókeretek, ajtótokok nem fémből; ajtókeretek, nem

fémből; ajtókhoz használt táblaüveg; ajtópanelek, nem fémből; átlátszó nemfém ajtók épületekhez; belső ajtók
nem fémből; elválasztó ajtók nem fémből; fa ajtók; felhajtható ajtók, nem fémből; garázsokhoz használt ajtók
(nem fémből); harmonikaajtók nem fémből; hőszigetelő tulajdonságú, redőny rendszerű kapuk, ajtók [nemfém];
keretek (nem fémből) üvegezett ajtókhoz; külső ajtók nem fémből; műanyag ajtók épületekhez; nem fém
harmonikaajtók; nem fém toló-bukó ajtók épületekhez; nem fémből készült ajtók, kapuk, ablakok és árnyékolók;
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nem fémes anyagokból készült szigetelő ajtók; nemfém biztonsági ajtók; páncélozott ajtók nem fémből;

rovarhálók (nem fémből) ajtókra; tűzálló ajtók, nem fémből; üveges ajtók nem fémből; üvegezett ajtók [nem fém
keret]; üvegpanelek ajtókhoz; vinyl ajtók; vinyl elhúzható ajtók.
( 210 ) M 20 00710
( 220 ) 2020.03.04.
( 731 ) Lukács Ádám, Budapest (HU)
( 541 ) WEBALLY
( 511 ) 42

Weboldal készítési és karbantartási szolgáltatások.

( 210 ) M 20 00711
( 220 ) 2020.03.05.
( 731 ) Aqua Tender Hungary Kft., Kiskunfélegyháza (HU)
( 541 ) Veganuár
( 511 ) 35
41

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

( 210 ) M 20 00715
( 220 ) 2020.03.05.
( 731 ) Suhajda Csaba, Székesfehérvár (HU)
( 541 ) ALBA-TAXI
( 511 ) 39

Személyszállítás; fuvarozás.

( 210 ) M 20 00784
( 220 ) 2020.03.11.
( 731 ) Pro Vitality Style Kft., Kecskemét (HU)
( 740 ) Hatházi István, Budapest
( 541 ) Dr. Flow
( 511 ) 5

Táplálékkiegészítők.

32

Üdítőitalok.

35

Táplálékkiegészítők és üdítőitalok értékesítése.

( 210 ) M 20 00806
( 220 ) 2020.03.16.
( 731 ) Balázs Krisztián, Kőszegszerdahely (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Elektronikus játék szolgáltatások, beleértve az online vagy globális számítógépes hálózat segítségével

biztosítottakat is; interaktív online számítógépes játékok biztosítása; online információk szolgáltatása
játékosokkal kapcsolatban; online játékszolgáltatások; online játékszolgáltatások mobil eszközökön keresztül;
online számítógépes játékok szolgáltatása; online szórakoztatás biztosítása játékshow-k formájában; számítógépes
adatbázisból vagy globális kommunikációs hálózatról online biztosított, számítógépes játékok általi
szórakoztatással kapcsolatos információk; számítógépes és videojátékok játékstratégiáira vonatkozó online
információk biztosítása; számítógépes hálózatból online módon nyújtott virtuálisvalóság-játékszolgáltatások;
számítógépes hálózatról online biztosított játékszolgáltatások; számítógépes játékokkal kapcsolatos információkat
tartalmazó online magazin biztosítása; számítógépes játékokkal kapcsolatos szórakoztatásról nyújtott online
információk.
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( 210 ) M 20 00969
( 220 ) 2020.04.07.
( 731 ) Brustor Magyarország Kft., Balatonszárszó (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Pergolák kis- és nagykereskedelme.

( 210 ) M 20 01176
( 220 ) 2020.04.30.
( 731 ) Csillámvilág Kft., Dabas (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 541 ) CsillámVilág
( 511 ) 3

Arc- és testcsillám; arcfestékek; csillám kozmetikai célokra; csillámpor [kozmetikai festék]; csillámtetoválás

ragasztószerek [kozmetikai használatra]; csillámtetováló festősablonok [kozmetikai használatra];
gyermekkozmetikai cikkek; ideiglenes tetoválások kozmetikai célokra.
35

A következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: testfestő készletek és testfestő

szettek; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: tetoválás hatású matricák, testre
ragasztható matricák.
A rovat 69 darab közlést tartalmaz.
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