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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 210 ) M 18 00950
( 220 ) 2018.03.26.
( 731 ) Slow Living Hungary Egyesület, Poroszló (HU)
( 740 ) dr.Csetneki Attila, Budapest
( 541 ) slow living
( 511 ) 35
39

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

( 210 ) M 19 02273
( 220 ) 2019.07.19.
( 731 ) OSTOROSBOR Zrt., Ostoros (HU)
( 541 ) Csipke ROZÉ
( 511 ) 33

Borok.

( 210 ) M 19 03397
( 220 ) 2019.11.06.
( 731 ) Penny-Market Kft., Alsónémedi (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Gyümölcsök, tartóstott; zöldségek, tartósított; fagyasztott gyümölcsök; fagyasztott zöldségek; szárított

gyümölcsök; szárított zöldségek; főzött gyümölcsök; főzött zöldségek.
31

Gyümölcsök, friss; zöldségek, friss; kerti fűszernövények, friss.

( 210 ) M 19 03855
( 220 ) 2019.12.19.
( 731 ) Top-Fish 2001 Kft., Veszprém (HU)
( 541 ) UP-TERS BALL
( 511 ) 28

Etetőanyagok horgászathoz; mesterséges etetőanyag [horgászat].

( 210 ) M 20 00015
( 220 ) 2020.01.06.
( 731 ) Elcin Gökhan, Isztambul (TR)
( 740 ) Izsó és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Hirdetési- és reklámszolgáltatások; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk

számítógépes adatbázisokba való rendezése; írott kommunikáció és adatok regisztrálása; on-line hirdetői
tevékenység számítógépes hálózaton; statisztikák összeállítása; üzleti értékelések; üzleti információk nyújtása
weboldalon keresztül; üzleti konzultációs szolgáltatások.
( 210 ) M 20 00061
( 220 ) 2019.02.11.
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( 731 ) Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene Home Limited, Slough, Berkshire (GB)

( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Háztartási, kereskedelmi, ipari és intézményi használatra szolgáló, általános célú tisztítókészítmények;

tisztítókészítmények toalettekhez, fürdőkádakhoz, mosdókagylókhoz, mosogatókhoz és padlókhoz;
tisztítókészítmények konyhai és fürdőszoba-felületekhez; fürdőszobai és konyhai használatra szolgáló,
tisztítóanyagokkal átitatott, eldobható törlőkendők; polírozókészítmények konyhához és üveghez; sütőtisztító
készítmények; tűzhelylaptisztító készítmények ; tisztítókészítmények vitrokerámia és konyhai felületekhez;
üvegtisztító és fémtisztító készítmények; ablaktisztító készítmények; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra
szolgáló anyagok szilárd, folyékony vagy gél formában; mosodai készítmények; szőnyegtisztító és kárpittisztító
készítmények; háztartási célokra szolgáló, vízkő-eltávolító és vízkőoldó készítmények; szövetpuhítók,
kelmepuhítók; mosószerek és adalékanyagok; folteltávolító, folttisztító készítmények; illatfokozók; előmosó,
foltlazító és foltoldó készítmények; keményítő mosodai, mosási célokra ; kékítő mosáshoz; mosogatásban való
használatra szolgáló fehérítőkészítmények és egyéb anyagok; tisztítókészítmények, polírozókészítmények,
súrolókészítmények és dörzsölőkészítmények; mosogatógép-tisztítók, frissítők és szagtalanítók; öblítőszerek;
mosogatógépek tisztítására és dugulásának elhárítására szolgáló készítmények; háztartási célokra szolgáló, vízkő
- eltávolító és vízkőoldó szerek; mosogatószerek; az összes fent említett termék fertőtlenítőkomponenssel vagy
anélkül; szappanok; detergensek; rozsdaeltávolítók és zsírtalanítók; lefolyó-, mosdó- és mosogatódugulást
elhárító készítmények; vízkövesedést, rozsdásodást vagy zsírosodást megelőző készítmények.
( 210 ) M 20 00075
( 220 ) 2020.01.10.
( 731 ) RotaPack Csomagolástechnikai Zrt., Szeged (HU)
( 740 ) dr. Juhász Péter, Szeged
( 546 )
( 511 ) 1
16

Polimerizációs műanyagok; műanyagok granulátumok formájában.
Műanyagfóliák csomagolásra; műanyag fólia csomagolásra; műanyag lapok csomagolásra; műanyag

tasakok csomagoláshoz; fóliák élelmiszerek csomagolására; műanyag lapok csomagoláshoz; vízhatlan műanyag
fólia csomagoláshoz; műanyag fólia tekercsek csomagoláshoz; műanyag fóliák élelmiszerek csomagolásához;
háztartási műanyag fólia élelmiszer csomagolásra; polietilén fóliák takaráshoz és csomagoláshoz; műanyag lapok
csomagoláshoz és burkoláshoz; műanyag fóliák csomagoláshoz és burkoláshoz; műanyag filmfóliák elektromos
készülékek csomagolásához; műanyag csomagolóanyagok; műanyag szemeteszsákok; műanyag csomagolások;
műanyag szendvicses zacskók; műanyag zsákok hulladékgyűjtőkbe; polipropilén csomagoló fólia.
17

Újrahasznosított műanyagok; újrahasznosított műanyag granulátum; műanyag, félig feldolgozott; extrudált

műanyagok [félkész termékek]; újrahasznosított műanyagok gyártási célokra; csomagolóanyagok műanyagból
szállító konténerekhez; extrudált műanyagok gyártási célú felhasználásra; újrahasznosított műanyag granulátum
gyártásban való felhasználásra; csomagoló [párnázó] anyagok gumiból vagy műanyagból; bélelő, párnázó
anyagok műanyagból szállító konténerekhez; műanyag fóliák csomagolási, kipárnázási, kitöltési célokra [nem
bevonáshoz].
( 210 ) M 20 00143
( 220 ) 2020.01.17.
( 731 ) Dobóné Lafferton Annamária, Dunakeszi (HU)
( 740 ) Pivarnyikné Dr. Juhász Emőke Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 44

Fodrászat.

( 210 ) M 20 00207
( 220 ) 2020.01.24.
( 731 ) Nyéki Property Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Molnár Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Club Heaven Budapest
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 20 00208
( 220 ) 2020.01.24.
( 731 ) Nyéki Property Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Molnár Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Club Heaven
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 20 00216
( 220 ) 2020.01.24.
( 731 ) Pick Szeged Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)
( 740 ) Dr. Szűcs Ernő Péter, Budapest
( 541 ) Pick bécsi felvágott
( 511 ) 29

Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok.

( 210 ) M 20 00265
( 220 ) 2020.01.29.
( 731 ) Establecimiento Las Marias S.A.C.I.F.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires (AR)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Ilex paraguaiensis (maté tea); ilex paraguaiensis (maté tea) alapú italok, teák; tea alapú italok és

gyógynövény forrázatok.
( 210 ) M 20 00326
( 220 ) 2020.02.04.
( 731 ) Flexibill Informatikai és Pénzügyi Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Mohos László Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) FlexiPay - Digitális Faktoring
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
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számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; faktoring-, követelés adásvételi és pénzkölcsön

szerződések elektronikus úton és automatizált folyamat részeként történő létrejöttének, adminisztrációjának,
teljesítésének, elszámolásának és megszüntetésének támogatása.
( 210 ) M 20 00403
( 220 ) 2020.02.07.
( 731 ) Braunné Barta Katalin, Nyúl (HU)
Braun Dániel, Tényő (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 541 ) FutaNyúl
( 511 ) 41

Sportversenyek rendezése, személyes oktatófórumok rendezése és levezetése, szórakoztatási

szolgáltatások,kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése, versenyek szervezése [oktatás vagy
szórakoztatás].
( 210 ) M 20 00407
( 220 ) 2020.02.11.
( 731 ) dr. Kádas Péter, Budapest (HU)
( 740 ) Bóné Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; árubemutatás, célzott marketing; értékesítési promóciós
szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes
adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi információs
ügynökségek; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából
közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes
hálózaton; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piackutatás (1); piackutatás (2); reklámanyag frissítése; reklámfilmek
készítése; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési
ügynökségek; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); számítógépes fájlkezelés,
adatkezelés; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; termékminták, áruminták terjesztése;
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; üzletvitel sportolók számára; vállalati kommunikációs szolgáltatások;
webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.
( 210 ) M 20 00408
( 220 ) 2020.02.11.
( 731 ) dr. Kádas Péter, Budapest (HU)
( 740 ) Bóné Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; árubemutatás, célzott marketing; értékesítési promóciós
szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes
adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi információs
ügynökségek; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából
közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes
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hálózaton; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piackutatás (1); piackutatás (2); reklámanyag frissítése; reklámfilmek

készítése; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési
ügynökségek; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); számítógépes fájlkezelés,
adatkezelés; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; termékminták, áruminták terjesztése;
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; üzletvitel sportolók számára; vállalati kommunikációs szolgáltatások;
webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.
( 210 ) M 20 00416
( 220 ) 2020.02.11.
( 731 ) AGRARIN Kft., Szőlősgyörök (HU)
( 546 )

( 511 ) 31

Nyers és feldolgozatlan kertészeti termékek; nyers és feldolgozatlan magok és vetőmagok; élő növények és

virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez.
( 210 ) M 20 00417
( 220 ) 2020.02.10.
( 731 ) E-Ratio Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Tóth Bence, Gönyű
( 546 )

( 511 ) 42

Szoftverek tervezése és fejlesztése; szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés; szoftverek tervezése,

fejlesztése és kivitelezése; internetes platformokhoz való szoftverek programozása; honlapok fejlesztésére
szolgáló szoftverek programozása; videojáték-szoftverek tervezése és fejlesztése; számítógépes szoftverek testre
szabott tervezése; kommunikációs rendszerekhez készült szoftverek fejlesztése; nem letölthető, online szoftverek
biztosítása; mások számára végzett számítógépes szoftverfejlesztés; szoftver mint szolgáltatásként [SaaS)
biztosított játékplatformok; internetes információs platformokhoz használatos szoftverek programozása;
számítógépes szoftverek létrehozása, karbantartása és modernizálása; számítógépes szoftverek kutatása,
fejlesztése, tervezése és újítása; nem letölthető üzleti szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; nem
letölthető online szoftverek biztosítása kommunikációs célokra; szoftverek tervezése és fejlesztése a
mobilalkalmazások területén; nem letölthető számítógépes szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; nem
letölthető interaktív szórakoztatási szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; számítógépes játékszoftverek
és virtuális valóság szoftverek tervezése és fejlesztése;internetes portálok, csevegőszobák, csevegővonalak és
internetes fórumok szoftvereinek programozása; számítógépes és videojáték-szoftverekkel kapcsolatos
tanácsadási és konzultációs szolgáltatások; online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása
adatok kezelése céljából; honlapok fejlesztésére szolgáló online, nem letölthető szoftverek ideiglenes
használatának biztosítása; weboldal tervezés; weboldalak programozása; webportálok tervezése; weboldal
tervezés, készítés; internetes weboldalak tervezése és fejlesztése; weblapok kidolgozásával és karbantartásával
kapcsolatos szolgáltatások; mobiltelefonokhoz készült webhelyek létrehozása és karbantartása; weboldalak
készítése és szolgáltatása mások számára; webtárhely és szoftver szolgáltatások, szoftver bérlés; internetes
weboldalak készítésére szolgáló tervezés és grafikai tervezés; online weboldalak tárolása mások számára online
tartalmak megosztására; elektronikusan tárolt weboldalak készítése online szolgáltatásokhoz és az internetre;
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játékok tervezése; számítógépes játékszoftverek fejlesztése; számítógépes játékok programozása; számítógépes

játékszoftverek tervezése; számítógépes játékszoftverek programozása; számítógépes játékszoftverek tervezése és
fejlesztése; számítógépes programozás az internethez; internetalapú szoftverek ideiglenes használatának
biztosítása; internetalapú alkalmazások ideiglenes használatának biztosítása; honlapok és internetes oldalak
tervezése és létrehozása; internetes honlapok létrehozására szolgáló számítógépes programok, szoftverek és
kódok írása megbízásra; mobil weboldalak hosztolása; honlapok létrehozása és karbantartása mobiltelefonokhoz;
weboldal fejlesztő szolgáltatások;honlap- és weboldal tervezés.
( 210 ) M 20 00419
( 220 ) 2020.02.10.
( 731 ) Dovgál András, Budapest (HU)
( 740 ) Huszár és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Adatfeldolgozó készülékek, berendezések; akkumulátor dobozok; akkumulátor- és elemtöltők (1);

akkumulátor- és elemtöltők (2); antennák; áramátalakítók, transzformátorok; audio interfészek; audio keverők;
audiovizuális tanítási eszközök; audiovizuális vevőkészülékek; automatikus időkapcsolók; biochipek;
botkormányok számítógépekhez, nem videojátékokhoz; CD-lejátszók; CD-ROM-ok; chipkártyák (integrált
áramkörös kártyák); digitális fényképkeretek; digitális könyvolvasók; diktafonok; DVD-lejátszók; egérpadok;
egér (számítógép-periféria); elektromos átalakítók; elektromos elemek, akkumulátorok (1); elektromos elemek,
akkumulátorok (2); elektromos elemek, akkumulátorok (3); elektromos elemek, akkumulátorok (4); elektronikus
kotta, letölthető; elektronikus zsebfordítógépek; elemek, telepek világításhoz; equalizerek (audio készülékek);
erősítők; faxgépek; fejhallgatók; fényképészeti állványok; fényképezőgépek, kamerák; fénymásolók;
festékpatronok, üres, nyomtatókhoz és fénymásológépekhez; filmfelvevő készülékek, berendezések; GPS
készülékek; hangfelvétel-hordozók; hanglemezek; hangrögzítő, hangfelvevő készülékek; hangrögzítő szalagok;
hangszórók, hangosbemondók, megafonok; hangszóró kürtök; hangszórószekrények; hangszóródobozok;
hordozható médialejátszók; hordozható számítógépek; interaktív érintőképernyős terminálok;
interkommunikációs berendezések, készülék; játékszoftverek; jukeboxok (háttértároló eszközök) számítógépekbe;
kompakt lemezek, CD-k (audio-video); laptop számítógépek (1); laptop számítógépek (2); laptop tokok;
lemezjátszók; lemezmeghajtók számítógépekhez; letölthető csengőhangok mobiltelefonokhoz; letölthető
elektronikus kiadványok, publikációk; letölthető zenefájlok(1); letölthető zenefájlok (2); magnetofonok; magnók
(kazetták lejátszásához); megafonok; mélynyomók; mobiltelefonok; modemek; monitorok (számítógép hardver);
monitorok (számítógép programok); okoskarórák; okostelefonok; okosszemüvegek; oktatási készülékek; olvasók
(adatfeldolgozó eszközök); operációs rendszerprogramok számítógépekhez, rögzített; optikai adathordozók;
optikai készülékek és eszközök; rádiókészülékek; rádiós személyhívók; rádiótelefon készülékek; rajzfilmek;
rajzgépek; sétálómagnók; számítógép billentyűzetek; számítógépek; számítógépes hardver; számítógépes
képernyővédő szoftverek, rögzített vagy letölthető; számítógépes programok (letölthető szoftverek); számítógépes
programok, rögzített (1); számítógépes programok, rögzített (2); számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető;
számítógépes szoftver platformok, rögzített vagy letölthető formában; számítógéphez kialakított perifériák;
számítógép hordozó tokok, táskák; számítógép interfészek; számítógép-képernyőkhöz kialakított védőfóliák;
számítógép memória eszközök; számológépek; táblagépek; táblagép tokok; telefonok; tokok digitális szeméiyi
asszisztensekhez (PDA-khoz); tokok okostelefonokhoz (1); tokok okostelefonokhoz (2); TV-készülékek;
USB-pendrive-ok; üzenetrögzítők; vezeték nélküli telefonok; videojáték patronok, kazetták; videokamerák;
videokazetták (1); videokazetták (2); videoképernyők; videomagnók, képmagnók; videotelefonok; zenegépek
(jukeboxok); zsebszámológépek.
28

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

35

Számítástechnikai, informatikai, telekommunikációs, illetve elektronikus berendezések és szoftverek

kereskedelme.
42

Adatfeldolgozó berendezések kölcsönzése, bérbeadása; adatkódolási szolgáltatások; adatok és számítógépes
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programok konvertálása, nem fizikai átalakítás; elektronikus adattárolás; felhőalapú számítástechnika;

honlapalapú adatindexek létrehozása és tervezése harmadik fél számára (információtechnológiai szolgáltatások);
honlaptervezési tanácsadás; információtechnológiai (IT) tanácsadási szolgáltatások; internetbiztonsági
szaktanácsadás; internetes keresőmotorok biztosítása; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; mobiltelefonok
kikódolása; számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk
nyújtása weboldalon keresztül; számítógépes adathelyreállítás; számítógépes biztonsággal kapcsolatos
tanácsadás; számítógépes programok másolása; számítógépes rendszerek felügyelete jogosulatlan hozzáférés
vagy adatokkal való visszaélés felderítése érdekében; számítógépes rendszerek felügyelete üzemzavarok
elkerülése érdekében; számítógépes rendszerek távfelügyelete (monitoring); számítógépes rendszerek tervezése;
számítógépes rendszerelemzés; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése; számítógépes vírusvédelmi
szolgáltatások; számítógép hardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás;
számítógépprogramozás; számítógép szoftver tanácsadás; személyes azonosító adatok elektronikus felügyelete az
interneten keresztüli személyazonosság-lopás felderítése érdekében; szerver hosting, szerver bérlés; szoftverek
frissítése; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftver-karbantartás; szoftver mint szolgáltatás (SaaS);
szoftvertelepítés; szoftvertervezés; technológiai szaktanácsadás; telekommunikációs technológiai tanácsadás;
weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás; webtárhely biztosítása internetes oldalakhoz.
( 210 ) M 20 00423
( 220 ) 2020.02.12.
( 731 ) Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) Bagdi Áron Ügyvédi Iroda, Békéscsaba
( 541 ) CheckINN
( 511 ) 35

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

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

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

versenyek szervezése; karrier tanácsadás [oktatás]; karrier tanácsadási szolgáltatások (oktatási vagy képzési
tanácsadás); karrier tanácsadás és felkészítés [képzési és oktatási tanácsadás]; karrier információs és tanácsadási
szolgáltatások (oktatási és képzési tanácsadás); konferenciák szervezése; előadások szervezése; képzés
szervezése; webináriumok szervezése; oktatási programok szervezése; versenyek, versenysorozatok szervezése;
továbbképzési szemináriumok szervezése; díjátadó ünnepségek szervezése; üzleti képzések szervezése; üzleti
konferenciák szervezése; oktatási célú ünnepségek szervezése; fesztiválok szervezése szórakoztatási célokra;
szórakoztatási célú ünnepségek szervezése; oktatással kapcsolatos szimpóziumok szervezése; képzéssel
kapcsolatos konferenciák szervezése; sporttevékenységek és sportversenyek szervezése; oktatási célú
M1271

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 11. szám, 2020.06.15.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
konferenciák szervezése; oktatással kapcsolatos konferenciák szervezése; oktatási gyűlések,kongresszusok

szervezése; sportesemények és sportversenyek szervezése;kongresszusok szervezése és lebonyolítása;
szakképzéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; bemutatók szervezése képzési célokra; szemináriumok
szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi, szakmai konferenciák szervezése; kiállítások szervezése oktatási
célokra; képzési célú kiállítások szervezése; oktatási célú bemutatók szervezése; oktatások szervezése és
lebonyolítása; tanórák szervezése és lebonyolítása; versenyek szervezése az interneten; játékok szervezése és
lebonyolítása; szórakoztatási célú vetélkedők, versenyek szervezése; versenyek szervezése [oktatás vagy
szórakoztatás]; oktatási célú vetélkedők, versenyek szervezése; szabadidős, rekreációs versenyek,
versenysorozatok szervezése; rekreációs, szabadidős célú ünnepségek szervezése; vetélkedők, játékok és
versenyek szervezése; szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése; közönség bevonását célzó játékok
szervezése; konferenciák, kongresszusok szervezése és lebonyolítása; szemináriumok rendezése, lebonyolítása és
szervezése; közösségi sport- és kulturális események szervezése; képzési célú gyűlések, szakmai konferenciák
szervezése; kereskedelmi célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; üzleti célú gyűlések, szakmai
konferenciák szervezése; kulturális célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; workshopok [képzés]
szervezése, lebonyolítása és rendezése; utazási ágazattal kapcsolatos tanfolyamok szervezése és lebonyolítása;
levelező tanfolyamok; levelező oktatás, távoktatás; online távoktatási szolgáltatások; tanfolyamszervezés turisták
számára; idegenforgalommal kapcsolatos tanfolyamok; oktatási díjak kiosztása; díjátadó ünnepségek szervezése;
versenyek és díjkiosztók rendezése; teljesítményt elismerő díjkiosztó ünnepségek szervezése.
( 210 ) M 20 00454
( 220 ) 2020.02.13.
( 731 ) Budagyöngye Bevásárlóközpont Társasház, Budapest (HU)
( 740 ) Kutasi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Budagyöngye
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 20 00478
( 220 ) 2020.02.14.
( 731 ) ANILIN Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Hajnal Emese, Budapest
( 546 )

( 511 ) 1

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

vízkezelő vegyszerek uszodákban és fürdőkben való használatra.
5

Fertőtlenítők úszómedencékhez.

( 210 ) M 20 00534
( 220 ) 2020.02.20.
( 731 ) Soós Boglárka, Szeged (HU)
( 740 ) Dr. Lázár Mariann, Szeged
( 546 )
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Hátizsákok, hátitáskák, kézitáskák, ernyők, esernyők, irattáskák, aktatáskák, mappák, pénztárcák,

sporttáskák, tornazsákok.
41

Oktatás, matematika oktatása, oktatás és tanítás, oktatási és képzési szolgáltatások, szakmai képzés,

versenyek szervezése, óvodások oktatása, iskola-előkészítő foglalkozásök, oktatási vizsgáztatás, oktatási
információs szolgáltatások, iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások, akadémiák [oktatás].
( 210 ) M 20 00536
( 220 ) 2020.02.20.
( 731 ) Mészáros Csaba, Debrecen (HU)
( 740 ) Dr. Zajdó Zsolt, Debrecen
( 541 ) eurodog
( 511 ) 31

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

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és
virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 20 00537
( 220 ) 2020.02.20.
( 731 ) Mészáros Csaba, Debrecen (HU)
( 740 ) Dr. Zajdó Zsolt, Debrecen
( 541 ) eurocat
( 511 ) 31

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

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és
virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 20 00539
( 220 ) 2020.02.20.
( 731 ) Mészáros Csaba, Debrecen (HU)
( 740 ) Dr. Zajdó Zsolt, Debrecen
( 541 ) eurodog vital
( 511 ) 31

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

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és
virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 20 00544
( 220 ) 2020.02.20.
( 731 ) Erdős-Kathi Klára, Hajdúböszörmény (HU)
( 740 ) dr. Helmeczi András, Debrecen
( 541 ) shapetime
( 511 ) 5
41

Étrend-kiegészítők emberek számára.
Egészségklub szolgáltatások (egészség és fitnesz).

( 210 ) M 20 00547
( 220 ) 2020.02.20.
( 731 ) Polgár Gyula, Szombathely (HU)
( 546 )
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Klímaberendezések kis- és nagykereskedelmi szolgáltatásai hűtéstechnikai alkatrészek forgalmazása.

Fűtő-, és hűtő klímaberendezések szerelése, javítása légtechnikai szolgálatások.

( 210 ) M 20 00554
( 220 ) 2020.02.21.
( 731 ) Horváth Milán, Budapest (HU)
( 541 ) Érintés Fesztivál
( 511 ) 41

Fesztiválok szervezése; oktatási célú fesztiválok rendezése; rekreációs, szabadidős fesztiválok szervezése;

szórakoztatási célú fesztiválok rendezése; önismereti műhelyek és szemináriumok vezetése; önismereti műhelyek
és szemináriumok lebonyolítása; önismereti műhelyek és szemináriumok szervezése és lebonyolítása; önismereti
tanfolyamok biztosítása.
( 210 ) M 20 00556
( 220 ) 2020.02.21.
( 731 ) ClearConcept Kft., Nagykáta (HU)
( 740 ) Dr. Györfi Beáta, Gödöllő
( 546 )
( 511 ) 11

Fürdőkád felszerelések; fürdőszobai felszerelések; hidromasszázs fürdőberendezések; szauna

fürdőberendezések; zuhanyfülke; zuhanyfal; zuhanyok.
37

Egyedi zuhanykabin tervezése, egyedi zuhanyfülke építése; üvegbútorok tervezése és gyártása; üvegfalak

tervezése és építése.
( 210 ) M 20 00587
( 220 ) 2020.02.25.
( 731 ) Utazó Planetárium Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Mesél az ég, karnyújtásnyira az Univerzum!
( 511 ) 35

Előadások, prezentációk rendezése kereskedelmi célokra; előadások, prezentációk szervezése reklámozási

célokra; előadások, prezentációk szervezése kereskedelmi célokra.
41

Élő előadások szervezése és bemutatása; élő szórakoztató előadások bemutatása; előadások szervezése és

lebonyolítása; képzési célú előadások szervezése és lebonyolítása; oktatási célú előadások szervezése és
lebonyolítása.
( 210 ) M 20 00591
( 220 ) 2020.02.25.
( 731 ) Seaworthy Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Holló Dóra, Budapest
( 541 ) Roadfluent
( 511 ) 39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

( 210 ) M 20 00599
( 220 ) 2020.02.25.
( 731 ) Lévay Paula Szilvia, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Seres Márta Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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( 210 ) M 20 00612
( 220 ) 2020.02.26.
( 731 ) TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Vörös József 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.
21

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

villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok;
takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,
porcelán- és fajanszáruk.
25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

28

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

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 00644
( 220 ) 2020.03.02.
( 731 ) Czigány Zsuzsanna, Szigethalom (HU)
( 546 )

( 511 ) 25
35

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

( 210 ) M 20 00648
( 220 ) 2020.03.02.
( 731 ) Baranyai László, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

Rögzített és letöltött média.

25

Ruházati cikkek.

41

Szórakoztatás kulturális tevékenység; kiadói tevékenység.

( 210 ) M 20 00650
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( 220 ) 2020.03.02.
( 731 ) Fuchs Tojás Kft., Kolontár (HU)
( 740 ) Stúdió 33. Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Tojások.

( 210 ) M 20 00652
( 220 ) 2020.03.02.
( 731 ) Digital Media and Communications Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Akció. Adrenalin. Arena4
( 511 ) 35

Reklámozás; apróhirdetések; apróhirdetési szolgáltatások; áruértékesítéssel kapcsolatos

reklámszolgáltatások; áruk és szolgáltatások promóciója nemzetközi sportesemények szponzorálásával; áruk és
szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra;
audiovizuális eszközökkel nyújtott üzleti promóciós szolgáltatások; digitális hálózatok útján nyújtott marketing
szolgáltatások; digitális marketing; digitális reklámszolgáltatások; e-sporteseményekhez kapcsolódó
marketingszolgáltatások; e-sporteseményekhez kapcsolódó hirdetési szolgáltatások; e-sporteseményekre
vonatkozó népszerűsítő szolgáltatások; értékesítési promóció audiovizuális média használatával; értékesítési
promóciók vásárlási vagy értékesítési pontokon, mások megbízásából; értékesítési promóciós szolgáltatások;
eseménymarketing; harmadik fél áruinak és szolgáltatásainak reklámozása olyan szponzorok felkutatása révén,
akiknek az áruit és szolgáltatásait kapcsolatba hozzák sportversenyekkel; harmadik fél áruinak és
szolgáltatásainak reklámozása olyan szponzorok felkutatása révén, akik az árukat és szolgáltatásokat kapcsolatba
hozzák sporttevékenységekkel; hirdetés és reklámozás; hirdetési és reklám szolgáltatások; hirdetési és
reklámozási szolgáltatások televíziós, rádiós, postai úton; hirdetésszervezés; különleges rendezvények
promóciója; mások áruinak és szolgáltatásainak marketingje; mások termékeinek és szolgáltatásainak
reklámozása; mások termékeinek és szolgáltatásainak bemutatása televíziós bemutatók segítségével; média- és
reklámtervek, - koncepciók készítése és megvalósítása; promóciós és reklámozási szolgáltatások; promóciós
események szervezése és lebonyolítása; promóciós marketing-szolgáltatások audiovizuális média
felhasználásával; rádió- és tévéreklámok gyártása és forgalmazása; rádiós és televíziós reklámozás; rádiós és
televíziós reklámozással foglalkozó ügynökség által nyújtott hirdetési szolgáltatások; reklámhirdetések
megjelentetése; reklámozás, beleértve harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítését
nemzetközi sporteseményekhez kapcsolódó szponzori megállapodások és licencszerződések keretében;
reklámszolgáltatások televízió képernyőn megjelenő szövegek segítségével; sportversenyek és -események
promóciója; szolgáltatás reklámok elhelyezésére; televíziós és rádiós reklámok gyártása; televíziós, reklámcélú,
terméket vagy szolgáltatást bemutató műsorok készítése; televíziós reklámok elkészítése; televíziós reklámozás.
38

Távközlés; adatátvitel és adatközvetítés; audiovizuális átviteli szolgáltatások; audiovizuális és multimédiás

tartalom közvetítése az interneten keresztül; digitális audio és videó adások számítógépes világhálón keresztül
történő továbbítása; digitális hangsugárzás; e-sportesemények közvetítése; előfizetéses televíziós műsorszórás;
filmek műholdas sugárzása; filmek televíziós sugárzása; hírek elektronikus átvitele; információk sugárzása
televízión keresztül; interaktív televízió és rádió sugárzás; interneten és más kommunikációs hálózatokon
keresztül történő audio-, video- és multimédiás műsorszórás; interneten keresztül történő video adatátvitel;
internetes protokollt használó televízióhoz kapcsolódó műsorszóró szolgáltatások; internetes protokollt használó
televízióhoz való hozzáférés biztosítása; kábeltelevíziós közvetítéssel kapcsolatos információk szolgáltatása;
kábeltelevíziós műsorszórás; kábeltelevíziós műsorszórási szolgáltatások; kábeltelevíziós műsorszórási
információk; kábeltelevíziós műsorszórás és - közvetítés; kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése; kábeltévés
közvetítés; kommunikáció biztosítása televíziós átvitel útján; közvetítés műholdon és kábelen keresztül; látvány-,
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képtovábbítás műholdon keresztül; mozifilmek sugárzása az interneten keresztül; műholdas és kábel közvetítés;

műholdas televíziós műsorszórás; rádió- és televízióműsorok műholdas közvetítése; rádió- és televíziós műsorok
kábel- vagy vezeték nélküli hálózatokon keresztül történő közvetítése; rádiós és televíziós műsorszolgáltatás,
kábelhálózaton keresztül is; rádiós és televíziós műsorszórás; rádiós és televíziós műsorok közvetítése; rádiós és
televíziós programok közvetítése; sportrendezvényekhez kapcsolódó műholdas műsorszóró szolgáltatások;
szórakoztatással kapcsolatos műholdas műsorszórás; televíziós információközlés; televíziós kábelhálózatok
működtetése; televíziós műsorok terjesztése műhold által; televíziós műsorok vezeték nélküli továbbítása és
közvetítése; televíziós műsorszórás, közvetítés; televíziós műsorszórási szolgáltatások mobiltelefonokhoz;
televíziós programok közvetítése; televízió streaming interneten keresztül; televizuális kommunikációs
szolgáltatások; tv programszórás és -közvetítés.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; digitális videó, audió és

multimédia kiadási szolgáltatások; hírközlő szolgáltatások; hírügynökségi beszámolók; rádiós és televíziós
hírműsor szolgáltatás; riporteri szolgáltatások; tévés és rádiós bemondói szolgáltatások; audio- és vizuális média
biztosítása kommunikációs hálózatokon keresztül; audio-, video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés;
audiovizuális bemutatók; e-sport játékvezetés; e-sportesemények előállítása a televízió számára; élő
e-sportesemények lebonyolítása; élő szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; élő szórakoztató
televízióműsorok készítése; élő televízióműsorok készítése oktatáshoz; közösségi sport- és kulturális események
szervezése; közvetítésre szánt hírműsorok elkészítése; rádió- és televízióműsorok készítése; rádió- és
televízióprogram készítése; rádióprogramok vagy televíziós programok előállítása; rádiós és televíziós
show-műsorok és programok készítése; rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások; rádiós és televíziós
szórakoztatási szolgáltatások; sportesemények közvetítése honlapokon keresztül; sporthíradás; sportokhoz
kapcsolódó hírek szolgáltatása; sporttal kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások
sportesemények formájában; szórakoztató szolgáltatások interaktív televízióműsorok formájában;
televízióműsorokkal kapcsolatos információnyújtás; televíziós díjátadók vendégül látása (szervezése); televíziós
és rádiós szórakoztatás; televíziós hírműsorok szolgáltatása; televíziós műsorismertetési szolgáltatások; televíziós,
széles sávú, vezeték nélküli és online szórakoztatási tájékoztató szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; televíziós
vetélkedők készítése.
( 210 ) M 20 00653
( 220 ) 2020.03.02.
( 731 ) Digital Media and Communications Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Adrenalin. Akció. Arena4
( 511 ) 35

Reklámozás; apróhirdetések; apróhirdetési szolgáltatások; áruértékesítéssel kapcsolatos

reklámszolgáltatások; áruk és szolgáltatások promóciója nemzetközi sportesemények szponzorálásával; áruk és
szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra;
audiovizuális eszközökkel nyújtott üzleti promóciós szolgáltatások; digitális hálózatok útján nyújtott marketing
szolgáltatások; digitális marketing; digitális reklámszolgáltatások; e-sporteseményekhez kapcsolódó
marketingszolgáltatások; e-sporteseményekhez kapcsolódó hirdetési szolgáltatások; e-sporteseményekre
vonatkozó népszerűsítő szolgáltatások; értékesítési promóció audiovizuális média használatával; értékesítési
promóciók vásárlási vagy értékesítési pontokon, mások megbízásából; értékesítési promóciós szolgáltatások;
eseménymarketing; harmadik fél áruinak és szolgáltatásainak reklámozása olyan szponzorok felkutatása révén,
akiknek az áruit és szolgáltatásait kapcsolatba hozzák sportversenyekkel; harmadik fél áruinak és
szolgáltatásainak reklámozása olyan szponzorok felkutatása révén, akik az árukat és szolgáltatásokat kapcsolatba
hozzák sporttevékenységekkel; hirdetés és reklámozás; hirdetési és reklám szolgáltatások; hirdetési és
reklámozási szolgáltatások televíziós, rádiós, postai úton; hirdetésszervezés; különleges rendezvények
promóciója; mások áruinak és szolgáltatásainak marketingje; mások termékeinek és szolgáltatásainak
reklámozása; mások termékeinek és szolgáltatásainak bemutatása televíziós bemutatók segítségével; média- és
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reklámtervek, - koncepciók készítése és megvalósítása; promóciós és reklámozási szolgáltatások; promóciós

események szervezése és lebonyolítása; promóciós marketing-szolgáltatások audiovizuális média
felhasználásával; rádió- és tévéreklámok gyártása és forgalmazása; rádiós és televíziós reklámozás; rádiós és
televíziós reklámozással foglalkozó ügynökség által nyújtott hirdetési szolgáltatások; reklámhirdetések
megjelentetése; reklámozás, beleértve harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítését
nemzetközi sporteseményekhez kapcsolódó szponzori megállapodások és licencszerződések keretében;
reklámszolgáltatások televízió képernyőn megjelenő szövegek segítségével; sportversenyek és -események
promóciója; szolgáltatás reklámok elhelyezésére; televíziós és rádiós reklámok gyártása; televíziós, reklámcélú,
terméket vagy szolgáltatást bemutató műsorok készítése; televíziós reklámok elkészítése; televíziós reklámozás.
38

Távközlés; adatátvitel és adatközvetítés; audiovizuális átviteli szolgáltatások; audiovizuális és multimédiás

tartalom közvetítése az interneten keresztül; digitális audio és videó adások számítógépes világhálón keresztül
történő továbbítása; digitális hangsugárzás; e-sportesemények közvetítése; előfizetéses televíziós műsorszórás;
filmek műholdas sugárzása; filmek televíziós sugárzása; hírek elektronikus átvitele; információk sugárzása
televízión keresztül; interaktív televízió és rádió sugárzás; interneten és más kommunikációs hálózatokon
keresztül történő audio-, video- és multimédiás műsorszórás; interneten keresztül történő video adatátvitel;
internetes protokollt használó televízióhoz kapcsolódó műsorszóró szolgáltatások; internetes protokollt használó
televízióhoz való hozzáférés biztosítása; kábeltelevíziós közvetítéssel kapcsolatos információk szolgáltatása;
kábeltelevíziós műsorszórás; kábeltelevíziós műsorszórási szolgáltatások; kábeltelevíziós műsorszórási
információk; kábeltelevíziós műsorszórás és - közvetítés; kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése; kábeltévés
közvetítés; kommunikáció biztosítása televíziós átvitel útján; közvetítés műholdon és kábelen keresztül; látvány-,
képtovábbítás műholdon keresztül; mozifilmek sugárzása az interneten keresztül; műholdas és kábel közvetítés;
műholdas televíziós műsorszórás; rádió- és televízióműsorok műholdas közvetítése; rádió- és televíziós műsorok
kábel- vagy vezeték nélküli hálózatokon keresztül történő közvetítése; rádiós és televíziós műsorszolgáltatás,
kábelhálózaton keresztül is; rádiós és televíziós műsorszórás; rádiós és televíziós műsorok közvetítése; rádiós és
televíziós programok közvetítése; sportrendezvényekhez kapcsolódó műholdas műsorszóró szolgáltatások;
szórakoztatással kapcsolatos műholdas műsorszórás; televíziós információközlés; televíziós kábelhálózatok
működtetése; televíziós műsorok terjesztése műhold által; televíziós műsorok vezeték nélküli továbbítása és
közvetítése; televíziós műsorszórás, közvetítés; televíziós műsorszórási szolgáltatások mobiltelefonokhoz;
televíziós programok közvetítése; televízió streaming interneten keresztül; televizuális kommunikációs
szolgáltatások; tv programszórás és -közvetítés.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; digitális videó, audió és

multimédia kiadási szolgáltatások; hírközlő szolgáltatások; hírügynökségi beszámolók; rádiós és televíziós
hírműsor szolgáltatás; riporteri szolgáltatások; tévés és rádiós bemondói szolgáltatások; audio- és vizuális média
biztosítása kommunikációs hálózatokon keresztül; audio-, video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés;
audiovizuális bemutatók; e-sport játékvezetés; e-sportesemények előállítása a televízió számára; élő
e-sportesemények lebonyolítása; élő szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; élő szórakoztató
televízióműsorok készítése; élő televízióműsorok készítése oktatáshoz; közösségi sport- és kulturális események
szervezése; közvetítésre szánt hírműsorok elkészítése; rádió- és televízióműsorok készítése; rádió- és
televízióprogram készítése; rádióprogramok vagy televíziós programok előállítása; rádiós és televíziós
show-műsorok és programok készítése; rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások; rádiós és televíziós
szórakoztatási szolgáltatások; sportesemények közvetítése honlapokon keresztül; sporthíradás; sportokhoz
kapcsolódó hírek szolgáltatása; sporttal kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások
sportesemények formájában; szórakoztató szolgáltatások interaktív televízióműsorok formájában;
televízióműsorokkal kapcsolatos információnyújtás; televíziós díjátadók vendégül látása (szervezése); televíziós
és rádiós szórakoztatás; televíziós hírműsorok szolgáltatása; televíziós műsorismertetési szolgáltatások; televíziós,
széles sávú, vezeték nélküli és online szórakoztatási tájékoztató szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; televíziós
vetélkedők készítése.
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( 210 ) M 20 00671
( 220 ) 2020.03.03.
( 731 ) No effort Kft., Szeged (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési
olajok és zsírok.
( 210 ) M 20 00672
( 220 ) 2020.03.03.
( 731 ) ST. NICOLAUS a.s., Liptovský Mikuláš (SK)
( 740 ) Dr. Melicher Csilla, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

( 210 ) M 20 00673
( 220 ) 2020.03.03.
( 731 ) ST. NICOLAUS a.s., Liptovský Mikuláš (SK)
( 740 ) Dr. Melicher Csilla, Budapest
( 541 ) MARTIGNAC
( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

( 210 ) M 20 00675
( 220 ) 2020.03.03.
( 731 ) WIM GROUP Kft. 80%, Budapest (HU)
Tóth Márton 20%, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 25
41

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

( 210 ) M 20 00676
( 220 ) 2020.03.03.
( 731 ) EliMo Angyali Hálakő Minden Gyermekért Alapítvány, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
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( 210 ) M 20 00677
( 220 ) 2020.03.03.
( 731 ) Dr. Bende Máté Ferenc, Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
Lantos Judit Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás; reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; marketing tanácsadás; üzleti marketing

szolgáltatások; marketing menedzsment tanácsadás; marketing konzultációs szolgáltatások; üzleti marketing
tanácsadás, direkt marketingre vonatkozó konzultáció; reklám- és marketing konzultáció; marketing
menedzsmenthez kapcsolódó tanácsadás; üzleti marketing-konzultációs szolgáltatások; marketing-tanácsadás és
szolgáltatások; marketinggel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; marketinggel kapcsolatos üzleti tanácsadás;
marketinggel kapcsolatos szakmai konzultáció; marketing tanulmányokhoz kapcsolódó tervezési szolgáltatások;
stratégiai marketinghez kapcsolódó üzleti tanácsadás; üzleti konzultáció a marketinggel kapcsolatban; internetes
marketinggel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások; marketing menedzsment konzultációhoz kapcsolódó üzleti
tanácsadás; tanácsadás az üzletvezetés és marketing területén; reklám, marketing és promóciós anyagok
terjesztése; ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi vagy marketing célokra; üzlettel és marketinggel
kapcsolatos információk vagy vizsgálatok; marketingtrendek elemzése; marketing előrejelzés; marketingstratégiai
vizsgálatok; marketing tanulmányok előkészítése; reklámozás, promóciós szolgáltatások; vállalatok promóciója
[reklámozás]; reklámszövegírás promóciós célokból; reklámozási és promóciós szolgáltatások; előadások,
prezentációk szervezése reklámozási célokra; reklámozási, promóciós és PR szolgáltatások; mások áruinak és
szolgáltatásainak reklámozása promóciós rendezvényeken; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak
promóciója weboldalakon elhelyezett reklámokkal; reklám-, marketing és hirdetési anyagok terjesztése;
marketingtanácsadás a közösségi média területén; reklámozáshoz, népszerűsítéshez és marketinghez kapcsolódó
szaktanácsadó szolgáltatások; promóciós és reklámozási szolgáltatások; reklámozás és értékesítési promóciós
szolgáltatások; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása számítógépes és kommunikációs hálózatokon
keresztül; reklámozás, marketing és promóciós konzultáció, tanácsadó és segítségnyújtási szolgáltatások; reklám
és marketing; reklám és marketing szolgáltatások; marketinggel kapcsolatos adminisztráció; marketinggel
kapcsolatos információnyújtás; marketing tanulmányok készítése; marketinghez kapcsolódó elemzés;
marketingadatok statisztikai értékelése; piackutatás és marketing tanulmányok; kutatási szolgáltatások
reklámozással és marketinggel kapcsolatban; marketing szolgáltatások; marketingtervek elkészítése;
marketingügynökségi szolgáltatások; reklám és marketing; marketing információ szolgáltatása; marketing
felmérések tervezése; marketing stratégiák tervezése; marketing információk nyújtása; marketinggel kapcsolatos
információgyűjtés weboldalakon keresztül; reklám és marketing szolgáltatások; marketing rendezvények
megrendezése és lebonyolítása; online reklám- és marketingszolgáltatások; marketing stratégiák és koncepciók
kidolgozása; reklámozás, marketing és promóciós szolgáltatások; marketingtanácsadás a közösségi média
területén; reklám, marketing és hirdetési anyagok terjesztése; reklám- és marketingszolgáltatások kommunikációs
csatornákon keresztül biztosítva; marketing promóciós rendezvények szervezésével és lebonyolításával
kapcsolatos szolgáltatások; reklámozási és marketing-szolgáltatások közösségi médián keresztül biztosítva;
reklámozás előkészítése; reklámozási szolgáltatások.
( 210 ) M 20 00678
( 220 ) 2020.03.03.
( 731 ) Dr. Bende Máté Ferenc, Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
Lantos Judit Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás; reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; marketing tanácsadás; üzleti marketing
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szolgáltatások; marketing menedzsment tanácsadás; marketing konzultációs szolgáltatások; üzleti marketing

tanácsadás, direkt marketingre vonatkozó konzultáció; reklám- és marketing konzultáció; marketing
menedzsmenthez kapcsolódó tanácsadás; üzleti marketing-konzultációs szolgáltatások; marketing-tanácsadás és
szolgáltatások; marketinggel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; marketinggel kapcsolatos üzleti tanácsadás;
marketinggel kapcsolatos szakmai konzultáció; marketing tanulmányokhoz kapcsolódó tervezési szolgáltatások;
stratégiai marketinghez kapcsolódó üzleti tanácsadás; üzleti konzultáció a marketinggel kapcsolatban; internetes
marketinggel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások; marketing menedzsment konzultációhoz kapcsolódó üzleti
tanácsadás; tanácsadás az üzletvezetés és marketing területén; reklám, marketing és promóciós anyagok
terjesztése; ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi vagy marketing célokra; üzlettel és marketinggel
kapcsolatos információk vagy vizsgálatok; marketingtrendek elemzése; marketing előrejelzés; marketingstratégiai
vizsgálatok; marketing tanulmányok előkészítése; reklámozás, promóciós szolgáltatások; vállalatok promóciója
[reklámozás]; reklámszövegírás promóciós célokból; reklámozási és promóciós szolgáltatások; előadások,
prezentációk szervezése reklámozási célokra; reklámozási, promóciós és PR szolgáltatások; mások áruinak és
szolgáltatásainak reklámozása promóciós rendezvényeken; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak
promóciója weboldalakon elhelyezett reklámokkal; reklám-, marketing és hirdetési anyagok terjesztése;
marketingtanácsadás a közösségi média területén; reklámozáshoz, népszerűsítéshez és marketinghez kapcsolódó
szaktanácsadó szolgáltatások; promóciós és reklámozási szolgáltatások; reklámozás és értékesítési promóciós
szolgáltatások; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása számítógépes és kommunikációs hálózatokon
keresztül; reklámozás, marketing és promóciós konzultáció, tanácsadó és segítségnyújtási szolgáltatások; reklám
és marketing; reklám és marketing szolgáltatások; marketinggel kapcsolatos adminisztráció; marketinggel
kapcsolatos információnyújtás; marketing tanulmányok készítése; marketinghez kapcsolódó elemzés;
marketingadatok statisztikai értékelése; piackutatás és marketing tanulmányok; kutatási szolgáltatások
reklámozással és marketinggel kapcsolatban; marketing szolgáltatások; marketingtervek elkészítése;
marketingügynökségi szolgáltatások; reklám és marketing; marketing információ szolgáltatása; marketing
felmérések tervezése; marketing stratégiák tervezése; marketing információk nyújtása; marketinggel kapcsolatos
információgyűjtés weboldalakon keresztül; reklám és marketing szolgáltatások; marketing rendezvények
megrendezése és lebonyolítása; online reklám- és marketingszolgáltatások; marketing stratégiák és koncepciók
kidolgozása; reklámozás, marketing és promóciós szolgáltatások; marketingtanácsadás a közösségi média
területén; reklám, marketing és hirdetési anyagok terjesztése; reklám- és marketingszolgáltatások kommunikációs
csatornákon keresztül biztosítva; marketing promóciós rendezvények szervezésével és lebonyolításával
kapcsolatos szolgáltatások; reklámozási és marketing-szolgáltatások közösségi médián keresztül biztosítva;
reklámozás előkészítése; reklámozási szolgáltatások.
( 210 ) M 20 00683
( 220 ) 2020.03.03.
( 731 ) Kossuth László, Hévízgyörk (HU)
( 740 ) Giró Szász és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) XFISH
( 511 ) 20

Halaskosarak.

22

Halászhálók.

28

Mesterséges csalik horgászathoz; kapásjelzők [horgászfelszerelés]; halaskosarak [horgászfelszerelés];

halhorgok; horgászzsinórok, horgászdamilok; horgászfelszerelések; úszók horgászathoz/halászathoz; csalétkek
vadászathoz vagy halászathoz; illatos csalik, csalétkek vadászathoz vagy horgászathoz; horgászorsók;
horgászbotok; kapásérzékelők [horgászfelszerelés]; sporthálók.
31

Horgászcsali, élő.

( 210 ) M 20 00692
( 220 ) 2020.03.04.
( 731 ) dr. Törös Judit, Budapest (HU)
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( 740 ) dr. Cserép Edit, Budapest

( 546 )
( 511 ) 35

Adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához; adóbevallások elkészítése;

adóbevallások elkészítése és konzultációs szolgáltatások; bérszámfejtés; kiszervezett vállalatirányítás;
konzultáció személyzeti kérdésekben; pénzügyi auditálás; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok
irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák
összeállítása; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok összeállítása; számlázás;
szövegszerkesztés; titkársági szolgáltatások; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti könyvvizsgálat; üzleti
projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás;
üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások.
36

Adósságrendezési szolgáltatások; befektetési alapok; bérházak kezelése; elektronikus tőkeátutalás; értékek

letétbe helyezése; ingatlanközvetítés; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok értékbecslése;
ingatlantulajdon-kezelés; irodahelyiségek bérbeadása; irodák bérbeadása közösségi munkavégzéshez;
jótékonysági célú gyűjtések; lakások bérbeadása; lakbér beszedés; széfszolgáltatások; vagyonkezelés.
41

Múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által

nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások.
45

Adózással kapcsolatos jogi tanácsadás; adatbázisok engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; alternatív

vitarendezési szolgáltatások; alternatív vitarendezési szolgáltatások [jogi szolgáltatások]; arbitrációs
szolgáltatások; audio termékekhez kapcsolódó jogok bejegyzése [jogi szolgáltatások]; biztosítási kárigényekhez
kapcsolódó vizsgálati szolgáltatások; cégbejegyzési szolgáltatások; domain nevek lajstromozása, regisztrálása
[jogi szolgáltatások]; domain nevek regisztrációjával kapcsolatos tanácsadás; domain nevek regisztrálása
felhasználók azonosítására globális számítógépes hálózaton; domain nevek regisztrálása felhasználók
azonosítására globális számítógépes hálózaton [jogi szolgáltatás]; domain nevekkel kapcsolatos tanácsadási
szolgáltatások; egyeztetési, közvetítési és békéltetetési szolgáltatások; előadói jogokkal kapcsolatos engedélyezési
szolgáltatások [jogi szolgáltatások]; engedélyek jogi ügyintézése; engedélyeztetési szolgáltatások áruk
gyártásához kapcsolódóan [jogi szolgáltatások]; engedélyező hatósági szolgáltatások; felügyeleti szolgáltatások
ipari tulajdonnal kapcsolatban; filmek, televíziós mű sorok és videók engedélyeztetése [jogi szolgáltatások];
filmekhez, televíziós és videó produkciókhoz kapcsolódó licencjogok adása [jogi szolgáltatások]; fényképek
használatával kapcsolatos licencjogok adása [jogi szolgáltatások]; filmekkel, televíziós műsorokkal, videókkal és
zenei produkciókkal kapcsolatos járulékos jogok hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; filmes szerzői
jogok hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; filmes, televíziós, színházi és zenei produkciókkal
kapcsolatos szerzői jog védelmére és hasznosítására vonatkozó jogi szolgáltatások; fogyasztói jogokkal
kapcsolatos információs szolgáltatások; fogyasztói jogokkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások [jogi
tanácsadás]; franchise koncepciók engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; franchise tevékenység jogi kérdéseivel
kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; franchise-rendszerre vonatkozó jogi tanácsadás; földrajzi jelzések
védelmével kapcsolatos tanácsadás; gyártási szabványokkal kapcsolatos információs szolgáltatások;
információnyújtás jogi szolgáltatásokkal kapcsolatban; internetes domain-nevek bérbeadása; ipari tervek
védelmével kapcsolatos tanácsadás; ipari tulajdonjogok licenszelése; ipari tulajdonjogok és szerzői jogok
hasznosítása engedélyeztetés útján [jogi szolgáltatások]; ipari tulajdonjogok és szerzői jogok engedélyeztetése
[jogi szolgáltatások]; ipari tulajdonjogok és szerzői jogok hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; ipari
tulajdonjogok és szerzői jogok használatára feljogosító engedélyek kiadása mások számára; ipari tulajdonjogok és
szerzői jogok kezelése; ipari tulajdonjogok és szerzői jogok kezelése és hasznosítása engedélyeztetés útján [jogi
szolgáltatások]; ipari tulajdonjogokkal kapcsolatos eljárásokra vonatkozó jogi szolgáltatások; ipari
tulajdonjogokkal kapcsolatos tanácsadás; ipari tulajdonjogokkal kapcsolatos tájékoztatás; ipari tulajdonnal
kapcsolatos tanácsadás; ipari vagyonkezelés; joggal, jogi ügyekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; jogi
asszisztensi szolgáltatások; jogi beszámolók készítése az emberi jogok területén; jogi dokumentumok elkészítése;
jogi dokumentumok hitelesítése; jogi felügyeleti szolgáltatások; jogi információk biztosítása; jogi információk
összeállítása; jogi információkutatási szolgáltatások; jogi kutatás; jogi kutatási szolgáltatások; jogi képviseleti
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szolgáltatások; jogi közvetítési szolgáltatások; jogi segítségnyújtás szerződések készítésénél; jogi szaktanácsadás

franchisinggal kapcsolatban; jogi segítségnyújtó szolgáltatások; jogi szakvélemények biztosítása; jogi
szakvélemények készítése; jogi szolgáltatások megszervezése; jogi szolgáltatások szerződések tárgyalásával
kapcsolatban harmadik fél számára; jogi szolgáltatások vállalatok alapításával és bejegyzésével kapcsolatban;
jogi szolgáltatásokról szóló tájékoztatás honlapokon keresztül; jogi és igazságügyi kutató szolgáltatások a
szellemi tulajdon területén; jogi tanácsadás; jogi tanácsadás pályázati felhívások megválaszolásában; jogi
tanácsadás szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban; jogi tanácsadás és képviselet; jogi ügyekkel kapcsolatos
információs szolgáltatások; jogi ügyekkel kapcsolatos szaktanácsadás; jogi ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás;
jogi ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás, tanácsadás és konzultáció; jogsegély szolgáltatások; kereskedelmi
szabványokkal kapcsolatos információs szolgáltatások; kutatás és fejlesztés engedélyeztetése [jogi
szolgáltatások]; képviselet jogvitákban [jogi szolgáltatások]; közbenjárás; közvetítés jogi eljárásoknál;
lajstromozott formatervezési mintaoltalmi bejelentések benyújtása; lajstromozott formatervezési minták
licenszelése; licencjogok kezelésével, ellenőrzésével és megadásával kapcsolatos jogi szolgáltatások; litigációs
segítségnyújtási szolgáltatások; mediációs szolgáltatások házassági vitákban; munkaügyi kapcsolatokhoz
kapcsolódó arbitrációs szolgáltatások; nyilvántartási szolgáltatások [jogi]; nyomtatott anyagok engedélyeztetése
[jogi szolgáltatások]; nyomtatott anyagokra vonatkozó szerzői jogok hasznosításával kapcsolatos jogi
szolgáltatások; perekkel kapcsolatos jogi szolgáltatások; peres ügyekkel kapcsolatos tanácsadás; pro bono jogi
szolgáltatások; professzionális tanácsadó szolgáltatások a szellemi tulajdonjoggal kapcsolatban; rádió- és
televízió-műsorok engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; szabadalmak engedélyeztetésével kapcsolatos
tanácsadás; szabadalmak engedélyezése; szabadalmak hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások;
szabadalmak kezelése, ügyintézése; szabadalmak és szabadalmi kérvények engedélyeztetése [jogi szolgáltatások];
szabadalmakkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szabadalmi kérvények engedélyeztetése [jogi
szolgáltatások]; szabadalmi oltalommal kapcsolatos tanácsadás; szabadalmi ügyvédi szolgáltatások; szabványok
és gyakorlat áttekintése a törvényeknek és rendeleteknek való megfelelés biztosítása céljából; szabályozási
ügyekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szabályozások előkészítése; szellemi tulajdon
engedélyeztetésével kapcsolatos tanácsadás; szellemi tulajdon engedélyezése a szerzői jogok területén [jogi
szolgáltatások]; szellemi tulajdon engedélyezése a védjegyek területén jogi szolgáltatások]; szellemi tulajdon
kezelése; szellemi tulajdon kezelésével kapcsolatos tanácsadás; szellemi tulajdon licenszelése; szellemi tulajdon
licenszelésével, engedélyezésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szellemi tulajdon megszerzésével
kapcsolatos jogi szolgáltatások; szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szellemi
tulajdon és szerzői jogok engedélyeztetése; szellemi tulajdonjoghoz kapcsolódó jogi tanácsadás; szellemi
tulajdonjogok figyelemmel kísérése jogi tanácsadás céljából; szellemi tulajdonjogok hasznosításával kapcsolatos
jogi szolgáltatások; szellemi tulajdonjogok érvényesítése; szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos jogi
szolgáltatások; szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szellemi tulajdonjogokra
vonatkozó szerződések tárgyalásával és megírásával kapcsolatos jogi szolgáltatások; szellemi tulajdonnal
kapcsolatos konzultáció; szellemi tulajdonnal kapcsolatos információk nyújtása; szellemi tulajdonnal kapcsolatos
szolgáltatások; szellemi tulajdonnal kapcsolatos vizsgálatok, kutatások; szellemi tulajdonra vonatkozó tanácsadási
szolgáltatások befektetők számára; szellemi tulajdonra vonatkozó tanácsadási szolgáltatások a szabadalmak és
szabadalmi kérvények terén; szellemi tulajdonra vonatkozó tanácsadási szolgáltatások nonprofit szervezetek
számára; szerzői jog kezelésére vonatkozó tanácsadás; szerzői jog licenszelésével kapcsolatos szaktanácsadási
szolgáltatások; szerzői joggal kapcsolatos szaktanácsadási szolgáltatások; szerzői jog megsértésével kapcsolatos
szaktanácsadási szolgáltatások; szerzői jogok engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; szerzői jogok
engedélyeztetésével kapcsolatos jogi szolgáltatások; szerzői jogok engedélyezésével foglalkozó ügynökségek;
szerzői jogok engedélyezésével foglalkozó ügynökségekkel kapcsolatos tájékoztatás; szerzői jogok kezelése;
szerzői jogok védelme; szerzői jogok és ipari tulajdonjogok kezelése mások megbízásából; szerzői jogok és
járulékos szerzői jogok kezelésével és hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; szerzői jogvédelemmel
kapcsolatos tanácsadás; szerzői jogokkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; tanácsadás a szellemi tulajdon
szerzői jogok kezelésével kapcsolatban; tanácsadás peres ügyekben; tanácsadás személyes jogi ügyekkel
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kapcsolatban; televízió műsorokra vonatkozó licencjogok adása [jogi szolgáltatások]; televízióműsorok, video- és

rádióműsorok, produkciók és formátumok licencjogainak kiadása [jogi szolgáltatások]; televíziós műsorok
másolásával kapcsolatos licensz engedélyek kiadása; tulajdonátruházás; tulajdonátruházási szolgáltatások [jogi
szolgáltatások]; vitarendezési szolgáltatások; válási mediációs szolgáltatások; védjegyek engedélyeztetése [jogi
szolgáltatások]; védjegyek engedélyeztetésével kapcsolatos tan ácsadás; védjegyek regisztrálásával kapcsolatos
jogi szolgáltatások; védjegyekhez fűződő jogok érvényesítése; védjegyoltalom kezelése, ügyintézése;
védjegyoltalommal kapcsolatos tanácsadás; végrendeletek végrehajtása; végrendeletekkel kapcsolatos jogi
szolgáltatások; ügyvédi szolgáltatások; üzlettel kapcsolatos jogi szolgáltatások; ügyvédi [barrister] szolgáltatások;
üdülési jogokkal kapcsolatos jogi szolgáltatások; filmekhez kapcsolódó licencjogok adása [jogi szolgáltatások].
( 210 ) M 20 00725
( 220 ) 2020.03.05.
( 731 ) GreenDependent Intézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, Gödöllő (HU)
( 740 ) dr. Daszkalovics Katalin, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése; környezetvédelemhez kapcsolódó oktatási

szolgáltatások; oktatási és képzési szolgáltatások a természet- és környezetvédelemmel kapcsolatban.
42

Környezetvédelem-értékelési szolgáltatások; környezetvédelemmel kapcsolatos kutatás; kutatások a

környezetvédelem területén; kutatási szolgáltatások a környezetvédelem tárgyában; tanácsadási szolgáltatások a
környezetvédelemmel kapcsolatban; környezetvédelem területén végzett kutatással kapcsolatos tanácsadási
szolgáltatások; technológiai információk nyújtása környezettudatos és zöld innovációkkal kapcsolatban; a
természetes energia felhasználásával kapcsolatos kutatási és műszaki projekttanulmányok kivitelezése; a
természetes energia felhasználásával kapcsolatos kutatási és műszaki projekttanulmányokhoz kapcsolódó
tájékoztatás; tudományos és technológiai szolgáltatások; tudományos és műszaki szolgáltatások;
környezetvédelmi megfigyelő szolgáltatások; tudományos információk biztosítása a globális felmelegedés
területén; tudományos információk biztosítása az éghajlatváltozással és a globális felmelegedéssel kapcsolatban;
tudományos információk biztosítása a klímaváltozás területén; kutatás a klímaváltozás területén;
szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével kapcsolatos tudományos információnyújtás, tájékoztatás és
szaktanácsadás; szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével kapcsolatos információnyújtás, tájékoztatás és
szaktanácsadás; műszaki kutatás a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével kapcsolatban.
( 210 ) M 20 00735
( 220 ) 2020.03.06.
( 731 ) TechnoTestor Kft., Budaörs (HU)
( 546 )

( 511 ) 6

Elsősorban fém anyagokból álló színpadok zenei előadásokhoz; kötélpálya és futómacska kábelek; lelátók

fémből [tribünök]; mobil lelátók fémből; fémből készült mobil csarnokok, sátrak; fémszerkezetek vidámparki és
szórakoztatóipari berendezésekhez, színpadok, színpadfedések, fix telepítésű és mobil lelátók, tribünök.
kötélpályák és fémszerkezetei, kalandparkok, vasalt utak (via ferrata), skate pályák.
12

Kötélpályás szállító berendezések; kötélpályás szállítóberendezések és készülékek; gokartok; quadok

[négykerekű motorok]; vízibiciklik; dodzsemek, gyermekvonatok, hullámvasút és szellemvasút, csónakok és
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kocsik vidámparki berendezésekhez.

19

Hordozható épületek, nem fémből; hordozható színpadok, nem fémből; lelátók, nem fémből; biztonsági

játszótereken használt gumimorzsás [esésvédő] felületburkoló anyagok; gyermek játszótereken használt
gumimorzsás [esésvédő] felületburkoló anyagok; játszótereken használt gumimorzsás [esésvédő] felületburkoló
anyagok; játszótéri burkolólap; épületek és épületelemek nem fémből vidámparki célra, elvarázsolt kastélyok.;
ipari sátrak [épületszerkezetek], nem fémből és nem szövetből; sátrak [épületszerkezetek], nem fémből és nem
szövetből.
28

Játékok és játékszerek; testnevelési és sportcikkek; vidámparki berendezések; vidámparki hinták,

berendezések; csúszdák [játszótéri felszerelések]; fából készült játszótéri eszközök; fémből készült játszótéri
eszközök; hinták [játszótéri eszközök]; homokozók [játszótéri eszközök]; játszótéri berendezések, eszközök;
játszótéri berendezések, felszerelések gyerekeknek; játszótéri labdák; mászóka egységek [játszótéri eszközök];
mérleghinták, libikókák [játszótéri eszközök]; műanyagból készült játszótéri eszközök; vásártéri és játszótéri
berendezések; bobok, bobszánkók; paintball fegyverek [sporteszközök]; pneumatikus paintball fegyverek;
céltáblák; mesterséges mászófalak; vízicsúszdák; vízicsúszdák [játékberendezések]; hintalovak; hintalovak,
hintázó játékok, libikókák; hintalovak fémkereten; felfújható játékok; felfújható strandjátékok; fitnesz gépek;
mutatványos berendezések, óriáskerék, körhinták, szárazcsúszdák, toronyugró berendezések, kilövő
berendezések, céllövölde, céldobó játékok, gumiasztalok, erőmérő játékok, mászótermek, lovas körhinták,
szabadtéri fitneszeszközök.
( 210 ) M 20 00736
( 220 ) 2020.03.06.
( 731 ) Fenyvesi Zsófia, Nagykovácsi (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Művészeti kiállításokkal kapcsolatos szolgáltatások; közösségi sport- és kulturális események szervezése;

fesztiválok szervezése kulturális célokra; kulturális és művészeti rendezvények szervezése.
( 210 ) M 20 00740
( 220 ) 2020.03.07.
( 731 ) Hegedüs Gábor, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

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

biztosítottakat is.
( 210 ) M 20 00745
( 220 ) 2020.03.09.
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( 731 ) Redwood Holding Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

( 740 ) Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Fagyöngy Lakópark
( 511 ) 36

Ingatlanügyletek.

( 210 ) M 20 00750
( 220 ) 2020.03.09.
( 731 ) Pénziránytű - Alapítvány a Tudatos Pénzügyekért, Budapest (HU)
( 740 ) Kapolyi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

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

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;
elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló
készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy
feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres
digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; pénztárgépek,
számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák, búvármaszkok, füldugók búvárok
számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára, víz alatti úszáshoz használt
légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.
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 00754
( 220 ) 2020.03.09.
( 731 ) Locked Services Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Schmidt Richárd Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Csoportos szabadidős tevékenységek rendezése; interaktív szórakoztatási szolgáltatások; létesítmények

biztosítása szórakoztatási célokra; létesítmények rendelkezésre bocsátása szabadidős tevékenységekhez;
szórakoztatás; szórakoztatási és szabadidős létesítmények biztosítása; szórakoztatási célú szolgáltatások
szervezése; szórakoztatásra kialakított helyiségek biztosítása; szórakoztatással kapcsolatos információk
biztosítása interneten keresztül; szórakoztató létesítmények rendelkezésre bocsátása; szórakoztató szolgáltatások
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versenyek formájában; szórakoztató tevékenységek lebonyolítása; játékok szervezése, rendezése; szórakoztatási

célú összejövetelek lebonyolítása; szórakoztatási célú vetélkedők, versenyek szervezése; szórakoztató versenyek
szervezése; szórakoztató vetélkedők szervezése; vetélkedők, játékok és versenyek szervezése; kalandjátszóterek;
tematikus parkok szolgáltatásai.
( 210 ) M 20 00757
( 220 ) 2020.03.09.
( 731 ) Müller GmbH. & Co. KG, Ulm-Jungingen (DE)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; üzleti menedzsment; üzleti adminisztráció; irodai funkciók; kiskereskedelmi és

nagykereskedelmi szolgáltatások és interneten keresztül nyújtott kiskereskedelmi és nagykereskedelmi
szolgáltatások a következő árukkal kapcsolatban: gyógyszertári cikkek, parfümök, kozmetikumok, játékok,
háztartási cikkek, multimédia termékek, élelmiszerek, elektronikus készülékek, ipari, tudományos, fényképészeti,
mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti felhasználásra szánt vegyi készítmények számára; műtrágyák, tűzoltó
anyagok, vegyi készítmények friss élelmiszerek frissen tartásához és tartósításához, cserzőanyagok, ipari
felhasználásra szánt ragasztók, mesterséges édesítőszerek, vasalóvíz, vízlágyító készítmények, festékek, lakkok,
lazúrok; rozsda elleni és a favédőszerek, színezékek; lágyítószerek, fémek fólia és poralakban festők,
dekorátorok, nyomdák és művészek számára, akril festékek, fehérítő készítmények és mosószerek, függöny
mosószerek, tisztító, polírozó, súroló és csiszoló készítmények, illatos gélek és WC-peremtabletták,
WC-tisztítószerek, vizeletmaradványeltávolítók, fürdőtisztítók, vízkőmentesítő szerek, ecet alapú tisztítószerek,
üvegtisztítók, grilltisztítók, sütőtisztítók, WC-tisztítókendők, mosószerek, textillágyítók, szövetfrissítők, higiéniai
tisztítószerek, mosogatószerek [folyékony], mosogatószerek [tabletták], konyhai tisztítószerek, öblítőszerek,
rozsdamentes acél és króm tisztítószerek, kő- és cseréptisztítók, parketta, laminátum és parafa tisztítók,
mosogatógép-frissítők, duguláselhárító készítmények, lefolyótisztítók, folttisztítók, mosás előtti spray-k, mosógép
tisztítók, festék- és szennyeződésgyűjtő törlőkendők, permetkeményítő, szappanok, láb- és cipődezodorok, kézi
tisztítószer, gall szappan, illatszerek, kozmetikai krémmel impregnált törülközők, kozmetikai párnák, pamut
golyók kozmetikai használatra, szem smink eltávolító szerek, kozmetikai tamponok, hámlasztó párnák,
kozmetikai betétek, pamut tamponok, eldobható mosókendők, kozmetikumokkal impregnált frissítő szövetek,
luffa párnák, hajformázó gélek, hajformázó viasz, hialuron ampullák, golyós szemkörnyék-ápoló készítmények,
tisztítócsíkok a bőrápoláshoz, ránctalanító szempárnák, mitesszerek elleni tapaszok, korrektorok, ajakfény,
alapozó-korrektorok, szem alatti alapozók, fedőpúderek, alapozó ceruzák, kozmetikai púderek, szempillaspirál,
szemceruza, szemkihúzó ceruzák, szemhéjfesték, ajakrúzs, körömlakklemosók, körömlakklemosó párnák,
sminkpamacsok, kozmetikumok, ajakbalzsam, illóolajok, teafaolaj, hajápoló folyadékok, krémek, folyadékok,
láb- és kézkrémek, hidratáló szerek, gyógyszeres kenőcsök, pattanás elleni krémek, éjszakai krémek, nappali
krémek, kenőcsök repedt sarok ápolására, arcvédő krémek, ápoló emulzió, ápoló krém, kéz- és köröm kenőcsök,
testápoló, testvaj, testápoló olajok, láb- és arcmaszkok, vazelin kozmetikai használatra, foltok elleni ampullák,
hidratáló maszkok, ránctalanító maszkok, pattanás elleni gél, ránctalanító szérum, szemkrémek, lehúzható
maszkok, kollagén szemkrémek, gyümölcssavas lehúzható maszkok, pattanás elleni maszkok, lifting hatású
ampullák, lifting hatású szérum, tisztító- és arckrém, mosakodó hab, tisztító gélek, bőrradír, fürdő adalékok,
fürdősók, intim higiéniai tisztítószerek, samponok, korpásodás elleni samponok, kondicionáló szerek,
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hajszerkezet javító készítmények, hennaporok, hővédő spray-k hajra, hajfesték-védő spray-k, hajvég ápoló

folyadékok, hajcsillogó spray-k, hajlakkok, hajhabok, fényvédő krémek, fényvédő olajok, fényvédő testápolók,
napozás utáni krémek, napozás utáni ampullák, önbarnító krémek, tisztító krémek, tusfürdő gélek, tusfürdők,
tusfürdő-radírok, szappanmentes mosakodó-krémek, lábfürdősók, lábfürdők, borotvakrém, borotválkozó gél,
borotválkozás utáni krémek, szőrtelenítő krémek, szőreltávolító gyanta, hideggyanta csíkok, dezodorok, golyós
dezodorok, dezodor spray, fogkrém, száj spray, száj öblítő, szájtisztítók, fogsor tisztító tabletták, fogfehérítő
tabletták, fogpótlástisztító gél, illatosított párnák, nyelvtisztító, lábhintőpor, habkövek, babahintőpor,
festőszappan, jégzselé, lábfrissítő kendők, kenőolajok és zsírok, kenőanyagok, porfelszívó, nedvesítő és kötő
készítmények, üzemanyagok [ideértve a motorolajokat], és világítóolajok, gyertyák, mécsesek, világításhoz
használt lámpabelek, gyógyszerészeti és állatgyógyászati termékek, köhögés elleni szirup, orvosi olajok és
pasztillák, orvosi orrspray, köhögés és torokfájdalom elleni bevont tabletták, orr-sóoldat, gyomortabletták, orvosi
szájmosók, gyomorégés gátlók tabletta formájában, egészségügyi higiéniai készítmények, eldobható kesztyűk,
diétás ételek és készítmények gyógyászati és állatgyógyászati célokra, bébiételek, utazási fogápolási készletek,
plakk teszttabletták, betegápolási párnák, táplálékkiegészítők emberi és állati fogyasztásra, gyógyteák,
gyógykapszulák, különösen bőrre és hajra, alvási segédeszközök, laktóz tabletták, étkezési italok és turmixok,
magnézium- és kalciumtabletták, kovasavtabletták, biotin tabletták, multi-vitamin tabletták, articsóka bevonattal
ellátott tabletták, citromfű alkoholos kivonata, laktóz, nyugtató hatású bevont tabletták, fürdők a reumás
betegségek kezelésére, vitaminporok, galagonya bevonatú tabletták, köhögés és torokfájdalom elleni cseppek,
forró citromos készítmények, hideg kenőcsök, multivitaminokat, magnéziumot, kalciumot, C-vitamint, vasat és
ásványi anyagokat tartalmazó széntabletta, magnézium és kálium pasztillák, karotin kapszulák, ginzeng
kapszulák, máriatövis kapszulák, valeriána cseppek, szemcseppek, borogatások, kötszeranyagok, kötszerek
[beleértve az öntapadókat], ragtapaszok, nyomókötések, csecsemőpelenkák, tamponok, bedörzsölő szeszek,
síkosító zselék, fogtömő anyagok és fogászati viasz, fertőtlenítőszerek, kártevők elpusztítására szolgáló
készítmények, gombaölőszerek, rovarriasztók , fogvédő rágógumi, ragasztókrém, légfrissítők, fémből készült
hordozható szerkezetek, fém kábelek és huzalok [nem elektromos használatra], fém lakatos termékek és vasáru,
széfek, fémáruk, alumínium háztartási fóliák, szekrényzárak, automaták, kézi működtetésű szerszámok és
készülékek, vágóeszköz, villák és kanalak, oldalkarok, borotvák, reszelők, láb- és körömreszelők, összecsukható
zseb reszelők, homoklemez reszelők, csipeszek, szemöldök csipeszek, manikűrpálcák, köröm fogó, köröm- és
bőrolló, babaolló, gyermek olló, hajvágó olló, körömolló, bikinivonal borotva, eldobható borotva, pót
borotvapengék, babkanál, diótörő, bőrkeményedéseltávolítók, bőrkeményedés-csökkentők,
körömágybőr-eltávolítók, szempilla formázók, pótalkatrész szempilla-formázókhoz, szempillakefék, tudományos,
hajózási, földmérési, fényképészeti, mozgóképes, optikai, súlymérő, mérő, jelző, ellenőrző, életmentő és oktató
készülékek és műszerek, készülékek és eszközök elektromos áram vezetésére, kapcsolására, átalakítására,
tárolására, szabályozására és vezérlésére, eszközök hang és kép rögzítésére, továbbítására és lejátszására, magnók
és lejátszó eszközök, CD-lejátszók, kamerák, eldobható kamerák, víz alatti kamerák, mágneses adathordozók,
kép/hang/adatrögzítő lemezek, CD-k, DVD-k és egyéb digitális adathordozók, üres CD-k és DVD-k, CD és DVD
tokok, USB meghajtók, CD- és DVD-ajándékdobozok, memória kártyák, érmével működő készülék
mechanizmusok, pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések, számítógépek, számítógépes
szoftverek; tűzoltó készülékek, akkumulátorok, gombelemek, mikro elemek, makro elemek, fürdőhőmérők,
homokóra, elektromos aljzatok burkolatai, mágnesek, mikroszkópok; sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatorvosi
készülékek és eszközök, ortopédiai termékek, varróanyagok, babacumik, cumik cumisüveghez, cipőtalpak, hűtő
talpbetétek, sarokpárnák, cipőbetétek, szívószálas kupakok kisgyermekek számára, gyakorlóüvegek
csecsemőknek, csecsemőpoharak, cumiláncok, terhességi tesztek, ovulációs tesztek, fogzási gyűrűk, ágybetétek
csecsemőknek és gyermekeknek, ivótölcsérek, óvszerek, tartóharisnyák, harisnyák cukorbetegek számára;
világítás, fűtés, gőzfejlesztés, főzés, hűtés, szárítás, szellőzés, vízellátás és egészségügyi célokra szolgáló
készülékek, vízszűrés; járművek, szárazföldi, légi és vízi járművek, ernyők babakocsik esővédelméhez, papír,
karton és ezekből készült termékek, papírból vagy műanyagból készült szemeteszsákok, WC-papír, zsebkendők,
szendvics- csomagoló anyagok, papírszalvéták, élelmiszer-tároló táskák, univerzális táskák, jégkockatasakok,
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papírból vagy műanyagból készült egészségügyi táskák, papírelőkék csecsemők számára, univerzális

törlőkendők, nedves WC-papír, sütőpapírok, kutyaürülék tasakok, pelenkazsákok, porszívótasakok, papír
kávészűrők, papír teaszűrők, tortaalapok, tortaalátétek, öntapadós ablakdíszek, díszdobozok, ajándékcsomagoló
papír, ajándékcsomagok, ajándékutalványok, nyomtatványok, képeskönyvek gyerekeknek, könyvkötő anyagok,
fényképek, írószer, fotónaptárak, fotósarkok, irodai vagy háztartási ragasztók, anyagok művészek számára,
retusfestékek, ceruzák, modellező agyag, ecsetek, hajkefék, sörtekefék, írógépek és irodai kellékek (a bútorok
kivételével) , csomagolószalag, betétek, író- vagy rajzkönyvek, gyűrűs iratgyűjtő újratöltő lapok, borítékok,
notebook tokok, könyvvédő fólia, borítékok, jegyzetfüzetek borítói, ecsetkészletek, dossziémappák, lapvédők,
gyűrűs irattartók, ceruzátok, ceruzatasakok, barkácsollók, irattartó doboz, rajzkészlet, iránytű, irodai mappák,
másolópapír, alkalmazás portfóliók, kartondobozok, tollak, szögmérők, fényképpapír, jegyzetfüzetek, útmutató és
oktatási anyagok (készülékek kivételével), műanyag csomagolóanyagok, nyomtatógörgők, klisék, bőr és
bőrutánzatok, valamint ezekből az alapanyagokból készült termékek, állati bőr és irha, bőröndök és utazótáskák,
esernyők és napernyők, sétapálcák, ostorok, hámok és nyereg, ruhahuzatok, iskolatáskák, hátizsákok, iskolai
hátizsákok, bútorok, tükrök, keretek, képkeretek, képtartók, faáruk, parafa, nád, fonott nád, szarv, csont,
elefántcsont, bálnacsont, kagyló, borostyán, gyöngyház, tajtékkő vagy műanyagból készült helyettesítő anyagok
mindezekhez, hálózsákok, pelenkázóasztal betétek, ajtóütközők, sarokvédők és szekrény- és fiókzárak
bababiztonsághoz, kozmetikai hegyezőgép, ékszer-próbababa, háztartási és konyhai eszközök és tartályok,
tárolók, fésűk, tincsfésűk, zsebfésűk, nyeles fésűk, tűs fésűk, bolyhozó fésűk, tupírozó fésűk, hajkefék, baba
fésűk, szivacsok és szivacs rongyok, kefék (a festékkefék kivételével), kerek kefék, lapátkefék, párnakefék,
száraz kefék , gumi párnakefék, hajkefék, kefék készítéséhez szükséges anyagok, tisztítószerek, acélgyapot,
megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg (az építési üveg kivételével), üvegáruk, porcelán és fajanszok, kézi
és elektromos fogkefék, fogkefék , utazási fogkefék, fogsorkefék, edénytisztítók, edénymosók, portisztítók,
háztartási kesztyűk, teapárnák, fogselyem, fogpiszkálók, szappan adagolók, illatlámpák, illatvázák,
tűzhelykaparók, sütőtisztító kefe, szigetelt táskák, háztartási kesztyűk, lencsetisztító kendők, ablaktörlők,
mikroszálas kendők, takarítókendők, fürdőkád- és kádtisztító kendők, porradírok, por- és polírozó kendők,
ivópoharak, pörkölő zsákok, ragasztós szövetkefék, hajfestő kefék, rovarhálók, szívószálak, sütőzacskók, kebab
pálcák, papír- és műanyag poharak, papírlemezek, műanyag tálak, kávé és teakészletek, összecsukható univerzális
dobozok, porkefék, ventilátorkefék, öblítő kefék, szemhéjfesték ecsetek, alapozó ecsetek, sminkecsetek,
ajakecsetek, zsebpúder ecsetek, felhordó ecsetek, kabuki ecsetek, púderpamacsok, lábujj távtartók, textil- és
textiltermékek, ágytakarók, asztali ruhák, asztali futók, zsebkendők [textil], szalvéták [textil], kapucnis babafürdő
törülközők, csecsemőmosó kesztyű, csecsemőmosó kendő, baba hálózsákok, csecsemő törlőkendők,
gyermekruhák [textil], ruházat, zokni, lábfej nélküli zokni, termikus zokni, kórházi zokni, teniszzokni, zokni
betétek, térdig érő zokni, babazoknik, harisnya, termikus harisnya, harisnya, lábfej nélküli harisnya,
selyemharisnya, necc harisnya, nadrág, sál, különösen csecsemőknek, csecsemőknek és felnőtteknek szánt
bodykhoz, formaviseletekhez, karmelegítőkhöz, lábviseletekhez, cipőkhöz, papucsokhoz, bőrcipő, cipőtalp,
fejvédő, nadrág, fejfedők, különösen csecsemők számára, sapkák, szemellenzős sapkák, különösen csecsemők
számára, babaágy takarók, csecsemő törlőkendők, úszópelenkák, melltartók, szoptatós melltartók, alvómaszkok,
szőnyegek, kisszőnyegek, gyékények, linóleum, és egyéb padlóburkolatok, falikárpitok [kivéve a textil
anyagokat], strandmatracok, játékok és játékszerek, különösen baba- és gyerekjátékok, torna- és sportcikkek,
karácsonyfadíszek, játékkártyák, zenei órák, fürdőkád, kitömött állatok, fajátékok, akciójátékok, táblajátékok,
társasjátékok, kísérleti készletek, mikroszkópok gyermekek számára, babák és babakocsik, festőállványok, darts
táblák, vízi játékok, kockajátékok, hús, hal, baromfi és vadhús, húskivonatok, tartósított, fagyasztott, szárított és
főtt gyümölcsök és zöldségek, zselék, dzsemek, kompótok, tojás, étkezési olajok és zsírok, vegetáriánus
pogácsák, húsleveskockák, diákcsemege, szárított gyümölcsök, tökmag, repceolaj, olívaolaj, tökmagolaj,
szezámmag olaj, kávé, tea, kakaó, kávépótlók, tápióka és szágó, liszt és gabonafélékből készült készítmények,
kenyér, cukrászsütemények és cukrászsütemények, cukor, barna cukor, cukorka, nádcukor, dextróz, méz,
akácméz, melasz, élesztő, sütőpor, só, mustár, ecet, szószok [fűszerek], fűszerek, jég, gofri, kenyér, chips,
perecek, müzliszeletek, gyümölcslé, müzli, tönkölypehely, zab gabonafélék, sütemények, zabpelyhes- és
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búzakorpa, kukoricapehely, gyümölcsös gumicukor, granola szeletek, ropogós kenyér, lenmag, tészta, paradicsom

ketchup, zabpehely, tönkölypehely, tészta szószok, pesztó, fűszerpaszták és krémek, kókusztej, földimogyoró vaj
és csokoládés paszták, fűszeres tengeri sók, magvak és mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti termékek,
gabonafélék, természetes növények és virágok, állatok számára készült élelmiszerek, maláta, állati takarmányok,
különösen kutyáknak, madaraknak, rágcsálóknak, macskáknak, kisméretű állatok ágyneműi, macska alma, széna,
madárhomok, vedlési segédanyagok madarak számára, kutya rágócsontok, sörök, ásványvizek és szénsavas vizek
és egyéb alkoholmentes italok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szirupok és egyéb italkészítő készítmények,
almaié, paradicsomlé, sárgarépa lé, káposztalé, vörösrépa lé, wellness italok, citromlé, bodzavirág szirup, növényi
italok, alkoholos italok (sör kivételével), bor, dohány, dohányáruk, gyufa és öngyújtó.
39

Kézbesítési/terjesztési szolgáltatások; szállítás; áruk csomagolása és tárolása; utazásszervezés; áruk

kiszállítása.
40

Fényképészeti laboratóriumi szolgáltatások; fényképészeti film fejlesztése; fényképészeti nyomtatás;

exponált filmek és fényképek reprodukciója; operatív filmek feldolgozása; képadatok nyomtatása, gravírozása és
egyéb alkalmazása árukra; fotókhoz való online nyomtatási szolgáltatás működtetése, nevezetesen interneten
elküldött megrendelések feldolgozása a fényképek nyomtatására; fotószerkesztő szolgáltatások.
( 210 ) M 20 00758
( 220 ) 2020.03.06.
( 731 ) RE'LEM Elem és Akkumulátor Hulladákok Kezelését Közvetítő Szervezet Nonprofit Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Szécsényi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; ajándékcsomagolás; áramellátás; árukirakodási

szolgáltatások; áruk raktározása (1); áruk raktározása (2); árusító automaták feltöltése; áruszállítás;
autóbuszkölcsönzés (1); autóbuszkölcsönzés (2); autóbuszok működtetése; autókölcsönzés; autómegosztási
szolgáltatások; autós útbaigazítás nyújtása utazáshoz; autószállítás; bankautomaták készpénzfeltöltése;
betegszállítás; bútorszállítás; búvárharangok kölcsönzése; búvárruhák kölcsönzése; csatornazsilipek működtetése;
csomagkézbesítés, csomagszállítás; dereglye, folyami uszály szolgáltatások; elektromos borhűtő szekrények
kölcsönzése; elektronikusan tárolt adatok és dokumentumok (fizikai) tárolása; energiaszolgáltatás; fagyasztóládák
kölcsönzése; folyami szállítás; futárszolgálatok [üzenetek vagy áruk küldésére]; fuvarozás, áruszállítás; fuvarozás
szekérrel, talicskával; garázsok bérlése; gépkocsi tetőcsomagtartók kölcsönzése; hajók, csónakok kölcsönzése;
hajórakodás; hajóutak szervezése; hajózási ügynökség; helyfoglalás szállítással kapcsolatban; helyfoglalás
(utazás); helyfoglalás utazással kapcsolatban; információ szállítással kapcsolatban; járművek kölcsönzése és
bérbeadása; jégtörő szolgáltatások; kalauzoló szolgáltatás; kirándulások, túrák, társasutazások szervezése;
komphajón történő szállítás; költöztetés; közlekedési információ; légi szállítás; lovak kölcsönzése; megfeneklett
hajók mentése (1); megfeneklett hajók mentése (2); mélyhűtők kölcsönzése fagyasztott élelmiszerekhez; mentési
szolgáltatások (1); mentési szolgáltatások (2]; műholdak fellövése mások számára; műszaki mentés
meghibásodott járművek részére; navigációs rendszerek bérbeadása; őrzött értékszállítás; palackozási
szolgáltatások; páncélautós szállítás; parkolási szolgáltatások; parkolóhelyek bérbeadása; poggyász raktározás;
polgári drónok irányítása; postai úton rendelt áruk kézbesítése; postaküldemények bérmentesítése; raktárak
bérbeadása; raktározási információk; repülőgép kölcsönzés; repülőgépmotorok bérbeadása; sétahajó
szolgáltatások; sofőrszolgáltatás; szállítás; szállítás csővezetéken; szállítási logisztikai szolgáltatások; szállítási
szolgáltatások városnéző körutakhoz; szállítási ügynökség; szállítás uszállyal; szállítmányozás; szállítmányozási
ügynökség; szemétszállítás és -tárolás; tároló tartályok kölcsönzése; taxi szolgáltatások; teheráru szállítmányozás;
teherhordás [hordár szolgáltatások]; telekocsi-szolgáltatások; tengeri szállítás; termékek csomagolása (1);
termékek csomagolása (2); tolószékek kölcsönzése; traktorok bérbeadása; turistavízumok, útlevelek és utazási
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okmányok; beszerzése külföldre utazók számára; újrafelhasználható áruk gyűjtése [szállítás]; újságkihordás,

kézbesítés; utaskísérés; utasszállítási szolgáltatások szervezése mások; számára online alkalmazáson keresztül;
utazás és utasok szállítása [1); utazás és utasok szállítása (2); üzenet kézbesítés; vasúti szállítás; vasúti
teherkocsik bérbeadása; versenyautók kölcsönzése; villamosközlekedés; virágküldő szolgálat; víz alatti mentés;
vízelosztás (1); vízelosztás (2); vízi járművek tárolása; vízi járművel történő szállítás; vontatás; vontatás
[szállítás]; hulladékgyűjtés; hulladéktárolás; hulladékszállítás; hulladékeltávolítás; hulladékok elszállítása;
hulladék szállítása hulladéklerakó helyekre; hulladékszállítási szolgáltatások; háztartási hulladék összegyűjtése;
szemétgyűjtés; szemétkezelés [szállítás]; hulladékgyűjtés [kizárólag szemétszedés]; ipari hulladék begyűjtése.
40

Anyagmegmunkálás; hulladék és szemét újrahasznosítása; levegőtisztítás és vízkezelés; nyomtatási,

nyomdai szolgáltatások; élelmiszerek és italok tartósítása; ipari hulladékok kezelése; 3D nyomtatás; ablaküveg
színezése felületbevonással; állatkitömés, taxidermia; állatok levágása; anyagok fűrészelése; anyagok gyalulása;
anyagok, kelmék beszegése; anyagok összeállítása mások megrendelése szerint; aranybevonat készítése (1);
aranybevonat készítése (2]; borok termelése mások javára; bőrfestés; bőrmegmunkálás; bőrök kikészítése;
cipőfestés; cserzés; csiszolás [2]; élelmiszerek és italok tartósítása; élelmiszerek fagyasztása; élelmiszerek
füstölése; energiatermelés; értéknövelő újrahasznosítás [hulladék-újrahasznosítás]; étel- és italpasztörizálási
szolgáltatások; ezüstözés; fagyasztásos tartósítási szolgáltatások; fakitermelés, fafeldolgozás; famegmunkálás;
felvetés [szövés]; fémek bevonása [1]; fémek bevonása [2]; fémek hőkezelése, edzése; fémkezelés; fémöntés;
fényképnyomtatás; fénynyomat, fotogravűr; fényszedési szolgáltatások; festési szolgáltatások; filmelőhívás;
fogtechnikusi szolgáltatások; forrasztás; fűtési berendezések kölcsönzése; galvanizálás; generátorok kölcsönzése;
gépjárműablakok színezése; gyapjúfeldolgozás; gyümölcspréselés; hegesztési szolgáltatások; hímzés;
homokfúvási szolgáltatások; hulladék- és szemétégetés; hulladék- és szemétmegsemmisítés; hulladék és szemét
újrahasznosítása; hulladékkezelés [átalakítás]; hulladékok és újrahasznosítható anyagok osztályozása; információ
anyagkezelésről; kadmiumozás; kallózás, ványolás; kazánkovács szolgáltatásai; kazánok kölcsönzése; kenyér
egyedi igények szerinti előállítása; kerámiakészítés; kovácsolás; könyvkötészet; kőolaj-feldolgozás (1);
kőolaj-feldolgozás (2); köszörülés; kötőgépek kölcsönzése; krómozás; kulcsmásolás; laminálás, nyújtás;
légkondicionáló berendezések kölcsönzése; légtisztítás; levegő szagtalanítása (1); levegő szagtalanítása (2);
lézergravírozás; lisztőrlés; litografálás, kőnyomás; mágnesezés; marás [forgácsolás]; mérték utáni szabóság;
metszés, vésés; mintanyomás; mozifilmek feldolgozása; műtárgyak bekeretezése; nikkelezés; nyeregkészítés,
szíjgyártó munkák; nyomtatási, nyomdai szolgáltatások; ofszetnyomás; ónozás, ónbevonás; optikai üveg
csiszolása; papír simítás (1); papír simítás (2); polírozás [csiszolás]; ruhaanyag festése (1]; ruhaanyag festése [2];
ruhaanyagok előzsugorítása, beavatása; ruhaanyagok gyűrésállóvá tétele; ruhaanyagok szabása; ruhák átalakítása;
sörfőzés; steppelés; színszétválasztás; színtelenítés, festék lemaratása; szitanyomás; szőrmebundák egyedi
fazonigazítása; szőrmefestés; szőrmék fényezése; szőrme moly elleni kezelése; szőrme szatinálása; szövetek
tűzállóvá tétele; szűcsmunkák; tanácsadás a borkészítés terén; textilanyagok fehérítése; textilanyagok
kalanderezése, mángorlása; textilanyagok kikészítése, appretúrája (1); textilanyagok kikészítése, appretúrája (2);
textilanyagok molymentesítése; textília impregnálása, vízhatlanná tétele; üvegfúvás; varrás; veszélyes anyagok
ártalmatlanítása; vízkezelés; vulkanizálás [anyagkezelés]; hulladékkezelés; hulladékmegsemmisítés;
hulladékeltávolítás, szállítás [hulladékkezelés]; hulladék újrahasznosítás; hulladékok bedarálása;
hulladékkezelés[újrahasznosítás]; hulladékanyagok kezelése; szemét megsemmisítés.
( 210 ) M 20 00759
( 220 ) 2020.03.09.
( 731 ) Szilágyi Erzsébet, Remeteszőlős (HU)
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( 546 )

( 511 ) 41

Oktatás, tanítás; önismereti tanfolyamok; meditációval kapcsolatos oktatási szolgáltatás; oktatási

szolgáltatás coaching formában; nyomtatott oktatási anyagok; oktatási programok szervezése; művészetterápiás
oktatás; spirituális fejlődéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatás; oktatási szolgáltatás spirituális tanácsadás
területén; online oktatás biztosítása számítógépes adatbázisból; online oktatási tanfolyamok.
( 210 ) M 20 00761
( 220 ) 2020.03.09.
( 731 ) Óvári Erika, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Fori Hajnal, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

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

( 210 ) M 20 00762
( 220 ) 2020.03.10.
( 731 ) Czintos Árpád, Tapolca (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )
( 511 ) 25
35

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.
Ruházati cikkek, cipők, fejfedők kis- és nagykereskedelme.

( 210 ) M 20 00788
( 220 ) 2020.03.11.
( 731 ) Palásti József, Kunszállás (HU)
( 740 ) Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Sutherland Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) gondola
( 511 ) 29

Csemegeuborka; csontleves, húsleves; disznóhús; disznózsír; dzsemek, lekvárok [nem citrusfélékből]; ehető

rovarok, nem élő; étkezési olajok; étkezési szezámolaj; erjesztett tej; erjesztett tejes italok étkezési célokra; extra
szűz olívaolaj; faggyú, étkezési; fagyasztott gyümölcsök; fagyasztva szárított hús; fagyasztva szárított zöldségek;
falafel; feldolgozott gyümölcsökből válogatás; fésűkagylók, nem élő; fokhagyma [konzervek]; földimogyoró,
elkészítve; földimogyorótej-alapú italok; garnélarákok, apró, nem élő; garnéla rákok, nem élő; gomba, tartósított;
guacamole [avokádószósz]; gyömbérdzsem; gyümölcs alapú snackek; gyümölcsbefőttek; gyümölcs csipsz;
gyümölcskocsonya, -zselé; gyümölcskonzervek; gyümölcsök, tartósított; gyümölcspép; gyümölcssaláták;
hagymakarikák; hagyma, tartósított; halak; halból készített élelmiszertermékek; halfilé; halikra, elkészítve;
halkonzerv; hal, tartósított; hangyakaviár [ehető hangyalárva, elkészített]; heringek [nem élő]; homár, nem élő;
hot dog virslik; hummusz [csicseriborsókrém]; húsleves koncentrátumok; húsok; hús, tartósított; ízesített
mogyorók, diók; joghurt; kagylófélék, rákfélék [nem élő]; kagylók, nem élő; kalbi [grillezett húsétel]; kandírozott
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[cukrozott] mogyorók/diók; kandírozott, kristályosított gyümölcsök; kaviár; kefir [tejes ital]; kocsonyák;

kókusztejalapú italok; kókuszvaj; kolbász; krokett; lazac [nem élő]; lekvárok [citrusfélékből]; lencse, tartósított;
levesek; leveskészítmények; magvak, elkészítve; máj; májpástétom; mandulatej-alapú italok; mandulatej étkezési
célokra; milk shake-ek [tejturmixok]; mogyoró, előkészített; mogyorók, elkészített; mogyoróvaj; napraforgómag,
elkészítve; olajbogyó, tartósított; olívaolaj, étkezési; pacal; padlizsánkrém; pirított tengeri alga; rákfélék,
keménytestű, nem élő; rákok, folyami, nem élő; rjazsenka [sült kefir]; sajtok; savanyú káposzta; savanyúságok;
selyemhernyógubó, emberi fogyasztásra; sonka; sózott hal; sózott hús; sültburgonya, chips; szárított zöldségek;
tahini [szezámmagkrém]; tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejföl; tejpótlók; tejszínhab; tejszín
[tejtermékek]; tojásfehérje; tojások; tonhal [nem élő]; tőzegáfonya szósz [befőtt]; vadhús; vaj; vajkrém;
virágporkészítmények [élelmiszer]; virslik; yakitori [japán pálcás grillcsirke]; zöldségek, főtt; zöldségek,
tartósított; zöldséges mousse-ok [habok]; zöldségkonzervek; zöldséglevek főzéshez; zöldségleves készítmények;
zöldségsaláták; zöldségvelőkrém; zselék; zsírok, étkezési; zsírtartalmú keverékek, kenyérre; tofu.
30

Aprósütemények, kekszek; briós; burritók; búzacsíra emberi fogyasztásra; chips [gabonakészítmény]; cukor;

cukrászsütemények; csokoládé; csokoládé-bevonatú diófélék; csokoládés italok tejjel; csokoládés italporok;
csokoládés mousse-ok [habok]; desszert mousse-ok [cukrászárú]; élelmiszer-ízesítők, az illóolajok kivételével;
fagyasztott joghurtok [fagylaltok, jégkrémek]; fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként rizzsel; fagyasztva
szárított ételek, fő összetevőként tésztával; fagylaltok és jégkrémek; feldolgozott magvak fűszerezéshez;
földimogyorós édességek; fűszerek; fűszerek, ízesítők; fűszeres készítmények ételekhez; gabonakészítmények;
gabonaszeletek; gofri; gyorsrizs; gyömbérkenyér, mézeskalács; gyümölcsös sütemények/torták;
gyümölcsszószok; hot dogok [szendvicsek]; húslé, mártás, szaft; húsos piték; jeges tea; kakaó; kakaóalapú italok;
kakaóitalok tejjel; kamillaalapú italok; karamellák [cukorkák]; karamellkrém [karamellizált tejkrém]; kávé; kávé
alapú italok; kávé, pörköletlen; kávé tejjel; kekszek, rágcsálnivalók; kenyér; kenyér kovász nélkül, macesz;
ketchup [szósz]; kovász; lenmag étkezési célokra [ízesítőszer]; lepények; liofilizált ételek, fő összetevőként
rizzsel; liofilizált ételek, fő összetevőként tésztával; liszt; lisztalapú gombócok; lisztből készült tészták; magas
protein tartalmú gabonaszeletek; mandulás édességek; metélttészta-alapú készételek; metélt tészta, nudli, galuska;
müzli; nyers tészták; palacsinták; pizza; pótkávé; pudingok; quiche [tésztában sült sós sodó]; ravioli; rizs; rizs
alapú rágcsálnivalók; rizspép étkezési célokra; rizspuding; rizssütemény; sajtburgerek [szendvicsek];
salátaöntetek; snack ételek (gabona alapú -); spagetti; sütemények; süteményekhez való tészta; süteménytészta;
szendvicsek; szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; szörbetek [fagylaltok]; szusi; tabulé [arab saláta]; taco;
tápióka; tavaszi tekercs; tea; tea alapú italok; teák [nem gyógyászati használatra]; természetes édesítőszerek;
tésztában sült pástétom; tésztaöntetek; tortilla; vajas kekszek [petit-beurre]; vareniki [ukrán töltött gombóc]; zab
alapú ételek; zsemlék.
32

Ásványvíz [italok]; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes

koktélok; alkoholmentes teaízű italok; aloe vera italok, alkoholmentes; asztali vizek; gyümölcslevek;
gyümölcsnektárok, alkoholmentes; izotóniás italok; kávé ízesítésű üdítőitalok; limonádék; lítiumos vizek;
mustok; paradicsomlevek [italok]; porok szénsavas italokhoz; proteinnel dúsított sportitalok; rizsalapú italok,
melyek nem tejpótlók; smoothie-k [gyümölcs- vagy zöldségitalok]; sörbetek [italok]; szénsavas víz; szódavíz;
szódavizek; szójaalapú italok, nem tejpótlók; szőlőmust; szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz; vizek
[italok]; zöldséglevek [italok].
35

Áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; árusító automaták kölcsönzése; árusító

standok bérbeadása; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; értékesítési
promóciós szolgáltatások; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások;
marketing szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és
szolgáltatások eladói és vásárlói részére; piackutatás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,
áruminták] terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése; termékminták, áruminták terjesztése;
árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból.
( 210 ) M 20 00790
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( 220 ) 2020.03.11.
( 731 ) Palásti József, Kunszállás (HU)
( 740 ) Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Sutherland Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) kontyos táska
( 511 ) 29

Csemegeuborka; csontleves, húsleves; disznóhús; disznózsír; dzsemek, lekvárok [nem citrusfélékből]; ehető

rovarok, nem élő; étkezési olajok; étkezési szezámolaj; erjesztett tej; erjesztett tejes italok étkezési célokra; extra
szűz olívaolaj; faggyú, étkezési; fagyasztott gyümölcsök; fagyasztva szárított hús; fagyasztva szárított zöldségek;
falafel; feldolgozott gyümölcsökből válogatás; fésűkagylók, nem élő; fokhagyma [konzervek]; földimogyoró,
elkészítve; földimogyorótej-alapú italok; garnélarákok, apró, nem élő; garnéla rákok, nem élő; gomba, tartósított;
guacamole [avokádószósz]; gyömbérdzsem; gyümölcs alapú snackek; gyümölcsbefőttek; gyümölcs csipsz;
gyümölcskocsonya, -zselé; gyümölcskonzervek; gyümölcsök, tartósított; gyümölcspép; gyümölcssaláták;
hagymakarikák; hagyma, tartósított; halak; halból készített élelmiszertermékek; halfilé; halikra, elkészítve;
halkonzerv; hal, tartósított; hangyakaviár [ehető hangyalárva, elkészített]; heringek [nem élő]; homár, nem élő;
hot dog virslik; hummusz [csicseriborsókrém]; húsleves koncentrátumok; húsok; hús, tartósított; ízesített
mogyorók, diók; joghurt; kagylófélék, rákfélék [nem élő]; kagylók, nem élő; kalbi [grillezett húsétel]; kandírozott
[cukrozott] mogyorók/diók; kandírozott, kristályosított gyümölcsök; kaviár; kefir [tejes ital]; kocsonyák;
kókusztejalapú italok; kókuszvaj; kolbász; krokett; lazac [nem élő]; lekvárok [citrusfélékből]; lencse, tartósított;
levesek; leveskészítmények; magvak, elkészítve; máj; májpástétom; mandulatej-alapú italok; mandulatej étkezési
célokra; milk shake-ek [tejturmixok]; mogyoró, előkészített; mogyorók, elkészített; mogyoróvaj; napraforgómag,
elkészítve; olajbogyó, tartósított; olívaolaj, étkezési; pacal; padlizsánkrém; pirított tengeri alga; rákfélék,
keménytestű, nem élő; rákok, folyami, nem élő; rjazsenka [sült kefir]; sajtok; savanyú káposzta; savanyúságok;
selyemhernyógubó, emberi fogyasztásra; sonka; sózott hal; sózott hús; sültburgonya, chips; szárított zöldségek;
tahini [szezámmagkrém]; tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejföl; tejpótlók; tejszínhab; tejszín
[tejtermékek]; tofu; tojásfehérje; tojások; tonhal [nem élő]; tőzegáfonya szósz [befőtt]; vadhús; vaj; vajkrém;
virágporkészítmények [élelmiszer]; virslik; yakitori [japán pálcás grillcsirke]; zöldségek, főtt; zöldségek,
tartósított; zöldséges mousse-ok [habok]; zöldségkonzervek; zöldséglevek főzéshez; zöldségleves készítmények;
zöldségsaláták; zöldségvelőkrém; zselék; zsírok, étkezési; zsírtartalmú keverékek, kenyérre.
30

Aprósütemények, kekszek; briós; burritók; búzacsíra emberi fogyasztásra; chips [gabonakészítmény]; cukor;

cukrászsütemények; csokoládé; csokoládé-bevonatú diófélék; csokoládés italok tejjel; csokoládés italporok;
csokoládés mousse-ok [habok]; desszert mousse-ok [cukrászárú]; élelmiszer-ízesítők, az illóolajok kivételével;
fagyasztott joghurtok [fagylaltok, jégkrémek]; fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként rizzsel; fagyasztva
szárított ételek, fő összetevőként tésztával; fagylaltok és jégkrémek; feldolgozott magvak fűszerezéshez;
földimogyorós édességek; fűszerek; fűszerek, ízesítők; fűszeres készítmények ételekhez; gabonakészítmények;
gabonaszeletek; gofri; gyorsrizs; gyömbérkenyér, mézeskalács; gyümölcsös sütemények/torták;
gyümölcsszószok; hot dogok [szendvicsek]; húslé, mártás, szaft; húsos piték; jeges tea; kakaó; kakaóalapú italok;
kakaóitalok tejjel; kamillaalapú italok; karamellák [cukorkák]; karamellkrém [karamellizált tejkrém]; kávé; kávé
alapú italok; kávé, pörköletlen; kávé tejjel; kekszek, rágcsálnivalók; kenyér; kenyér kovász nélkül, macesz;
ketchup [szósz]; kovász; lenmag étkezési célokra [ízesítőszer]; lepények; liofilizált ételek, fő összetevőként
rizzsel; liofilizált ételek, fő összetevőként tésztával; liszt; lisztalapú gombócok; lisztből készült tészták; magas
protein tartalmú gabonaszeletek; mandulás édességek; metélttészta-alapú készételek; metélt tészta, nudli, galuska;
müzli; nyers tészták; palacsinták; pizza; pótkávé; pudingok; quiche [tésztában sült sós sodó]; ravioli; rizs; rizs
alapú rágcsálnivalók; rizspép étkezési célokra; rizspuding; rizssütemény; sajtburgerek [szendvicsek];
salátaöntetek; snack ételek (gabona alapú -); spagetti; sütemények; süteményekhez való tészta; süteménytészta;
szendvicsek; szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; szörbetek [fagylaltok]; szusi; tabulé [arab saláta]; taco;
tápióka; tavaszi tekercs; tea; tea alapú italok; teák [nem gyógyászati használatra]; természetes édesítőszerek;
tésztában sült pástétom; tésztaöntetek; tortilla; vajas kekszek [petit-beurre]; vareniki [ukrán töltött gombóc]; zab
alapú ételek; zsemlék.
32

Ásványvíz [italok]; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes
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koktélok; alkoholmentes teaízű italok; aloe vera italok, alkoholmentes; asztali vizek; gyümölcslevek;

gyümölcsnektárok, alkoholmentes; izotóniás italok; kávé ízesítésű üdítőitalok; limonádék; lítiumos vizek;
mustok; paradicsomlevek [italok]; porok szénsavas italokhoz; proteinnel dúsított sportitalok; rizsalapú italok,
melyek nem tejpótlók; smoothie-k [gyümölcs- vagy zöldségitalok]; sörbetek [italok]; szénsavas víz; szódavíz;
szódavizek; szójaalapú italok, nem tejpótlók; szőlőmust; szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz; vizek
[italok]; zöldséglevek [italok].
35

Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások

engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; árusító automaták kölcsönzése; árusító standok bérbeadása;
beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; értékesítési promóciós
szolgáltatások; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; marketing
szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és
szolgáltatások eladói és vásárlói részére; piackutatás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,
áruminták] terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése; termékminták, áruminták terjesztése.
( 210 ) M 20 00797
( 220 ) 2020.03.12.
( 731 ) Mátyus Miksa, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

Fűszerek, ízesítők; fűszeres készítmények ételekhez; szószok (ízesítőszerek, fűszeres mártások).

( 210 ) M 20 00798
( 220 ) 2020.03.12.
( 731 ) Szemenyei Csilla 50%, Pannonhalma (HU)
Zsalakó Tímea 50%, Budapest (HU)
( 740 ) Dóczi Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

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

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

41

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

( 210 ) M 20 00800
( 220 ) 2020.03.12.
( 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,
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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 00838
( 220 ) 2020.03.19.
( 731 ) Vinex Plus Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Vecsés (HU)
( 740 ) M. Nagy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 39

Szállítmányozási, fuvarozási szolgáltatások.

( 210 ) M 20 00841
( 220 ) 2020.03.19.
( 731 ) TMH International AG, Zug (CH)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Földmérő-, optikai-, súlymérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti) berendezések és felszerelések; elektromos

energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek
és berendezések; adatfeldolgozó berendezések, számítógépek; szoftverek; minden említett áru járművekkel,
vasúti járművekkel és mozdonyokkal, valamint azok részeivel és szerelvényeivel kapcsolatban történő
használatra; minden fentebb említett áru magyar származású.
12

Járművek, vasúti járművek, mozdonyok illetve azok részei; minden fentebb említett áru magyar származású.

37

Járművek karbantartása és javítása, ideértve vasúti járművek és mozdonyok karbantartását és javítását;

minden fentebb említett szolgáltatás magyar származású.
( 210 ) M 20 00861
( 220 ) 2020.03.24.
( 731 ) Bajáki Ede, Kecskemét (HU)
( 541 ) Fortisept
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; fertőtlenítőszerek; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
( 210 ) M 20 00869
( 220 ) 2020.03.24.
( 731 ) Dr. Török Réka, Csór (HU)
( 541 ) Beírod magad a jövőbe
( 511 ) 41

Dokumentumok kiadása; adatbázisokból vagy az internetről elérhető anyagok kiadása; blogírási

szolgáltatások; böngészhető kiadványok megjelentetése az interneten vagy globális számítógépes hálózaton;
brosúrák kiadása; elektronikus kiadványok multimédiás megjelentetése; elektronikus kiadványok megjelentetése;
elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; elektronikus könyvek és folyóiratok online
megjelentetése; elektronikus könyvek és folyóiratok internetes publikációja; folyóiratok és könyvek elektronikus
online közzététele; folyóiratok és könyvek megjelentetése elektronikus formában; folyóiratok kiadása; folyóiratok
publikálása; füzetek kiadása; globális számítógépes hálózaton elérhető lapok szerkesztői tartalmának kiadása;
M1296

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 11. szám, 2020.06.15.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
globális számítógépes hálózaton elérhető elektronikus hírlapok; hírközlő szolgáltatások; hírlevelek kiadása;

ismertetők kiadása; katalógusok kiadása; képzéssel, tudománnyal, közjoggal és társadalmi ügyekkel kapcsolatos
dokumentumok megjelentetése; kézikönyvek kiadása; kiadás/megjelentetés (könyv -); kiadói szolgáltatások;
kiadványok megjelentetése; könyvek és folyóiratok kiadása; multimédiás szórakoztató szoftverek kiadása;
oktatási célú nyomtatványok kiadása; oktatási és képzési útmutatók kiadása; oktatási tananyagok kiadása; oktatási
kézikönyvek kiadása; oktatási szövegek kiadása; oktatókönyvek megjelentetése; oktatókönyvek kiadása; oktatási
anyagok kiadása; oktatótartalom létrehozása [írása] podcastokhoz; online kiadói szolgáltatások; poszterkiadás;
podcastok létrehozása [írása]; prospektusok kiadása; szövegek kiadása; tudományos információs folyóiratok
kiadása; web-es újságok megjelentetése; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése; képzési
célú bemutatók szervezése; képzési célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; képzési célú kiállítások
szervezése; játékok, vetélkedők és versenyek rendezése; képzési célú kiállítások, bemutatók szervezése; képzési
célú vetélkedők, versenyek szervezése; képzési szemináriumok lebonyolítása; képzéssel kapcsolatos konferenciák
rendezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; képzéssel kapcsolatos szemináriumok szervezése;
képzéssel kapcsolatos szemináriumok rendezése; kiállítási szolgáltatások oktatási célokra; oktatási célú
bemutatók szervezése; oktatási célú előadások tervezése; oktatási célú kiállítások rendezése; oktatási célú
kiállítások, bemutatók szervezése; oktatási célú kiállítások lebonyolítása; oktatási célú kiállításszervezés; oktatási
célú konferenciák szervezése; oktatási célú konferenciák tervezése; oktatási célú összejövetelek rendezése;
oktatási célú show-k rendezése; oktatási célú szemináriumok tervezése; oktatási célú szemináriumok szervezése;
oktatási konferenciák rendezése és lebonyolítása; oktatási célú vetélkedők, versenyek szervezése; oktatási
kiállítások szervezése; oktatási konferenciák levezetése; oktatási gyűlések, kongresszusok szervezése; oktatási
konferenciák szervezése; oktatási szemináriumok szervezése; oktatási szemináriumok tartása; oktatási vagy
szórakoztatási célú versenyek szervezése; önismereti műhelyek és szemináriumok vezetése; önismereti műhelyek
és szemináriumok lebonyolítása; szemináriumok és workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása;
szemináriumok rendezése, lebonyolítása és szervezése; coaching [tréning]; coaching; diákok oktatási
tevékenységekben való részvételének megszervezése; diákok oktatási tanfolyamokon való részvételének
megszervezése; ifjúsági képzési programok szervezése; informatikával kapcsolatos oktatási szolgáltatások;
karrier tanácsadás és felkészítés [képzési és oktatási tanácsadás]; karrier információs és tanácsadási szolgáltatások
(oktatási és képzési tanácsadás); karrier tanácsadási szolgáltatások (oktatási vagy képzési tanácsadás); karrier
tanácsadás [oktatás]; képzés a foglalkoztatási lehetőségekkel kapcsolatban; képzés és oktatás; képzések
szervezése; képzések tartása; képzési célú műhelyek; képzési tanácsadás; képzési vagy oktatási szolgáltatások life
coaching [életvezetési tanácsadás] területén; képzéssel kapcsolatos információk biztosítása; képzéssel kapcsolatos
tanácsadási szolgáltatások; középiskolai oktatási szolgáltatások; kutatással és fejlesztéssel kapcsolatos
tanfolyamok; műhelyek szervezése; műhelyek lebonyolítása [képzés]; oktatási anyagok fejlesztése; oktatási
anyagok terjesztése; oktatási célú bemutatók rendezése; oktatási célú előadások szervezése és lebonyolítása;
oktatási célú fesztiválok rendezése; oktatási célú fesztiválok szervezése; oktatási célú műhelyek; oktatási célú
kiállítások szervezése és lebonyolítása; oktatási célú interjúkészítés kortárs személyiségekkel; oktatási célú
szemléltetés nyújtása; oktatási célú tanfolyamok lebonyolítása; oktatási és képzési szolgáltatások; oktatási
felmérések, vizsgálatok; oktatási információs szolgáltatások; oktatási kézikönyvek fejlesztése; oktatási
intézményi szolgáltatások; oktatási szolgáltatások coaching formájában; oktatáskutatás; oktatással kapcsolatos
szakmai konzultációs szolgáltatások; önismereti műhelyek és szemináriumok szervezése és lebonyolítása;
önismereti tanfolyamok biztosítása; önismereti tanfolyamok [oktatás]; online oktatás biztosítása; online, nem
letölthető videók biztosítása; online képzések biztosítása; online információ- és hírszolgáltatás a szakmai
tréninggel kapcsolatban; online oktatás biztosítása számítógépes adatbázisból, vagy internet vagy extranet útján;
online oktatási tanfolyamok biztosítása; online szemináriumok biztosítása; online távoktatási szolgáltatások;
pályaválasztási tanácsadás; pályaválasztási vizsgálatok, tesztek; pedagógiai technikákkal kapcsolatos oktatási
szolgáltatások; szakmai műhelyek és tanfolyamok szervezése; szakmai készségfejlesztés; szakmai
készségfejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatások nyújtása; személyi coaching [képzés]; személyiségfejlesztő
tanfolyamok szervezése; személyiségfejlesztő tanfolyamok; személyiségfejlesztő tréning; tudományos célú
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vásárok szervezése és lebonyolítása; workshopok és szemináriumok rendezése; workshopok [képzés]

szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások.
44

Foglalkozáspszichológiai szolgáltatások; pszichológiai diagnózis-szolgáltatások; pszichológiai értékelések

és vizsgálatok végzése; pszichológiai értékelési szolgáltatások; pszichológiai értékelési és vizsgálati
szolgáltatások; pszichológiai profilalkotás; pszichológiai szolgáltatások; pszichológiai tanácsadás; pszichológiai
vizsgálatok; pszichológiai tesztek elvégzése; pszichológiával kapcsolatos információnyújtás;
személyiségvizsgálatok pszichológiai célokból.
( 210 ) M 20 00871
( 220 ) 2020.03.24.
( 731 ) "Be You" Kft., Berekfürdő (HU)
( 541 ) PSYCHO
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

( 210 ) M 20 00872
( 220 ) 2020.03.24.
( 731 ) "Be You" Kft., Berekfürdő (HU)
( 541 ) Psyche
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

( 210 ) M 20 00874
( 220 ) 2020.03.24.
( 731 ) DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Krzyzewsky Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) A DIGI MINDIG VELED VAN
( 511 ) 9

Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; digitális rögzítésű média;

számítógépes programok, szoftverek, szoftveralkalmazások.
16

Távközléshez kapcsolódó nyomdaipari termékek.

35

Távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó kereskedelmi ügyletek; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó

kereskedelmi adminisztráció; előfizetések intézése távközlési szolgáltatásokhoz mások számára; számlázás;
reklámozás.
38

Távközlési szolgáltatások; televíziós műsorszórás, közvetítés; kábeltelevíziós műsorszórás; műholdas

átvitel; rádiós kommunikáció.
41

On-line elérhető elektronikus publikációk; rádió- és televízió műsorok készítése; televíziós szórakoztatás.

( 210 ) M 20 00876
( 220 ) 2020.03.25.
( 731 ) Biolab Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) VirBio
( 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 00906
( 220 ) 2020.03.27.
( 731 ) Sarkadi Balázs Ádám, Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 41

Coaching [tréning]; gyakorlati képzés [szemléltetés]; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás];

személyiségfejlesztő tanfolyamok szervezése; tanfolyamok, képzések szervezése; tanfolyamok szervezése és
lebonyolítása; képzési célú előadások szervezése és lebonyolítása; oktatási célú előadások szervezése és
lebonyolítása.
44

Pszichológiai szolgáltatások; pszichológiai tanácsadás; gyerekpszichológiai tanácsadás; párterápia;

párkapcsolati tanácsadás; válással kapcsolatos tanácsadás; családterápia; életvezetési tanácsadás.
45

Egyeztetési, közvetítési és békéltetetési szolgáltatások; mediációs szolgáltatások; mediációs szolgáltatások

házassági vitákban; válási mediációs szolgáltatások; jogi közvetítői, közbenjárási szolgáltatások; közbenjárás;
jogi tanácsadás és képviselet; jogi ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás, tanácsadás és konzultáció; jogi
dokumentumok elkészítése; képviselet jogvitákban [jogi szolgáltatások]; jogi szolgáltatások megszervezése;
ügyvédi szolgáltatások; online közösségi hálózatok szolgáltatásai; családi és párkapcsolati mediációs
szolgáltatások.
( 210 ) M 20 00915
( 220 ) 2020.03.31.
( 731 ) Teremi Beatrix Mária, Üröm (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Ideiglenes munkaerő közvetítése; színházak, társulatok közvetítése többféle színházi műfajban, állandó és

kiegészülő társulattal; kereskedelmi ügyletek bonyolítása, reklámozás és marketing; díjátadókkal kapcsolatos
marketing és reklám tevékenység; hirdetési- és reklámszolgáltatások; televíziós, rádiós és internetes reklámozás.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, valamint tudományos-,

szakmai-, sajtó-, zenei-, művészeti-, szórakoztatói-, sport- és kulturális díjak, valamint azzal összefüggő
rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális- és szakmai alapítványok működtetése és ezzel összefüggő
bírálói tevékenységek; díjátadó ünnepségek szervezése; díjátadó ünnepségek rendezése és lebonyolítása;
teljesítményt elismerő díjkiosztó ünnepségek szervezése; versenyek és díjkiosztók rendezése; kulturális, művészi,
tudományos és sport teljesítményt elismerő díjkiosztó ünnepségek szervezése; sport- és kulturális tevékenységek,
valamint tudományos-, szakmai-, sajtó-, zenei-, művészeti-, szórakoztatói-, sport- és kulturális díjak, valamint
azzal összefüggő rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális- és szakmai alapítványok működtetése és
ezzel összefüggő bírálói tevékenységek; előadások szervezése és lebonyolítása; kulturális célú bemutatók,
kiállítások szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; kulturális célú gyűlések, szakmai
konferenciák szervezése.
( 210 ) M 20 00916
( 220 ) 2020.03.31.
( 731 ) Leighton Agrio Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Fejes Ágnes, Budapest
( 541 ) HiGéniusz
( 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
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mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
( 210 ) M 20 00917
( 220 ) 2020.03.31.
( 731 ) Komáromi Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Komárom (HU)
( 740 ) dr. Hidasi Emese, Budapest
( 541 ) Maragoni
( 511 ) 29

Cottage cheese [túrószerű sajtfajta]; sajtok; tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejsavbaktériumot

tartalmazó italok; tejsavó; tejszín; tejtermékek; túró [quark].
( 210 ) M 20 00921
( 220 ) 2020.03.31.
( 731 ) PAPACK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pápa (HU)
( 546 )

( 511 ) 31

Élelmiszer-ízesítők, az illóolajok kivételével.

( 210 ) M 20 00923
( 220 ) 2020.03.31.
( 731 ) MS TRADE SOLUTION TECHNOLOGY Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Veres Csaba Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MS TRADE
( 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.
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 00924
( 220 ) 2020.03.31.
( 731 ) MS TRADE SOLUTION TECHNOLOGY Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Veres Csaba Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Tudományos célra szolgáló, kutatási, navigációs, földmérő, fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális,
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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.
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 00926
( 220 ) 2020.04.01.
( 731 ) Prusinszki István, Budapest (HU)
( 541 ) Nulladik Dimenzió
( 511 ) 41

Elektronikus könyvek és folyóiratok internetes publikációja; elektronikus könyvek és folyóiratok online

megjelentetése; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; folyóiratok és könyvek elektronikus
online közzététele; folyóiratok és könyvek megjelentetése elektronikus formában; folyóiratok kiadása; folyóiratok
multimédiás megjelentetése; folyóiratok publikálása; könyv- és folyóirat kiadás; könyvek és folyóiratok kiadása;
könyvek és folyóiratok kölcsönzése; magazinok, folyóiratok és újságok multimédiás megjelentetése; tudományos
információs folyóiratok kiadása; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése.
( 210 ) M 20 00928
( 220 ) 2020.04.01.
( 731 ) dr. Törös Judit, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Cserép Edit, Budapest
( 541 ) SYNCLAIRE Think legally, act socially
( 511 ) 35

Adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához; adóbevallások elkészítése;

adóbevallások elkészítése és konzultációs szolgáltatások; bérszámfejtés; kiszervezett vállalatirányítás;
konzultáció személyzeti kérdésekben; pénzügyi auditálás; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok
irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák
összeállítása; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok összeállítása; számlázás;
szövegszerkesztés; titkársági szolgáltatások; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti könyvvizsgálat; üzleti
projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás;
üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások.
36

Adósságrendezési szolgáltatások; befektetési alapok; bérházak kezelése; elektronikus tőkeátutalás; értékek

letétbe helyezése; ingatlanközvetítés; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok értékbecslése;
ingatlantulajdon-kezelés; irodahelyiségek bérbeadása; irodák bérbeadása közösségi munkavégzéshez;
jótékonysági célú gyűjtések; lakások bérbeadása; lakbér beszedés; széfszolgáltatások; vagyonkezelés.
41

Múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által

nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások.
45

Adózással kapcsolatos jogi tanácsadás; adatbázisok engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; alternatív

vitarendezési szolgáltatások; alternatív vitarendezési szolgáltatások [jogi szolgáltatások]; arbitrációs
szolgáltatások; audio termékekhez kapcsolódó jogok bejegyzése [jogi szolgáltatások]; biztosítási kárigényekhez
kapcsolódó vizsgálati szolgáltatások; cégbejegyzési szolgáltatások; domain nevek lajstromozása, regisztrálása
[jogi szolgáltatások]; domain nevek regisztrációjával kapcsolatos tanácsadás; domain nevek regisztrálása
felhasználók azonosítására globális számítógépes hálózaton; domain nevek regisztrálása felhasználók
azonosítására globális számítógépes hálózaton [jogi szolgáltatás]; domain nevekkel kapcsolatos tanácsadási
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szolgáltatások; egyeztetési, közvetítési és békéltetetési szolgáltatások; előadói jogokkal kapcsolatos engedélyezési

szolgáltatások [jogi szolgáltatások]; engedélyek jogi ügyintézése; engedélyeztetési szolgáltatások áruk
gyártásához kapcsolódóan [jogi szolgáltatások]; engedélyező hatósági szolgáltatások; felügyeleti szolgáltatások
ipari tulajdonnal kapcsolatban; filmek, televíziós műsorok és videók engedélyeztetése [jogi szolgáltatások];
filmekhez, televíziós és videó produkciókhoz kapcsolódó licencjogok adása [jogi szolgáltatások]; fényképek
használatával kapcsolatos licencjogok adása [jogi szolgáltatások]; filmekkel, televízió műsorokkal , videókkal és
zenei produkciókkal kapcsolata járulékos jogok hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; filmes szerzői
jogok hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; filmes, televíziós, színházi és zenei produkciókkal
kapcsolata szerzői jog védelmére é hasznosítására vonatkozó jogi szolgáltatások; fogyasztói jogokkal kapcsolatos
információs szolgáltatások; fogyasztói jogokkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások [jogi tanácsadás];
franchise koncepciók engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; franchise tevékenység jogi kérdéseivel kapcsolatos
konzultációs szolgáltatások; franchise-rendszerre vonatkozó jogi tanácsadás; földrajzi jelzések védelmével
kapcsolatos tanácsadás; gyártási szabványokkal kapcsolatos információs szolgáltatások; információnyújtás jogi
szolgáltatásokkal kapcsolatban; internetes domain-nevek bérbeadása; ipari tervek védelmével kapcsolatos
tanácsadás; ipari tulajdonjogok licenszelése; ipari tulajdonjogok és szerzői jogok hasznosítása engedélyeztetés
útján jogi szolgáltatások]; ipari tulajdonjogok és szerzői jogok engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; ipari
tulajdonjogok és szerzői jogok hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; [pari tulajdonjogok és szerzői
jogok használatára feljogosító engedélyek kiadása mások számára; ipari tulajdonjogok és szerzői jogok kezelése;
[pari tulajdonjogok és szerzői jogok kezelése és hasznosítása engedélyeztetés útján [jogi szolgáltatások]; ipari
tulajdonjogokkal kapcsolatos eljárásokra vonatkozó jogi szolgáltatások; ipari tulajdonjogokkal kapcsolatos
tanácsadás; ipari tulajdonjogokkal kapcsolatos tájékoztatás; ipari tulajdonnal kapcsolatos tanácsadás; ipari
vagyonkezelés; joggal, jogi ügyekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; jogi asszisztensi szolgáltatások; jogi
beszámolók készítése az emberi jogok területén; jogi dokumentumok elkészítése; jogi dokumentumok
hitelesítése; jogi felügyeleti szolgáltatások; jogi információk biztosítása; jogi információk összeállítása; jogi
információkutatási szolgáltatások; jogi kutatás; jogi kutatási szolgáltatások; jogi képviseleti szolgáltatások; jogi
közvetítési szolgáltatások; jogi segítségnyújtás szerződések készítésénél; jogi szaktanácsadás franchisinggal
kapcsolatban; jogi segítségnyújtó szolgáltatások; jogi szakvélemények biztosítása; jogi szakvélemények
készítése; jogi szolgáltatások megszervezése; jogi szolgáltatások szerződések tárgyalásával kapcsolatban
harmadik fél számára; jogi szolgáltatások vállalatok alapításával és bejegyzésével kapcsolatban; jogi
szolgáltatásokról szóló tájékoztatás honlapokon keresztül; jogi és igazságügyi kutató szolgáltatások a szellemi
tulajdon területén; jogi tanácsadás; jogi tanácsadás pályázati felhívások megválaszolásában; jogi tanácsadás
szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban; jogi tanácsadás és képviselet; jogi ügyekkel kapcsolatos
információs szolgáltatások; jogi ügyekkel kapcsolatos szaktanácsadás; jogi ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás;
jogi ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás, tanácsadás és konzultáció; jogsegély szolgáltatások; kereskedelmi
szabványokkal kapcsolatos információs szolgáltatások; kutatás és fejlesztés engedélyeztetése [jogi
szolgáltatások]; képviselet jogvitákban [jogi szolgáltatások]; közbenjárás; közvetítés jogi eljárásoknál;
lajstromozott formatervezési mintaoltalmi bejelentések benyújtása; lajstromozott formatervezési minták
licenszelése; licencjogok kezelésével, ellenőrzéséve l és megadásával kapcsolatos jogi szolgáltatások; litigációs
segítségnyújtási szolgáltatások; mediációs szolgáltatások házassági vitákban; munkaügyi kapcsolatokhoz
kapcsolódó arbitrációs szolgáltatások; nyilvántartási szolgáltatások [jogi]; nyomtatott anyagok engedélyeztetése
[jogi szolgáltatások]; nyomtatott anyagokra vonatkozó szerzői jogok hasznosításával kapcsolatos jogi
szolgáltatások; perekkel kapcsolatos jogi szolgáltatások; peres ügyekkel kapcsolatos tanácsadás; probono jogi
szolgáltatások; professzionális tanácsadó szolgáltatások a szellemi tulajdonjoggal kapcsolatban; rádió- és
televízió-műsorok engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; szabadalmak engedélyeztetésével kapcsolatos
tanácsadás; szabadalmak engedélyezése; szabadalmak hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások;
szabadalmak kezelése, ügyintézése; szabadalmak és szabadalmi kérvények engedélyeztetése [jogi szolgáltatások];
szabadalmakkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szabadalmi kérvények engedélyeztetése [jogi
szolgáltatások]; szabadalmi oltalommal kapcsolatos tanácsadás; szabadalmi ügyvédi szolgáltatások; szabványok
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és gyakorlat áttekintése a törvényeknek és rendeleteknek való megfelelés biztosítása céljából; szabályozási

ügyekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szabályozások előkészítése; szellemi tulajdon
engedélyeztetésével kapcsolatos tanácsadás; szellemi tulajdon engedélyezése a szerzői jogok területén [jogi
szolgáltatások]; szellemi tulajdon engedélyezése a védjegyek területén [jogi szolgáltatások]; szellemi tulajdon
kezelése; szellemi tulajdon kezelésével kapcsolatos anácsadás; szellemi tulajdon licenszelése; szellemi tulajdon
licenszelésével, engedélyezésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szellemi tulajdon megszerzésével
kapcsolatos jogi szolgáltatások; szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szellemi
tulajdon és szerzői jogok engedélyeztetése; szellemi tulajdonjoghoz kapcsolódó jogi tanácsadás; szellemi
tulajdonjogok figyelemmel kísérése jogi tanácsadás céljából; szellemi tulajdonjogok hasznosításával kapcsolatos
jogi szolgáltatások; szellemi tulajdonjogok érvényesítése; szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos jogi
szolgáltatások; szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szellemi tulajdonjogokra
vonatkozó szerződések tárgyalásával és megírásával kapcsolatos jogi szolgáltatások; szellemi tulajdonnal
kapcsolatos konzultáció; szellemi tulajdonnal kapcsolatos információk nyújtása; szellemi tulajdonnal kapcsolatos
szolgáltatások; szellemi tulajdonnal kapcsolatos vizsgálatok, kutatások; szellemi tulajdonra vonatkozó tanácsadási
szolgáltatások befektetők számára; szellemi tulajdonra vonatkozó tanácsadási szolgáltatások a szabadalmak és
szabadalmi kérvények terén; szellemi tulajdonra vonatkozó tanácsadási szolgáltatások nonprofit szervezetek
számára; szerzői jog kezelésére vonatkozó tanácsadás; szerzői jog licenszelésével kapcsolatos szaktanácsadási
szolgáltatások; szerzői joggal kapcsolatos szaktanácsadási szolgáltatások; szerzői jog megsértésével kapcsolatos
szaktanácsadási szolgáltatások; szerzői jogok engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; szerzői jogok
engedélyeztetésével kapcsolatos jogi szolgáltatások; szerzői jogok engedélyezésével foglalkozó ügynökségek;
szerzői jogok engedélyezésével foglalkozó ügynökségekkel kapcsolatos tájékoztatás; szerzői jogok kezelése;
szerző i jogok védelme; szerző i jogok és ipari tulajdonjogok kezelése mások megbízásából; szerzői jogok és
járulékos szerzői jogok kezelésével és hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; szerzői jogvédelemmel
kapcsolatos tanácsadás; szerzői jogokkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; tanácsadás a szellemi tulajdon és
a szerzői jogok kezelésével kapcsolatban; tanácsadás peres ügyekben; tanácsadás személyes jogi ügyekkel
kapcsolatban; televízió műsorokra vonatkozó licencjogok adása [jogi szolgáltatások]; televízióműsorok, video- és
rádióműsorok, produkciók és formátumok licencjogainak kiadása [jogi szolgáltatások]; televíziós műsorok
másolásával kapcsolatos licensz engedélyek kiadása; tulajdonátruházás; tulajdonátruházási szolgáltatások [jogi
szolgáltatások]; vitarendezési szolgáltatások; válási mediációs szolgáltatások; védjegyek engedélyeztetése [jogi
szolgáltatások]; védjegyek engedélyeztetésével kapcsolatos tanácsadás; védjegyek regisztrálásával kapcsolatos
jogi szolgáltatások; védjegyekhez fűződő jogok érvényesítése; védjegyoltalom kezelése, ügyintézése;
védjegyoltalommal kapcsolatos tanácsadás; végrendeletek végrehajtása; végrendeletekkel kapcsolatos jogi
szolgáltatások; ügyvédi szolgáltatások; üzlettel kapcsolatos jogi szolgáltatások; ügyvédi [barrister] szolgáltatások;
üdülési jogokkal kapcsolatos jogi szolgáltatások; filmekhez kapcsolódó licencjogok adása [jogi szolgáltatások].
( 210 ) M 20 00930
( 220 ) 2020.04.01.
( 731 ) ART-MEDIC Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ART MEDIC
( 511 ) 44

Alternatív gyógyászati szolgáltatások; aromaterápiás szolgáltatások; betegápolási szolgáltatások;

egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése; klinikák, orvos
rendelők szolgáltatásai; orvosi berendezések kölcsönzése; orvosi ellátás; orvosi rendelők; plasztikai sebészet;
szépségszalonok; terápiás szolgáltatások; orvosi szolgáltatások.
( 210 ) M 20 00931
( 220 ) 2020.04.01.
( 731 ) Apró Anna, Zalaegeszeg (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )
( 511 ) 10

Orvosi diagnosztikai eszközök; vércukorszint-mérők; kardiográf eszközök; kardiovaszkuláris tűk;

kardiovaszkuláris pumpák; kardiovaszkuláris eszközök; kardiovaszkuláris vezetőhuzalok; kardiopulmonális
újraélesztő maszkok; kardiovaszkuláris megfigyelő berendezések.
35

Marketing tanácsadás; üzletviteli tanácsadás; vállalkozások értékesítéséhez kapcsolódó tanácsadás; üzleti

stratégiai tanácsadás; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök
kis- és nagykereskedelme; munkaerő-közvetítés; kereskedelmi üzletek közvetítése; kereskedelmi közvetítési
szolgáltatások; közönségszolgálati szolgáltatások; reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások;
adatfeldolgozás, -rendszerezés és -kezelés; adminisztratív támogatás és adatfeldolgozási szolgáltatások; üzleti
konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; orvosi számlázási szolgáltatások kórházak számára; okleveles
orvostechnikai szakemberek jegyzékének kezelése; orvosi kutatással kapcsolatos statisztikai adatok összeállítása;
orvosi és ápolószemélyzet közvetítésével foglalkozó állásközvetítő irodák szolgáltatásai; számlázási
szolgáltatások orvosok számára; orvosi számlák kiállítása; orvosi költséggazdálkodás.
41

Konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése; oktatási és képzési szolgáltatások; oktatási,

szórakoztatási és sportszolgáltatások; orvosi, egészségügyi oktatási szolgáltatások; tanítás orvosi területen.
42

Számítógépes programok írása orvosi alkalmazásokhoz; orvosi technológiákkal használatos számítógépes

szoftverek tervezése és fejlesztése.
44

Orvosi eszközök kölcsönzése; orvosi szolgáltatások; receptek elkészítése gyógyszertárakban; orvosi ellátás;

ambuláns orvosi ellátás; orvosi ellátást biztosító intézményt hívó szolgáltatások; orvosi segítségnyújtási [ellátási]
szolgáltatások.
45

Társkereső szolgáltatások; internetes társkereső szolgáltatások; internet alapú társkereső, partnerkereső és

ismerkedési szolgáltatások; ismeretségi, közösségi hálózaton keresztül nyújtott társkereső szolgáltatások.
( 210 ) M 20 00932
( 220 ) 2020.04.01.
( 731 ) Apró Anna, Zalaegeszeg (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 10

Orvosi diagnosztikai eszközök; vércukorszint-mérők; kardiográf eszközök; kardiovaszkuláris tűk;

kardiovaszkuláris pumpák; kardiovaszkuláris eszközök; kardiovaszkuláris vezetőhuzalok; kardiopulmonális
újraélesztő maszkok; kardiovaszkuláris megfigyelő berendezések.
35

Marketing tanácsadás; üzletviteli tanácsadás; vállalkozások értékesítéséhez kapcsolódó tanácsadás; üzleti

stratégiai tanácsadás; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök
kis- és nagykereskedelme; munkaerő-közvetítés; kereskedelmi üzletek közvetítése; kereskedelmi közvetítési
szolgáltatások; közönségszolgálati szolgáltatások; reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások;
adatfeldolgozás, -rendszerezés és -kezelés; adminisztratív támogatás és adatfeldolgozási szolgáltatások; üzleti
konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; orvosi számlázási szolgáltatások kórházak számára; okleveles
orvostechnikai szakemberek jegyzékének kezelése; orvosi kutatással kapcsolatos statisztikai adatok összeállítása;
orvosi és ápolószemélyzet közvetítésével foglalkozó állásközvetítő irodák szolgáltatásai; számlázási
szolgáltatások orvosok számára; orvosi számlák kiállítása; orvosi költséggazdálkodás.
41

Konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése; oktatási és képzési szolgáltatások; oktatási,

szórakoztatási és sportszolgáltatások; orvosi, egészségügyi oktatási szolgáltatások; tanítás orvosi területen.
42

Számítógépes programok írása orvosi alkalmazásokhoz; orvosi technológiákkal használatos számítógépes

szoftverek tervezése és fejlesztése.
44

Orvosi eszközök kölcsönzése; orvosi szolgáltatások; receptek elkészítése gyógyszertárakban; orvosi ellátás;

ambuláns orvosi ellátás; orvosi ellátást biztosító intézményt hívó szolgáltatások; orvosi segítségnyújtási [ellátási]
szolgáltatások.
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Társkereső szolgáltatások; internetes társkereső szolgáltatások; internet alapú társkereső, partnerkereső és

ismerkedési szolgáltatások; ismeretségi, közösségi hálózaton keresztül nyújtott társkereső szolgáltatások.
( 210 ) M 20 00934
( 220 ) 2020.04.01.
( 731 ) Dr. Piczkó Katalin, Budapest (HU)
( 541 ) Zoom Színház
( 511 ) 9

Audiovizuális felvételek; filmek, mozgófilmek; hangfelvételek; letölthető elektronikus kiadványok,

publikációk; letölthető filmek; letölthető hangfelvételek; letölthető képfájlok; letölthető képsorok; letölthető
kiadványok, publikációk; letölthető média; letölthető oktatási média; letölthető podcast-ok; letölthető tanfolyami
anyagok; letölthető videofelvételek; letölthető zenefájlok; multi-média felvételek; műsoros mozgófilmes videók;
podcastok; rögzített videók; számítógépes dokumentáció elektronikus formában; videocastok; videofelvételek;
zenét tartalmazó letölthető videofelvételek.
( 210 ) M 20 00936
( 220 ) 2020.04.02.
( 731 ) Városi Viktor, Pécs (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 20 00951
( 220 ) 2020.04.03.
( 731 ) M-RTL Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Seres Zsuzsanna Sára, Budapest
( 541 ) Maradj haza magadnak!
( 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 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
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[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.
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; 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; fotóriportok
készítése; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek
szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; jelbeszéd fordítása; karaoke szolgáltatás nyújtása;
klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok
szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ]
szolgáltatások; mentorálás; mikrofilmezés; mozifilmek kölcsönzése; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti
galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális
videotár szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján;
nem reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs
szolgáltatások; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók
biztosítása; partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri
szolgáltatások; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];
stúdiószolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, számítógépes hálózatról online
biztosított játékszolgáltatások; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi
produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási,
szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; televíziós
szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése;
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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 00952
( 220 ) 2020.04.04.
( 731 ) EVENT Csoport Rendezvényszervező és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Pojják Eszter Edit, Budapest
( 541 ) HR Smile
( 511 ) 35

Vállalati kommunikációs szolgáltatások; humán erőforrásokkal kapcsolatos konzultáció;

humánerőforrás-menedzsment; emberi erőforrás menedzsment és munkaerő-toborzási szolgáltatások.
41

Üzleti oktatási szolgáltatások; menedzser oktatási szolgáltatások; szemináriumok és workshopok [képzés]

szervezése és lebonyolítása; workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése; oktatási és képzési
szolgáltatások; oktatási szolgáltatások vezető beosztású személyzet számára; üzleti képzés; képzések tartása;
képzés és oktatás; képzés a kommunikációs technikák terén; képzés a munkaügyi kapcsolatok területén.
( 210 ) M 20 00956
( 220 ) 2020.04.05.
( 731 ) Kántás Kata, Tihany (HU)
( 740 ) Karácsony Zsolt, Balatonfüred
( 546 )

( 511 ) 28

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

( 210 ) M 20 00959
( 220 ) 2020.04.06.
( 731 ) Miskolczi Tamás, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Klesics és Dr. Tuller Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások.

( 210 ) M 20 00960
( 220 ) 2020.04.06.
( 731 ) Mészáros Borház Kft., Szekszárd (HU)
( 740 ) BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 546 )
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( 511 ) 33

Borok.

( 210 ) M 20 00998
( 220 ) 2020.04.08.
( 731 ) Luterán Péter, Encs (HU)
( 740 ) Gadus Ügyvédi Iroda, Miskolc
( 541 ) Lutherm
( 511 ) 35
37

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Építőipari szolgáltatások; üzembehelyezési és javítási szolgáltatások; bányászati kitermelés, olaj- és

gázfúrás.
( 210 ) M 20 00999
( 220 ) 2020.04.08.
( 731 ) Luterán Péter, Encs (HU)
( 740 ) Gadus Ügyvédi Iroda, Miskolc
( 546 )
( 511 ) 35
37

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Építőipari szolgáltatások; üzembehelyezési és javítási szolgáltatások; bányászati kitermelés, olaj- és

gázfúrás.
( 210 ) M 20 01000
( 220 ) 2020.04.08.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) VIPSORY
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények; higiéniai termékek gyógyászati célokra;

dietetikus élelmiszerek és anyagok orvosi és állatorvosi célokra; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára;
ásványi élelmiszer-kiegészítők; vitaminok és vitaminalapú készítmények.
9

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

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

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

-berendezések; diagnosztikai eszközök gyógyászati használatra; diagnosztikai, mérő, vizsgáló és felügyeleti
rendszerek; elemzők gyógyászati célokra; nyomon követő eszközök orvosi eszközökhöz.
41

Oktatás biztosítása; egészségügyi információszolgáltatás.

44

Orvosi szolgáltatások; diagnosztikai szolgáltatások; orvosi diagnosztikai szolgáltatások elektronikus

eszközök által; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások;
gyógyszerészeti konzultáció; távgyógyászati szolgáltatások; terápiás szolgáltatások; otthoni kezelések
szolgáltatásának kínálata; orvosi receptek online felírása; betegek orvosi kezelésének monitorozására vonatkozó
orvosi támogatás nyújtása; tanácsadás a gyógyszerészet, az egészségmegóvás és a terápiák területén; orvosi
tájékoztatás betegek részére; egészségügyi információs és figyelemfelhívó program; távolról végzett orvosi
vizsgálat; jó közérzethez és egészséghez kapcsolódó tanácsadó szolgáltatások; betegek orvosi távfelügyeletét
magukba foglaló szolgáltatások.
( 210 ) M 20 01001
( 220 ) 2020.04.08.
( 731 ) Luterán Péter, Encs (HU)
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( 740 ) Gadus Ügyvédi Iroda, Miskolc

( 546 )

( 511 ) 35
37

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Építőipari szolgáltatások; üzembehelyezési és javítási szolgáltatások; bányászati kitermelés, olaj- és

gázfúrás.
( 210 ) M 20 01004
( 220 ) 2020.04.08.
( 731 ) Brands and More Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)
( 740 ) Bolevácz és Vörös Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló

anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek.
5

Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; fertőtlenítőszerek.

( 210 ) M 20 01007
( 220 ) 2020.04.08.
( 731 ) Lavyl Royal Ltd., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Lavyguard
( 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 hajvizek, -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, táplálékkiegésztő, energianövelő szeletek; gyógyszerek és
természetes gyógykészítmények; gyógyszerek; gyógyszeres krémek; gyógyszeres szájspray; gyógyszeres spray-k.

( 210 ) M 20 01008
( 220 ) 2020.04.08.
( 731 ) Lavyl Royal Ltd., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Lavyshield
( 511 ) 3

Testápolási és szépségápolási készítmények; szájhigiénés készítmények; kozmetikai krémek; kozmetikai
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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 hajvizek, -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, táplálékkiegésztő, energianövelő szeletek; gyógyszerek és
természetes gyógykészítmények; gyógyszerek; gyógyszeres krémek; gyógyszeres szájspray; gyógyszeres spray-k.

( 210 ) M 20 01020
( 220 ) 2020.04.09.
( 731 ) WEBMASTER GLOBAL Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Buda Álmos Botond, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Táblagépek.

( 210 ) M 20 01021
( 220 ) 2020.04.09.
( 731 ) dr. Turi György, Budapest (HU)
( 541 ) Maradj itthon!
( 511 ) 35

Hirdetés és reklámozás; hirdetés folyóiratokban, prospektusokban és újságokban; hirdetés magazinokban;

hirdetések elhelyezése; hirdetések készítése és elhelyezése; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési és
reklámozási szolgáltatások televíziós, rádiós, postai úton; hirdetési- és reklámszolgáltatások; interneten keresztül
biztosított hirdetési szolgáltatások; kereskedelmi reklámszövegek készítése; közlemények, hirdetmények kiadása
reklámozási céllal; reklámozás a turizmus és utazás terén; reklámozási, promóciós és PR szolgáltatások;
reklámszövegírás; reklámszövegek publikálása; szállodákkal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; televíziós
reklámok elkészítése; televíziós reklámozás; utazási ágazattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; utazások
promóciója [reklámozása]; vállalatok promóciója [reklámozás].
( 210 ) M 20 01040
( 220 ) 2020.04.15.
( 731 ) Eurostars Hotel Company S.L., Barcelona (ES)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) AUREA ANA PALACE
( 511 ) 43

Szállodai szolgáltatások; lízing és helyfoglalás szállodai szobákba (elszállásolás); étel- és italellátás;

ideiglenes szállásbiztosítás; szálláshely-közvetítő irodák (szállodák); ideiglenes szálláshely bérbeadása és
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foglalása; terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek]; bár szolgáltatások; kávéház-étterem; kávéházak;

gyorséttermek, snack bárok; vendéglátás.
( 210 ) M 20 01094
( 220 ) 2020.04.22.
( 731 ) Dr. Kmeth Sándor, Szeged (HU)
( 740 ) Szabó Ügyvédi Iroda, Szeged
( 546 )
( 511 ) 5

Antibakteriális spray-k; antiszeptikus spray-k aeroszolok formájában, bőrön történő használatra; antiszeptikus

spray-k aeroszolok formájában, szilárd felületeken történő használatra; fertőtlenítő lemosószerek [kivéve
szappanok]; fertőtlenítő szerek gyógyászati használatra; fertőtlenítő törlőkendők; fertőtlenítők; fertőtlenítők
háztartási használatra; fertőtlenítő szerek kórházi használatra; fertőtlenítőszerek; fertőtlenítőszerek, antiszeptikus
készítmények; fertőtlenítőszerek fogorvosi készülékekhez és műszerekhez; fertőtlenítőszerek higiéniai célokra;
fertőtlenítőszerek higiéniás használatra; fertőtlenítőszerrel átitatott kendők; fertőtlenítőszerrel átitatott
tisztítókendők higiéniai célokra; gyógyhatású kézmosók; kézfertőtlenítő készítmények; sterilizáló oldatok; vírus-,
gomba- és baktérium ölő készítmények; szájmaszkok; csíraölő [fertőtlenítő] szerek; csíraölő készítmények
[kivéve szappanok]; csíraölő szerek (germicidek); légtisztító készítmények zárt légterek fertőtlenítésére; higiéniai
beléptető kapuk fertőtlenítő anyaga.
( 210 ) M 20 01095
( 220 ) 2020.04.22.
( 731 ) BELVÁROSI Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Bolevácz és Vörös Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 36

Széfszolgáltatások.

( 210 ) M 20 01097
( 220 ) 2020.04.22.
( 731 ) Royal Borház Európa Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Mészáros Ügyvédi Iroda, Miskolc
( 541 ) Grandior Royale
( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez; alacsony alkoholtartalmú bor;

alkoholos borok; asztali borok; bor alapú italok; bort tartalmazó italok [fröccsök]; csendes borok; édes borok;
eredet-megjelöléssel védett borok; forralt bor; megerősített borok; oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott
borok; pezsgős borok; rozé borok; szeszezett borok.
( 210 ) M 20 01099
( 220 ) 2020.04.23.
( 731 ) BP Reklám Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35
41

Áruértékesítéssel kapcsolatos reklámszolgáltatások.
Szórakoztató központok; múzeumi kiállítások; szórakoztató komplexumok.

( 210 ) M 20 01101
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( 220 ) 2020.04.23.
( 731 ) Lactalis Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Király György, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Tej; tejitalok; tejtermékek; sajtok; sajttermékek; friss sajt; füstölt sajt; kemény sajt; lágy sajtok; túró;

túrókészítmények.
( 210 ) M 20 01107
( 220 ) 2020.04.23.
( 731 ) Danyi Vilmos, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41
42

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység;

minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások.
( 210 ) M 20 01108
( 220 ) 2020.04.23.
( 731 ) Promobil Zrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 10

Végtag ortézisek, protézisek.

( 210 ) M 20 01109
( 220 ) 2020.04.23.
( 731 ) APPERCELL Biotech Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) APPERCELL
( 511 ) 9

Laboratóriumi tálcák; laboratóriumi robotok; laboratóriumi inkubátorok [nem orvosi használatra];

laboratóriumi készülékek és műszerek; inkubátorok laboratóriumi használatra; inkubátorok
baktériumkultúrákhoz; elektródák laboratóriumi kutatáshoz; adatbányász szoftverek; adatbázismotorok; adat- és
fájlkezelő és adatbázis szoftverek; adatbázisszerver-szoftverek; adatfeldolgozó készülékek, berendezések;
adatbázisok; elektronikus adatbázisok; adatátalakító berendezések; adatkommunikációs hardverek; anyagvizsgáló
készülékek és gépek; diagnosztikai berendezések, nem gyógyászati célokra; felügyelő, ellenőrző berendezések,
elektromos; mérőműszerek; tudományos és laboratóriumi készülékek elektromosságot használó kezeléshez;
mérőkészülékek, elektromos; olvasók (adatfeldolgozó eszközök); szabályozó berendezések, elektromos;
számítógépes programok (letölthető szoftverek); számítógépes programok, rögzített; számítógépes
szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető formában; tesztelő
készülékek nem gyógyászati használatra; berendezések tudományos kutatáshoz és laboratóriumi használatra,
oktatási berendezések és szimulátorok.
10

Diagnosztikai képalkotó készülékek orvosi használatra; automatikus elemzőkészülékek gyógyászati

diagnosztikai használatra; elektromos orvosi diagnosztikai eszközök; orvosi diagnosztikai eszközök; orvosi
diagnosztikai műszerek, eszközök; diagnosztikai készülékek gyógyászati használatra; anyagok elemzésére
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szolgáló berendezések (orvosi használatra); laboratóriumi egységek folyadékok inkubációjára [orvosi

használatra]; orvosi diagnosztikai készülékek orvosi célokra; elektrofiziológiás elektródák; elektródák
gyógyászati használatra; inkubátorok orvosi használatra; inkubációs egységek; anyagok elemzésére szolgáló
berendezések (orvosi használatra); elektrofiziológiás diagnosztikai katéterek; vizsgáló szondák orvosi
diagnosztikai célokra; diagnosztikai, vizsgálati és felügyeleti berendezések; orvosi készülékekhez használt
elektródák.
42

Gyógyszerekkel kapcsolatos kutatás; orvosi laboratóriumi kutatási szolgáltatások; orvosi kutatás;

orvosbiológiai kutatási szolgáltatások; orvosi kutatáshoz használt emberi szövetek elemzése; orvostudományhoz
kapcsolódó kutatás; orvosi és állatorvosi kutatással és fejlesztéssel kapcsolatos tájékoztatás és adatszolgáltatás;
adatok és számítógépes programok konvertálása, nem fizikai átalakítás; adatbányászat; adatbázisok fejlesztése;
adatmigrációs szolgáltatások; adatbázis tervezési szolgáltatások; adatbázis-szoftverek telepítése; adattároló
rendszerek fejlesztése; adatközpont-berendezések biztosítása; számítógépes adatelemzési szolgáltatások;
adatfeldolgozó rendszerek lízingelése; anyagok elemzése; adatfeldolgozó programok fejlesztése; adatfeldolgozó
rendszerek tervezése; laboratóriumi anyagvizsgálat; laboratóriumi kutatások; laboratóriumi szolgáltatások;
laboratóriumi vizsgálatok, tesztelési szolgáltatások; anyagvizsgálat és elemzés; tanácsadási szolgáltatások az
anyagvizsgálattal kapcsolatban; diagnosztikai készülékek tervezése; számítógéppel támogatott diagnosztikai
tesztelési szolgáltatások; elektronikus adattárolás; felhőalapú számítástechnika; szoftver mint szolgáltatás (saas);
szoftvertervezés; klinikai kísérletek; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; tudományos laboratóriumi
szolgáltatások; biológiai kutatás, klinikai kutatás és egészségügyi kutatás; tanácsadás a gyógyszerészeti kutatás
területen; gyógyszerészeti és tudományos kutatási információk szolgáltatása a gyógyszerészet és a klinikai
kísérletek területén; tudományos kutatás; elektronikus adattárolási és adat háttérmentési szolgáltatások.
( 210 ) M 20 01111
( 220 ) 2020.04.24.
( 731 ) Meex Agent Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Imrédy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

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

( 210 ) M 20 01112
( 220 ) 2020.04.24.
( 731 ) LAJVÉR BORHÁZ Borászati Korlátolt Felelősségű Társaság, Szálka (HU)
( 740 ) Kállay és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Lajver Incognito
( 511 ) 33
35

Borok; alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
On-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

kiskereskedelmi célokból; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások és rendezvények szervezése; marketing
szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése.
43

Vendéglátás; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; bár szolgáltatások; bár- és

éttermi szolgáltatások; panziók; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás.
( 210 ) M 20 01114
( 220 ) 2020.04.24.
( 731 ) Magyar Batthyány Alapítvány, Budapest (HU)
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( 541 ) Tradinnováció
( 511 ) 35
41

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

( 210 ) M 20 01115
( 220 ) 2020.04.24.
( 731 ) Szarvasi Háztartásigép Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Apponyi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 11

Lámpák; elektromos lámpák; mennyezeti lámpák; fali lámpák; asztali lámpák; állólámpák; talapzatos

lámpák; éjjeli lámpák; utcai lámpák; hordozható lámpák; akkumulátoros lámpák; biztonsági lámpák; fényszórók;
búvárlámpák; keresőlámpák, zseblámpák; fejlámpák; laboratóriumi lámpák; csíraölő lámpák; szárító lámpák nem
gyógyászati célokra; ultraviola lámpák nem gyógyászati használatra; elektromos lámpák beltéri világításhoz;
elektromos lámpák kültéri világításhoz; halogén lámpák; fénycsöves lámpák; led-es lámpák; lámpák, égők ünnepi
díszkivilágításhoz; elektromos lámpák karácsonyfákhoz; lámpák járművekhez; kerékpár lámpák; lámpák
motorkerékpárokhoz; lámpások világításra; izzólámpák; fénycsövek világításhoz; led-es világítótestek; tartozékok
elektromos lámpákhoz; pótalkatrészek elektromos lámpákhoz; foglalatok elektromos lámpákhoz; elektromos
szerelvények lámpákhoz; lámpaernyők; lámpaernyőtartó vázak; lámpaüvegek; lámpaburkolatok..
( 210 ) M 20 01116
( 220 ) 2020.04.24.
( 731 ) Szarvasi Háztartásigép Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Apponyi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 11

Elektromos kávéfőzők; perkolátorral felszerelt elektromos kávéfőzők; presszó kávéfőzők; vezeték nélküli

elektromos kávéfőzők; automata kávéfőző készülékek; kávépörkölő készülékek; elektromos fűtőszálak
kávéfőzőkhöz és kávépörkölő készülékekhez; szűrők elektromos kávéfőzőkhöz; tömítések elektromos
kávéfőzőkhöz; pótalkatrészek elektromos kávéfőzőkhöz; tartozékok elektromos kávéfőzőkhöz; üres
kávékapszulák elektromos kávéfőzőkhöz.
21

Nem elektromos kávéfőzők; dugattyús kávéfőzők; vákuumos kávéfőzők; nem elektromos kávéskannák; kézi

kávédarálók; nem elektromos kávéfilterek; szűrők nem elektromos kávéfőzőkhöz; edények és tartályok
kávéfőzőkhöz.
( 210 ) M 20 01117
( 220 ) 2020.04.24.
( 731 ) Szarvasi Háztartásigép Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Apponyi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Őrölt kávé; pörkölt kávé; pörköletlen kávé; kávékapszulák; instant kávé; kávépótló szerek; pótkávé; cikória

[pótkávé]; növényi készítmények pótkávéként való használatra; kávéaromák; kávé; tejes kávé; jeges kávé;
dobozos kávé; kávé alapú italok; kávékészítmények.
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( 210 ) M 20 01118
( 220 ) 2020.04.24.
( 731 ) Szarvasi Háztartásigép Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Apponyi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 7

Nem kézzel működtetett kávédarálók; darálós kávékészítő gépek; italok készítésére szolgáló háztartási gépek,

elektromechanikus; elektromos gyümölcsprések háztartási használatra; házi italautomaták; készülék víz
szénsavval való dúsításához háztartási használatra; készülék italok szénsavval való dúsításához háztartási
használatra; elektromos habverők háztartási célokra; elektromos kések háztartási használatra; elektromos ollók
háztartási használatra; elektromos konzervnyitók; húsdarálók [gépek] háztartási használatra; őrlőgépek háztartási
használatra, nem kézi; kolbásztöltő gépek háztartási használatra; elektromos keverőgépek háztartási használatra;
kenyérvágó gépek háztartási használatra; kompresszorok háztartási hűtőgépekhez; mosógépek; konyhai
levegőelszívó gépek; háztartási célú magasnyomású mosóberendezések; háztartási elektromos tisztítógépek és
berendezések; szárítógépek [háztartási]; porszívók; zsákok porszívókhoz; háztartási varrógépek; fűnyírók; kerti
szivattyúk; elektromos háztartási gépek.
( 210 ) M 20 01120
( 220 ) 2020.04.24.
( 731 ) Szarvasi Háztartásigép Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Apponyi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 7

Nem kézzel működtetett kávédarálók; darálós kávékészítő gépek; italok készítésére szolgáló háztartási gépek,

elektromechanikus; elektromos gyümölcsprések háztartási használatra; házi italautomaták; készülék víz
szénsavval való dúsításához háztartási használatra; készülék italok szénsavval való dúsításához háztartási
használatra; elektromos habverők háztartási célokra; elektromos kések háztartási használatra; elektromos ollók
háztartási használatra; elektromos konzervnyitók; húsdarálók [gépek] háztartási használatra; őrlőgépek háztartási
használatra, nem kézi; kolbásztöltő gépek háztartási használatra; elektromos keverőgépek háztartási használatra;
kenyérvágó gépek háztartási használatra; kompresszorok háztartási hűtőgépekhez; mosógépek; konyhai
levegőelszívó gépek; háztartási célú magasnyomású mosóberendezések; háztartási elektromos tisztítógépek és
berendezések; szárítógépek [háztartási]; porszívók; zsákok porszívókhoz; háztartási varrógépek; fűnyírók; kerti
szivattyúk; elektromos háztartási gépek; gépek, 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.
11

Elektromos kávéfőzők; perkolátorral felszerelt elektromos kávéfőzők; presszó kávéfőzők; vezeték nélküli

elektromos kávéfőzők; automata kávéfőző készülékek; kávépörkölő készülékek; elektromos fűtőszálak
kávéfőzőkhöz és kávépörkölő készülékekhez; szűrők elektromos kávéfőzőkhöz; tömítések elektromos
kávéfőzőkhöz; pótalkatrészek elektromos kávéfőzőkhöz; tartozékok elektromos kávéfőzőkhöz; üres
kávékapszulák elektromos kávéfőzőkhöz; lámpák; elektromos lámpák; mennyezeti lámpák; fali lámpák; asztali
lámpák; állólámpák; talapzatos lámpák; éjjeli lámpák; utcai lámpák; hordozható lámpák; akkumulátoros lámpák;
biztonsági lámpák; fényszórók; búvárlámpák; keresőlámpák, zseblámpák; fejlámpák; laboratóriumi lámpák;
csíraölő lámpák; szárító lámpák nem gyógyászati célokra; ultraviola lámpák nem gyógyászati használatra;
elektromos lámpák beltéri világításhoz; elektromos lámpák kültéri világításhoz; halogén lámpák; fénycsöves
lámpák; led-es lámpák; lámpák, égők ünnepi díszkivilágításhoz; elektromos lámpák karácsonyfákhoz; lámpák
járművekhez; kerékpár lámpák; lámpák motorkerékpárokhoz; lámpások világításra; izzólámpák; fénycsövek
világításhoz; led-es világítótestek; tartozékok elektromos lámpákhoz; pótalkatrészek elektromos lámpákhoz;
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foglalatok elektromos lámpákhoz; elektromos szerelvények lámpákhoz; lámpaernyők; lámpaernyőtartó vázak;

lámpaüvegek; lámpaburkolatok; világító-, fűtő-, hűtő-, gőzfejlesztő, főző-, szárító-, szellőztető, vízszolgáltató és
egészségügyi készülékek és berendezések.
21

Nem elektromos kávéfőzők; dugattyús kávéfőzők; vákuumos kávéfőzők; nem elektromos kávéskannák; kézi

kávédarálók; nem elektromos kávéfilterek; szűrők nem elektromos kávéfőzőkhöz; edények és tartályok
kávéfőzőkhöz; eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; főzőedények és étkészletek, kanalak,
kések és villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok;
takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,
porcelán- és fajanszáruk.
30

Őrölt kávé; pörkölt kávé; pörköletlen kávé; kávékapszulák; instant kávé; kávépótló szerek; pótkávé; cikória

[pótkávé]; növényi készítmények pótkávéként való használatra; kávéaromák; kávé; tejes kávé; jeges kávé;
dobozos kávé; kávé alapú italok; kávékészítmények; 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 01160
( 220 ) 2020.04.29.
( 731 ) Pane Magyar Sütőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Göd (HU)
( 740 ) Dr. Terék Edina Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Kenyér, péksütemények és cukrászsütemények.

( 210 ) M 20 01162
( 220 ) 2020.04.29.
( 731 ) Pane Magyar Sütőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Göd (HU)
( 740 ) Dr. Terék Edina Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
43

Kereskedelmi ügyletek.
Vendéglátás (élelmezés).

( 210 ) M 20 01168
( 220 ) 2020.04.30.
( 731 ) MKB-Euroleasing Autólízing Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Böde Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek.

( 210 ) M 20 01169
( 220 ) 2020.04.30.
( 731 ) MKB-Euroleasing Autólízing Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Böde Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )
( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek.

( 210 ) M 20 01277
( 220 ) 2020.05.12.
( 731 ) Nézőpont Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kerényi Géza Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás: kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

A rovat 123 darab közlést tartalmaz.
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