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A hatósági közlemények rovataiban
alkalmazott kódok és rendezési elvek

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

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

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

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

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

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

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

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

(60)

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

(98)

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

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

A1

A2

A3

B1
B2
B8
B9
T1
T2
T3
T4

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

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

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

A szabadalmi és a használati mintaoltalmi
bejelentések, illetve a megadott szabadalmak és használati mintaoltalmak adatai NSZO-szekciónként, a formatervezési
(100) Lajstromozási és megújítási adatok mintaoltalmi bejelentések, illetve a meg(111) lajstromszám
adott formatervezési mintaoltalmak adatai
(141) a lajstromozási eljárás és az
a Locarnói Megállapodás szerinti osztáoltalom megszűnésének napja lyonként csoportosítva, az első helyen
(151) a lajstromozás napja
szereplő bejelentők nevének betűrendjé(156) a megújítás napja
ben, a növényfajta-oltalmi bejelentések
(180) a lejárat napja
ügyszám szerinti sorrendben jelennek
(200) Bejelentési adatok
meg.
(210) a bejelentés ügyszáma
(220) a bejelentés napja
Az egyes rovatcímek mellett feltüntetett
(230) a kiállítási elsőbbség adatai
négyjegyű kódok az adott rovatok tar(250) a bejelentés benyújtásának
talmára utalnak a WIPO 17. szabványa
helye
szerint.
(300) Uniós elsőbbség adatai
(400) A Nemzetközi Iroda részéről történő A szabadalmi bejelentések közzététele
közzététel adatai
című rovatban a T betűvel kezdődő do(450) a Nemzetközi Irodánál a köz- kumentumszám az 1996. január 1-je előtti
zétételt tartalmazó lap száma bejelentési nappal rendelkező teljes
(500) Egyéb adatok
vizsgálatú, a H betűvel kezdődő doku(511) az árujegyzék vagy a termék- mentumszám halasztott vizsgálatú szajegyzék a Nizzai Megállapo- badalmi bejelentésre utal.
dás szerint, adatközlésnél csak
az osztályok száma szerepel
Kiegészítő oltalmi tanúsítvány iránti
(540) a földrajzi árujelző megneve- bejelentések az ügyszám, a megadott
zése
kiegészítő oltalmi tanúsítványok a lajst(541) a megjelölés közönséges
romszám szerinti sorrendben jelennek
írásmóddal
meg.
(546) a megjelölés ábrával, illetve a
közönségestől eltérő írásA védjegy és földrajzi árujelző bejelenmóddal
tések a bejelentők nevének betűrendjében,
(551) együttes vagy tanúsító véda lajstromozások lajstromszám szerinti
jegy
sorrendben jelennek meg.
(554) térbeli megjelölés
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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 210 ) M 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.
M1265
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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
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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
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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;
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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;
M1306

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 11. szám, 2020.06.15.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
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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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban
( 111 ) 231.568
( 151 ) 2020.06.15.
( 210 ) M 20 01224
( 220 ) 2020.05.06.
( 732 ) Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Török András Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
41

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

( 111 ) 231.585
( 151 ) 2020.06.15.
( 210 ) M 20 00868
( 220 ) 2020.03.24.
( 732 ) Lakk Nikolett, Székesfehérvár (HU)
( 546 )

( 511 ) 3

Kézápoló folyadék (nem gyógyhatású -); kézápoló folyadékok; kézápoló olajak (nem gyógyhatású -);

kézápoló tejek; kézkenőcs; kézkrém; kézkrémek; körmökhöz való fedőanyagok; köröm alapozó lakkok, rétegek
[kozmetikai]; köröm csillám; kézpakolásokbőrápoláshoz; köröm-kondicionálók; köröm krémek;
körömágybőr-puhítók; körömalapozók [kozmetikai cikkek]; körömápoló készítmények; körömápoló kozmetikai
készítmények; körömápoló kozmetikumok; körömdíszítő matricák; körömerősítő készítmények,
szerek;körömerősítő ragasztók; körömerősítő szerek, oldatok; körömerősítők; körömerősítők [kozmetikumok];
körömfestő tollak; körömgél, körömzselé; körömjavító készítmények; körömkeményítők; körömlakk alapozók;
körömlakk készítmények; körömlakk lemosó; körömlakklemosó készítmények; körömlakklemosó tollak;
körömlakklemosók [kozmetikumok]; körömlakkok; körömlakkok kozmetikai célokra; körömmatricák;
körömszínező por; körömvilágosítók; lábápolási készítmények (nem gyógyhatású -); lábbalzsamok (nem
gyógyhatású -);lábpakolások bőrápoláshoz; lábpúderek [nem gyógyhatású]; műkörmök; műkörmök kozmetikai
célokra; műkörmök lábra; műköröm tipek; műköröm tipek [kozmetikumok]; ragasztók műkörmök rögzítéséhez.
8

Bőrkeményedés vágók; dörzspapír borítású körömreszelők; elektromos körömpolírozók; elektromos pedikűr

készletek; elektromos vagy nem elektromos körömfényesítők, körömpolírozók; elektronikus lábreszelők;
görgőfejek bőrkeményedések eltávolítására szolgáló lábreszelőkhöz; golyós fejű utántöltők elektronikus
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körömreszelőkhöz; köröm eltávolító csipesz; körömágybőr eltávolítók; körömágybőr tolók; körömreszelők,

elektromos; körömpolírozó eszközök manikűrhöz; körömcsipeszek; körömágybőr vágók; körömágybőr vágó
csipeszek; körömreszelők, nem elektromos; körömvágó csipeszek; körömvágó ollók; manikűrkészletek; manikűr
kellékek; lábcsiszolók; körömvágók, elektromos vagy nem elektromos; manikűrkészletek, elektromos; nem
elektromos körömpolírozók; nem elektromos körömpolírozók, körömfényesítők; pedikűr kellékek; pedikűr
kellékek [kéziszerszámok]; pedikűr készletek; tokok manikűreszközökhöz; tűreszelők; körömreszelők.
A rovat 2 darab közlést tartalmaz.
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Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 214.902
( 151 ) 2020.06.05.
( 210 ) M 03 03480
( 220 ) 2003.08.19.
( 732 ) Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar,
Entreprise Nationale, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice (CZ)
( 740 ) Lantos Judit Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BUD
( 511 ) 32

Sörök.

( 111 ) 230.904
( 151 ) 2020.03.03.
( 210 ) M 13 00100
( 220 ) 2013.01.16.
( 732 ) Maharishi Foundation Limited, St. Helier, Jersey (US)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; művészkellékek; ecsetek; oktatási és képzési
kellékek (készülékek kivételével); könyvek; könyvtámaszok; könyvecskék; naptárak; üdvözlőlapok; cserélhető
betétlapos irattartók; folyóiratok; hírlevelek; íróeszközök; fényképek; poszterek; matricák.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; iskolai szolgáltatások;

meditáció oktatás; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; egészségvédő-és fitneszklub szolgáltatások;
menedzselésre vonatkozó felnőttképzési szolgáltatások; gazdasági és menedzselési ügyekkel kapcsolatos
coaching [tréning]; kereskedelmi ügyletekkel kapcsolatos tanfolyamok vezetése; időmenedzseléssel kapcsolatos
oktató szemináriumok vezetése; menedzseléssel kapcsolatos oktatási-szolgáltatások; menedzsment képzési
szolgáltatások; menedzsment szemináriumokon terjesztett tananyagok készítése; videofelvételek készítése
vállalati menedzsment képzésekhez; üzleti menedzsment tanfolyamok biztosítása; általános menedzsment
tanfolyami képzések biztosítása; üzletvezetési kézikönyvek publikálása; egyéni tudatosság fejlesztő
alkotóműhelyek és szemináriumok vezetése; oktatási és szórakoztatási szolgáltatások, nevezetesen ösztönző és
oktató szónokok biztosítása az ön- és személyiségfejlesztés területén; személyiségfejlesztő tanfolyamok;
személyiségfejlesztő képzések; segitségnyújtás, egyéni testedzési és fitness tanácsadás vállalati ügyfeleknek,
hogy elősegítsék, hogy alkalmazottaik beépítsék mindennapjaikba a fizikai erőnlétüket javító testgyakorlást;
segitségnyújtás, egyéni testedzési és fitness tanácsadás egyének részére, hogy beépítsék mindennapjaikba a fizikai
erőnlétüket javító testgyakorlást; személyiségfejlesztő tanfolyamok, aerob és anaerob gyakorlatokat erősítő és
rugalmasságot fokozó gyakorlatokkal ötvöző egyéni fitness edzői szolgáltatások; fogyással és testedző
programokkal kapcsolatos egyéni képzések; egyéni időmenedzseléssel kapcsolatos tanfolyamok biztosítása;
személyiségfejlesztő tanfolyamok biztosítása; meditációs technikák oktatása.
44

Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; masszázs

szolgáltatások; masszázsra vonatkozó tájékoztató szolgáltatások; dietetikus által nyújtott szolgáltatások; étrendés táplálkozási tanácsadás; egészségügyi klinikai szolgáltatások; meditációs szolgáltatások; energiagyógyítási
szolgáltatások, nevezetesen stresszkezelésre és stressz csökkentésre vonatkozó tanácsadás egyének részére
életminőségük javításáért; fizioterápiás állapotfelmérés, mozgászavarok azonosítása és kezelése az optimális testi
működés helyreállítása és fenntartása érdekében a betegségek, rendellenességek, az egészségi állapot vagy
sérülések eredményeképpen kialakuló károsodások, korlátozott működések és a rokkantság kialakulásának, a
tünetek megjelenésének és előrehaladásának megelőzése érdekében, stresszkezelési szolgáltatások; telefonos és
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személyes egyéni életstílus és állapotfelmérés (testi és lelki egészségügyi szolgáltatások}; egyéni viselkedéssel

kapcsolatos szolgáltatások; egészségügyi és wellness tanácsadás az egyéni boldogság eléréséhez; izomerősítéssel
kapcsolatos egyéni terápiás szolgáltatások; a keringés javítását szolgáló egyéni terápiás szolgáltatások;
személyiségfelmérési szolgáltatások; az egészséges életmóddal és táplálkozással kapcsolatos szolgáltatások;
nevezetesen személyre szabott felmérések/értékelések, egyéni szokások kialakítása, állapotfenntartási ütemtervek
készítése és tanácsadás; wellness szolgáltatások biztosítása, nevezetesen egyéni állapotfelmérések, egyéni
szokások kialakítása, állapotfenntartási ütemtervek készítése és tanácsadás.
( 111 ) 231.216
( 151 ) 2020.06.04.
( 210 ) M 19 02485
( 220 ) 2019.08.09.
( 732 ) Digital Media and Communications Zrt, Budapest (HU)
( 740 ) Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ARENA4
( 511 ) 35

Reklámozás; adatbázisokkal kapcsolatos reklámozási szolgáltatások; 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 kampányok
kidolgozása; promóciós marketing-szolgáltatások audiovizuális média felhasználásával; rádió- és tévéreklámok
gyártása és forgalmazása; rádiós és televíziós reklámozás; rádiós és televíziós reklámügynökség hirdetési
szolgáltatásai; 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 televízióképernyőn 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 videoadatátvitel;
internetes protokollt használó televízióhoz kapcsolódó műsorszóró szolgáltatások; internetes protokollt használó
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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; televízióstreaming 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.
( 111 ) 231.217
( 151 ) 2020.06.04.
( 210 ) M 19 02490
( 220 ) 2019.08.11.
( 732 ) Bérkert 45 Kft., Üllés (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Kereskedelmi ügyletek.

( 111 ) 231.218
( 151 ) 2020.06.04.
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( 210 ) M 19 02492
( 220 ) 2019.08.12.
( 732 ) HOTEL Ózon Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Szabó Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár
( 541 ) Ózon Hotel
( 511 ) 43

Időleges szállásadás; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátás; szállodai szolgáltatások;

szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szálláshely szolgáltatások; szállás biztosítása szállodákban és
motelekben; szállodai foglalási szolgáltatások az interneten keresztül.
( 111 ) 231.350
( 151 ) 2020.06.09.
( 210 ) M 19 03619
( 220 ) 2019.11.28.
( 732 ) TubeShop Kft., Solymár (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

Nyomtatott pólók; pólóingek; pólók; rövid ujjú pólók; ujjatlan pólók, trikók; visszahajtott, magas nyakú

pulóverek, pólók [garbó]; kapucnis pulóverek; hosszú ujjú pulóverek; kapucnis pulóverek, melegítőfelsők;
környakas pulóverek; pulóverek; pulóverek, kötényruhák; pulóverek, kötött pulóverek; polár pulóverek;
pulóverek, mezek; pulóverek, szvetterek; v-nyakú pulóverek.
40

Pólóhímzési szolgáltatások; pólónyomás, pólónyomtatás.

( 111 ) 231.353
( 151 ) 2020.06.04.
( 210 ) M 19 02483
( 220 ) 2019.08.09.
( 732 ) Hirsch Imre Lajos, Göd (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Szórakoztatás.

( 111 ) 231.359
( 151 ) 2020.05.21.
( 210 ) M 19 03308
( 220 ) 2016.07.07.
( 732 ) CHR. HANSEN A/S, Hoersholm (DK)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) OXYCAP
( 511 ) 1

Bakteriológiai készítmények nem gyógyászati vagy állatgyógyászati használatra; mikroorganizmus kultúrák,

nem orvosi és állatgyógyászati használatra; ipari célú mikroorganizmus kultúrák; mikrobiális oltóanyagok a
szilázs erjedésének szabályozására és fokozására.
( 111 ) 231.420
( 151 ) 2020.05.13.
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( 210 ) M 19 02766
( 220 ) 2019.09.13.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) SOLETTA
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 231.421
( 151 ) 2020.05.13.
( 210 ) M 19 02764
( 220 ) 2019.09.13.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) ROTIDON
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 231.422
( 151 ) 2020.05.13.
( 210 ) M 19 02637
( 220 ) 2019.08.29.
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gubucz Ágnes, Budapest
( 541 ) Herczeg Ferenc-díj
( 511 ) 35
38

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.
Hírügynökségek; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; mobiltelefonos

kommunikáció; műholdas átvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció; telefon és mobiltelefon szolgáltatások (1);
telefon és mobiltelefon szolgáltatások (2); televíziós műsorszórás, -közvetítés; telex szolgáltatások; üzenetek,
képek továbbítása számítógépek segítségével; vezeték nélküli műsorterjesztés; video on-demand közvetítések.
41

Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten (nem

letölthető); elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása;
előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése; fényképészet;
filmek feliratozása; filmgyártás, kivéve a reklámfilmek; filmstúdiók; filmszínházi előadások; filmbemutatók;
forgatókönyvírás; forgatókönyvírás nem reklámcélra; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés (szemléltetés);
hangfelvételek kölcsönzése; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; jelbeszéd fordítása;
klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok
szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mikrofilmezés;
múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); művészeti alkotások bérbeadása; nem letölthető filmek
biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár
szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; oktatási információs
szolgáltatások; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók
biztosítása; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok
készítése; show műsorok szervezése; impresszáriók szolgáltatásai; stúdiószolgáltatások; szabadidős
tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; 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; versenyek
szervezése (oktatás vagy- szórakoztatás); videorögzítés; videoszalagok vágása; zenei produkciók; zenekarok
szolgáltatásai; zeneszerzés.
( 111 ) 231.423
( 151 ) 2020.05.13.
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( 210 ) M 19 02776
( 220 ) 2019.09.13.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) CUPARYL
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 231.424
( 151 ) 2020.05.13.
( 210 ) M 19 02771
( 220 ) 2019.09.13.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) VITUDIN
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 231.425
( 151 ) 2020.05.13.
( 210 ) M 19 02775
( 220 ) 2019.09.13.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) DOMORON
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 231.426
( 151 ) 2020.05.13.
( 210 ) M 19 02774
( 220 ) 2019.09.13.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) CARISSILA
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 231.427
( 151 ) 2020.05.13.
( 210 ) M 19 02773
( 220 ) 2019.09.13.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) DALNAVILLA
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 231.428
( 151 ) 2020.05.13.
( 210 ) M 19 02772
( 220 ) 2019.09.13.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) BUBUXIN
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 231.429
( 151 ) 2020.05.13.
( 210 ) M 19 02769
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( 220 ) 2019.09.13.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) UTERNA
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 231.430
( 151 ) 2020.05.13.
( 210 ) M 19 02765
( 220 ) 2019.09.13.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) BABARYD
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 231.431
( 151 ) 2020.05.13.
( 210 ) M 19 02629
( 220 ) 2019.08.29.
( 732 ) Preczerné Kobelák Szilvia, Hódmezővásárhely (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

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

( 111 ) 231.432
( 151 ) 2020.05.13.
( 210 ) M 19 01798
( 220 ) 2019.06.06.
( 732 ) Sándor László, Fonyód (HU)
( 546 )

( 511 ) 12

Kerékpárok, kerékpáralkatrészek, kerékpárkiegészítők.

35

Kerékpárok és kerékpáralkatrészek kis- és nagykereskedelmi szolgáltatásai.

37

Kerékpárok javítása, szervizelései, szerelési szolgáltatásai.

( 111 ) 231.433
( 151 ) 2020.05.13.
( 210 ) M 19 02636
( 220 ) 2019.08.29.
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gubucz Ágnes, Budapest
( 541 ) Egyesy Géza-díj
( 511 ) 35
38

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.
Hírügynökségek; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; mobiltelefonos

kommunikáció; műholdas átvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció; telefon és mobiltelefon szolgáltatások (1);
telefon és mobiltelefon szolgáltatások (2); televíziós műsorszórás, -közvetítés; telex szolgáltatások; üzenetek,
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képek továbbítása számítógépek segítségével; vezeték nélküli műsorterjesztés; video on-demand közvetítések.

41

Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten (nem

letölthető); elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása;
előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése; fényképészet;
filmek feliratozása; filmgyártás, kivéve a reklámfilmek; filmstúdiók; filmszínházi előadások; filmbemutatók;
forgatókönyvírás; forgatókönyvírás nem reklámcélra; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés (szemléltetés);
hangfelvételek kölcsönzése; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; jelbeszéd fordítása;
klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok
szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mikrofilmezés;
múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); művészeti alkotások bérbeadása; nem letölthető filmek
biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár
szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; oktatási információs
szolgáltatások; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók
biztosítása; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok
készítése; show műsorok szervezése; impresszáriók szolgáltatásai; stúdiószolgáltatások; szabadidős
tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; 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; versenyek
szervezése (oktatás vagy- szórakoztatás); videorögzítés; videoszalagok vágása; zenei produkciók; zenekarok
szolgáltatásai; zeneszerzés.
( 111 ) 231.434
( 151 ) 2020.05.13.
( 210 ) M 19 02777
( 220 ) 2019.09.13.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) FUTAGIN
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 231.438
( 151 ) 2020.05.18.
( 210 ) M 19 03730
( 220 ) 2019.12.09.
( 732 ) Perei Efraim Kft., Budapest (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Digitális órákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; ékszertartókkal kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; elektronikus órák, karórákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi
szolgáltatások; elektronikusan vezérelt digitális órákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;
mechanikus órákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; okosórákkal kapcsolatos kis- és
nagykereskedelmi szolgáltatások; óra szíjakkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;
óraalkatrészekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; órák és alkatrészeikkel kapcsolatos kis- és
nagykereskedelmi szolgáltatások; órakészítő berendezésekhez való alkatrészek és szerelvényekkel kapcsolatos
kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; órákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;
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óraszámlapokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; óratartó díszdobozokkal kapcsolatos kis-

és nagykereskedelmi szolgáltatások; vezeték nélküli kommunikációs funkcióval rendelkező órákkal kapcsolatos
kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.
37

Órajavítás; órák és időmérő készülékek javítása és karbantartása; órák és karórák javítása vagy

karbantartása; órák és karórák javításával vagy karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás; órák, karórák
karbantartása és javítása; órák, karórák restaurálása; ékszerjavítás.
( 111 ) 231.439
( 151 ) 2020.05.18.
( 210 ) M 19 03732
( 220 ) 2019.12.09.
( 732 ) Perei Efraim Kft., Budapest (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Kontaktlencse fertőtlenítőszerekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; kontaktlencse

tárolókkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; kontaktlencsékhez tisztító készítményekkel
kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; kontaktlencsékkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi
szolgáltatások; kontaktlencsetartókkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; látásjavító
segédeszközökkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; látásjavító szemüvegekkel kapcsolatos
kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; lencse nélküli szemüvegkeretekkel kapcsolatos kis- és
nagykereskedelmi szolgáltatások; optikai cikkekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; optikai
segédeszközökkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; polarizációs szemüvegekkel kapcsolatos
kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; szemészeti készítményekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi
szolgáltatások; szemészeti üveglencsékkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; szemüveg
alkatrészekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; szemüveg párásodásgátló szerekkel
kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; szemüveg pótlencsékkel kapcsolatos kis- és
nagykereskedelmi szolgáltatások; szemüveg- és napszemüvegtokokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi
szolgáltatásokok.
44

Szemüvegek tisztítására alkalmas törlőrongyokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

szemüvegek, napszemüvegek és kontaktlencsékkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;
szemüvegkeretekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; szemüveglencse-tisztító oldatokkal
kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; szemüveglencse-védőkkel kapcsolatos kis- és
nagykereskedelmi szolgáltatások; szemüveglencsékkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;
színezett kontaktlencsékkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; tisztítószerrel átitatott
szemüvegtisztító kendőkkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.
( 111 ) 231.444
( 151 ) 2020.05.18.
( 210 ) M 19 03606
( 220 ) 2019.11.28.
( 732 ) Wellmed Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Egészségügyi, egészségmegőrző termékek kereskedelme.
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( 111 ) 231.447
( 151 ) 2020.05.26.
( 210 ) M 19 01461
( 220 ) 2019.05.06.
( 732 ) dr. Szalai László, Budapest (HU)
( 541 ) Tinnitus Coaching
( 511 ) 41
44

Coaching [tréning]; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; oktatás biztosítása.
Pszichológus [szolgáltatások]; betegápolási szolgáltatások; csillapító kezelés; egészséggel kapcsolatos

tanácsadó szolgáltatások.
( 111 ) 231.452
( 151 ) 2020.05.22.
( 210 ) M 17 02206
( 220 ) 2017.07.07.
( 732 ) VINUM 1842 Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft. és Lantos Judit Ügyvédi Iroda, Budapest
Dr. Kádár Kata Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 6
33

Fém dobozok alkoholos italokhoz.
Alkoholtartalmú szénsavas italok, a sörök kivételével; bort tartalmazó italok [fröccsök]; bor alapú italok;

borból és gyümölcsléből készült alkoholos italok.
39

Ital [szeszesital] forgalmazással kapcsolatos szolgáltatások; forgalmazási szolgáltatások.

( 111 ) 231.453
( 151 ) 2020.05.22.
( 210 ) M 17 02208
( 220 ) 2017.07.07.
( 732 ) VINUM 1842 Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft. és Lantos Judit Ügyvédi Iroda, Budapest
Dr. Kádár Kata Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 6
33

Fém dobozok alkoholos italokhoz.
Bort tartalmazó italok [fröccsök]; bor alapú italok; borból és gyümölcsléből készült alkoholos italok;

alkoholtartalmú szénsavas italok, a sörök kivételével.
39

Ital [szeszesital] forgalmazással kapcsolatos szolgáltatások; forgalmazási szolgáltatások.

( 111 ) 231.462
( 151 ) 2020.05.27.
( 210 ) M 19 02807
( 220 ) 2019.09.17.
( 732 ) Polgári Értékekért Alapítvány, Hatvan (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 16
41

Nyomdaipari termékek; folyóiratok, könyvek; magazinok, revük [időszaki lapok].
Kulturális tevékenységek; elektronikus kiadványszerkesztés, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line

publikálása; könyvkiadás.
( 111 ) 231.463
( 151 ) 2020.05.27.
( 210 ) M 19 02947
( 220 ) 2019.09.25.
( 732 ) Lin Lianjie, Budapest (HU)
( 740 ) Kiss-Meggyesi Zita, Budapest
( 541 ) USHAS
( 511 ) 3

Ajakfények; ajakrúzsok; bőrápoló kozmetikumok; bőrfehérítő készítmények; bőrfehérítő krémek; dezodoráló

szappan; dezodorok emberi használatra vagy állatoknak; fogkrémek; hajápoló folyadékok; hajbalzsamok;
hajspray; izzadásgátló piperecikkek; izzadásgátló szappan; kozmetikai, szépségápolási készítmények;
körömlakkok; lakkeltávolító termékek, lakklemosók; samponok; szemöldökceruzák (1); szemöldökceruzák (2);
szempillaspirál; szőrtelenítők.
( 111 ) 231.464
( 151 ) 2020.05.27.
( 210 ) M 19 03489
( 220 ) 2019.11.18.
( 732 ) Ginko Bt., Budapest (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 44

Kertészeti eszközök kölcsönzése; kertészeti információnyújtás és tanácsadás; kertészeti műtrágyák

használatával kapcsolatos információs szolgáltatások; kertészeti szolgáltatások; kertészeti tanácsadás; kertészi és
kertészeti szolgáltatások; növényápolási szolgáltatások [kertészeti szolgáltatások]; online tájékoztatás
mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatásokhoz kapcsolódóan; tájékoztatás mezőgazdasági, kertészeti és
erdészeti szolgáltatásokkal kapcsolatban; tanácsadási és konzultációs szolgáltatások a mezőgazdasági és
kertészeti trágyák felhasználásával kapcsolatban.
( 111 ) 231.465
( 151 ) 2020.05.27.
( 210 ) M 19 03612
( 220 ) 2019.11.28.
( 732 ) WINE CONCEPT Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
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Borok, borpárlatok, bor alapú készítmények, habzóborok, pezsgők.

( 111 ) 231.466
( 151 ) 2020.05.27.
( 210 ) M 19 03613
( 220 ) 2019.11.28.
( 732 ) Akusztika Mérnöki Iroda Kft., Baja (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) NAR-WALL
( 511 ) 17

Nemfém szerkezetek zaj csökkentésére [szigetelés]; zajcsökkentő panelek; zajvédő falak; hangszigetelők

épületekhez; hangszigetelők; hangelnyelő lapok; hangelnyelő béléselemek; hangtompító burkolatok.
( 111 ) 231.467
( 151 ) 2020.05.27.
( 210 ) M 19 03614
( 220 ) 2019.11.28.
( 732 ) Akusztika Mérnöki Iroda Kft., Baja (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) PUTEX
( 511 ) 17

Nemfém szerkezetek zaj csökkentésére [szigetelés]; zajcsökkentő panelek; zajvédő falak; hangszigetelők

épületekhez; hangszigetelők; hangelnyelő lapok; hangelnyelő béléselemek; hangtompító burkolatok.
( 111 ) 231.468
( 151 ) 2020.05.27.
( 210 ) M 19 03621
( 220 ) 2019.11.27.
( 732 ) Valek Gáspár, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

Készételek húsból; zöldséges készételek; főként zöldségeket tartalmazó fagyasztott készételek; elsősorban

halból álló készételek; elsősorban zöldségféléket tartalmazó készételek; elsősorban kacsából álló készételek;
elsősorban pulykából álló készételek; főként húst tartalmazó készételek; főként húspótlókat tartalmazó
készételek; főként csirkét tartalmazó készételek; főként szalonnát tartalmazó készételek; főként vadhúst
tartalmazó készételek; túlnyomórészt csirkehúsból készült készételek; főként húsból álló készételek; főként tojást
tartalmazó készételek; teljesen vagy lényegében baromfiból készült készételek; teljesen vagy lényegében húsból
készült készételek; teljesen vagy lényegében vadhúsból készült készételek; főként halvagdalékot, zöldségeket,
főtt tojást és erőlevest tartalmató készételek; gyümölcsön, zöldségen, húson, halon alapuló készétel.
30

Rizses készételek; főként rizst tartalmazó készételek; főként tésztát tartalmazó készételek; burgonyalisztből

készült sós készételek; csokoládé alapú szeletek [készétel]; metélttészta-alapú készételek; készételek pizzák
formájában; főleg rizsből készült száraz és folyékony készételek; túlnyomórészt tésztát tartalmazó száraz és
folyékony készételek.
39

Készételek és italok házhozszállítása.

43

Ételkészítés; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; gyorséttermi szolgáltatások; étkezdei, menzai

szolgáltatások.
( 111 ) 231.470
( 151 ) 2020.05.27.
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( 210 ) M 19 03623
( 220 ) 2019.11.28.
( 732 ) Kerekes Péter Mihály, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

Nyomdaipari termékek; időszakos kiadvány (magazin), könyv és könyvecskék.

( 111 ) 231.471
( 151 ) 2020.05.27.
( 210 ) M 19 03204
( 220 ) 2019.10.18.
( 732 ) PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest
( 541 ) PEPSI RASPBERRY
( 511 ) 32

Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök

és más készítmények italok készítéséhez; alkoholmentes szénsavas italok; üdítőitalok; energiaitalok; izotóniás
italok; sportitalok; vitamintartalmú italok; ízesített vizek; porok szénsavas italokhoz; smoothie-k [gyümölcs- vagy
zöldségitalok]; kókuszalapú italok.
( 111 ) 231.472
( 151 ) 2020.05.27.
( 210 ) M 19 03205
( 220 ) 2019.10.18.
( 732 ) PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest
( 541 ) PEPSI MANGO
( 511 ) 32

Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök

és más készítmények italok készítéséhez; alkoholmentes szénsavas italok; üdítőitalok; energiaitalok; izotóniás
italok; sportitalok; vitamintartalmú italok; ízesített vizek; porok szénsavas italokhoz; smoothie-k [gyümölcs- vagy
zöldségitalok]; kókuszalapú italok.
( 111 ) 231.474
( 151 ) 2020.05.27.
( 210 ) M 19 03507
( 220 ) 2017.09.04.
( 732 ) Gerstacker Marken GbR, Nürnberg (DE)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) Albrecht Dürer
( 511 ) 33

Forralt bor; ízesített bortartalmú italok; röviditalok vagy bor alapú koktélok és aperitifek; szesz és bor alapú

puncs.
( 111 ) 231.475
( 151 ) 2020.05.27.
( 210 ) M 19 03745
( 220 ) 2019.12.10.
( 732 ) Urbán Zsolt György, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
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( 546 )
( 511 ) 16

Magazinok, revük [időszaki lapok], nyomtatott publikációk, újságok; 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.
41

Újságok kiadása, folyóiratok kiadása, magazinok kiadása; kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatás, web-es

újságok megjelentetése, újságok megjelentetése; újság kiadása ügyfelek számára az interneten, újságok,
folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése, magazinok, folyóiratok és újságok multimédiás
megjelentetése, újságírói szolgáltatások, újságkiadás, újságok megjelentetése, szabadúszó újságírás, elektronikus
magazinok kiadása (social media felületeken való megjelenés), magazinok multimédiás megjelentetése, könyvek,
magazinok, almanachok és napilapok megjelentetése, magazinok kiadásához kapcsolódó szaktanácsadási
szolgáltatások, elektronikus formátumú magazinok megjelentetése az interneten.
( 111 ) 231.477
( 151 ) 2020.05.27.
( 210 ) M 19 03748
( 220 ) 2019.12.10.
( 732 ) Nagyné Bali Szabina, Tiszaalpár (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 44

Gyógypedikűr és lábápolási szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére;

gyógyászati szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; terápiás szolgáltatások;
egészségfelmérési vizsgálatok.
( 111 ) 231.480
( 151 ) 2020.05.27.
( 210 ) M 19 03752
( 220 ) 2019.12.06.
( 732 ) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Frankfurt am Main (DE)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) DULCONATURAL
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények; táplálék-kiegészítők; diétás étrend-kiegészítők; étrendkiegészítők; vitaminok;

ásványi anyagok gyógyászati használatra.
( 111 ) 231.481
( 151 ) 2020.05.27.
( 210 ) M 19 03754
( 220 ) 2019.12.10.
( 732 ) Velvet Zest Kft., Budapest (HU)
( 541 ) MOZATA
( 511 ) 8

Állatnyíró eszközök, nyírógépek; kerámiakések; nem elektromos sajtszeletelők; evőeszközök; tojásszeletelő,

nem elektromos; kivágó szerszámok [kéziszerszámok]; gyümölcsszedők [kéziszerszámok]; gyümölcs szeletelők;
konyhai zöldségszeletelők; kések; macheték [széles pengéjű kések]; hústépő karmok; húsvágó kések, bárdok
[kéziszerszámok]; osztriganyitók; pizzavágók, nem elektromos; pikkelyező kések; ollók; kaparókések
[kéziszerszámok]; ezüstneműk [kések, villák és kanalak]; kanalak; evőeszközök [kések, villák és kanalak]; villák
[evőeszközök]; műanyag kanalak, étkezővillák és étkezőkések; babakanalak, étkezővillák és étkezőkések;
ültetőkanalak [kertészet]; zöldségvágók (kézi működtetésű); zöldségreszelők; kézi működtetésű
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zöldség-spirálvágók; zöldséghámozók [kéziszerszámok].

21

Kosarak háztartási használatra; spicckanalak [konyhai eszközök]; habverők, nem elektromos; söröskancsók;

palacknyitók, elektromos és nem elektromos; palackok; mosdótálak, lavórok; papírtörölköző adagolók; dobozok
üvegből; kenyérkosarak, háztartási célokra; kenyérvágó deszkák; vajtartók; vajtartó burák; kenyértartók; porcelán
tálcák; cukorkásdobozok; kerámiák háztartási használatra; éjjeliedények; kávéskészletek; mozsarak konyhai
használatra; bögrék, korsók; edények, fazekak; fazekasáruk; fűszertartó szettek; szívószálak; cukortartók;
tányérok; asztali alátétek, nem papírból vagy textilből; étkészlet, a kések, villák és kanalak kivételével; nem
elektromos tajine; teáskészletek [terítékek]; teafőző tojások; teaszűrők; tea cozy [teáskanna melegítő];
teafilter-tartók; teáskannák.
29

Ajvár [tartósított paprika]; articsóka, tartósított; padlizsánkrém; bab, tartósított; bogyós gyümölcsök,

konzervált; kandírozott [cukrozott] mogyorók/diók; szárított, aszalt kókuszdió; datolya; falafel; ízesített
mogyorók, diók; gyümölcsök, tartósított; gyümölcskocsonya, -zselé; gyümölcssaláták; gyümölcs csipsz;
gyümölcs alapú snackek; fokhagyma [konzervek]; gyömbérdzsem; mogyoró, előkészített; hummusz
[csicseriborsókrém]; dzsemek /lekvárok/ gyümölcsízek; lencse, tartósított; alacsony zsírtartalmú
burgonyachipsek; gomba, tartósított; dióféle-alapú krémek; mogyorók, elkészített; étkezési olajok; olívaolaj,
étkezési; olajbogyó, tartósított; mogyoróvaj; földimogyoró, elkészítve; borsó, tartósított; savanyúságok;
virágporkészítmények [élelmiszer]; sültburgonya, chips; bundás burgonyaszeletek; burgonyapehely; mazsola;
magvak, elkészítve; étkezési szezámolaj; levesek; napraforgóolaj, étkezési; napraforgómag, elkészítve;
csemegekukorica, elkészített; tahini [szezámmagkrém]; tajine [elkészített hús, hal vagy zöldség]; zöldségsaláták;
zöldséges mousse-ok [habok]; zöldségvelőkrém; növényi alapú tejszín; zöldségek, tartósított; zöldségek, főtt;
szárított zöldségek; zöldségkonzervek.
30

Agávé szirup [természetes édesítőszer]; szegfűbors; marcipán massza; mandulás édességek; ánizsmag;

almaszósz [ízesítők/fűszerek]; fűszeres készítmények ételekhez; pótkávé; durva árpaliszt; babliszt; kekszek
(aprósütemények); kenyér; zsemlék; zsemlemorzsa; feldolgozott hajdina; bulgur; briós; kandiscukor; cukorból
készült tortadíszek; kapribogyók; karamellák [cukorkák]; zellersó; gabonakészítmények; gabonaszeletek; snack
ételek (gabona alapú -); chips [gabonakészítmény]; csokoládé; dióféléket tartalmazó kenhető csokoládék;
csokoládé alapú szendvicskrémek; csokoládé-bevonatú diófélék; fahéj [fűszer]; szegfűszeg [fűszer]; kakaó;
kakaóitalok tejjel; kakaóalapú italok; kávéaromák; kávé; kávé tejjel; kávé alapú italok; fűszerek, ízesítők;
kandiscukor; konyhasó; kukoricapehely; kukorica, sült; kuszkusz [búzadara]; kekszek, rágcsálnivalók; árpa
őrlemény; zabdara; curry [fűszer]; desszert mousse-ok [cukrászáru]; nyers tészták; salátaöntetek;
teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; fondant, tortamáz; gyümölcsös zselés cukor [édességek];
gyümölcsszószok; kerti gyógynövények, tartósított [ízesítőszerek]; gyömbér [fűszer]; szirupok és melasz; dara
emberi fogyasztásra; halva [édességféle]; méz; lenmag étkezési célokra [ízesítés]; pasztillák, szögletes cukorkák
[édességek]; marinádok [fűszeres pácok]; marcipán; darált fokhagyma [fűszer]; menta cukrászati használatra;
mustárliszt; mustár; természetes édesítőszerek; metélttészta-alapú készételek; metélt tészta, nudli, galuska;
diófélékből készült lisztek; szerecsendió; zabpehely; zab alapú ételek; zabdara; pálmacukor; palacsinták; lisztből
készült tészták; tésztaöntetek; pastila [orosz gyümölcsös sütemény]; süteménytészta; süteményekhez való tészta;
földimogyorós édességek; gyümölcsös sütemények/torták; pizza; pralinék; feldolgozott quinoa; ételízesítő
[fűszer]; rizs alapú rágcsálnivalók; méhpempő; kétszersültek; sáfrány [ételízesítő]; szendvicsek; szószok
[ízesítőszerek, fűszeres mártások]; fűszerek; feldolgozott magok fűszerezési használatra; búzadara; szezámmagok
[fűszerek]; fűszerek; tabulé [arab saláta]; lepények; tea; tea alapú italok; kurkuma; kenyér kovász nélkül, macesz;
kávé, pörköletlen.
31

Mandula [gyümölcs]; friss gyümölcs válogatás; citrusgyümölcs, friss; kókuszdió; lenliszt [takarmány];

szárított virágok díszítésre; friss gyümölcsök; friss kerti gyógynövények; friss fokhagyma; magvak [gabona]; friss
mogyoró; gomba, friss; diófélék [gyümölcsök]; olajbogyók, friss; hagymák, friss zöldségek; narancs;
földimogyoró, friss; borsó, friss; paprika [növény]; növények; szárított növények díszítésre; burgonya, friss; élő
baromfi; rebarbara, friss; magvak; étkezési szezámmag, feldolgozatlan; cserjék; paraj, friss [spenót];
szarvasgomba, friss; friss zöldségek.
M1334

32

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 11. szám, 2020.06.15.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
Aloe vera italok, alkoholmentes; alkoholmentes aperitifek; árpabor [sör]; sörök; termékek szénsavas vizek

előállításához; szénsavas víz; alkoholmentes almabor; alkoholmentes koktélok; energiaitalok; esszenciák italok
előállításához; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; gyömbéres üdítőital; szőlőmust; limonádék;
lítiumos vizek; mustok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes gyümölcsitalok; készítmények
italokhoz; alkoholmentes italok; méz alapú alkoholmentes italok; kávé ízesítésű üdítőitalok; alkoholmentes teaízű
italok; mandulatej; rizsalapú italok, melyek nem tejpótlók; smoothie-k [gyümölcs- vagy zöldségitalok];
szódavizek; üdítőitalok; szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz; asztali vizek; paradicsomlevek [italok];
zöldséglevek [italok]; vizek [italok]; tejsavó alapú italok.
40

Sörfőzés; élelmiszerek és italok tartósítása; élelmiszerek fagyasztása; gyümölcspréselés.

41

Bentlakásos iskolák; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; coaching [tréning]; oktatási

információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; versenyek
szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; partik tervezése
[szórakoztatás]; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása
[képzés]; szövegírás.
43

Szállásügynökségek [szállodák, panziók]; bár szolgáltatások; panziók; foglalás panziókban; kávéházak;

tortadíszítések; ételek díszítése; vendéglátás; ételszobrászat; szállodai szolgáltatások; szállodai szobafoglalás,
szállásfoglalás; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; magánszakács, személyi séf
szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; önkiszolgáló éttermek; gyorséttermek, snack bárok; átmeneti szállások
kiadása; szállásfoglalás.
44

Gazdálkodás (állatok); virágkötészeti szolgáltatások; kertészeti szolgáltatások; mezőgazdasági, vízművelési,

kertészeti és erdészeti féregirtás.
( 111 ) 231.494
( 151 ) 2020.05.27.
( 210 ) M 19 03518
( 220 ) 2019.11.20.
( 732 ) HENKEL AG & CO. KGaA, Düsseldorf (DE)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SZILBETON
( 511 ) 1

Vegyszerek ipari használatra, feldolgozatlan műgyanták; feldolgozatlan műanyagok; ragasztók ipari

használatra.
17

Tömő-, dugaszoló-, és szigetelőanyagok, tömítőanyagok illesztésekhez, tömítő anyagok, tömítő szerek,

tömítő szilikonvegyületek, hővel szemben védő- és szigetelőanyagok, szilikongyanták (a 17. osztályba tartozó
félkész termékek), tömítések, szigetelések, tömítőanyagok folyékony-, paszta-, gitt- vagy por alakban; bitumenes
anyagok tetőfedéshez, szigetelő- és hangszigetelő anyagok; tömőanyagok műanyagból, elsősorban műanyag
habok; szigetelő fóliák; öntapadós tömítések (nem irodaszer, háztartási vagy gyógyászati célra); szigetelés céljára
szolgáló vízszigetelő membránok, tömítő membránok, poliuretán habok.
19

Építőanyagok (nem fém); nem fém merev csövek építéshez; aszfalt, szurok és bitumen, nem fémből készült

hordozható épületek; nem fémből készült emlékművek; bitumen; bitumenes anyagok tetőfedéshez, bitumenes
termékek épületekhez; épületek, nem fémből; cement, agyag, beton, habarcs, gipsz, burkolólapok, nem fémből,
építéshez.
( 111 ) 231.504
( 151 ) 2020.05.28.
( 210 ) M 19 03504
( 220 ) 2019.11.18.
( 732 ) Szebenyi István, Göd (HU)
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( 546 )

( 511 ) 41

Kulturális fesztiválok szervezése.

( 111 ) 231.505
( 151 ) 2020.05.29.
( 210 ) M 19 03628
( 220 ) 2019.11.29.
( 732 ) Jean Paul Chavanon, Le Pouliguen (FR)
Michel Henri Chavanon, La Rochelle (FR)
Erik Jacques Albert Chavanon, Seiches-Sur-Le-Loire (FR)
Gildas Paul François Chavanon, Dampierre Sur Loire (FR)
Jean-Marie Thierry François Chavanon, Creteil (FR)
Pierre-Yves Benoit Chavanon, Grenoble (FR)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) DATIF P.C. NEO
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények; homeopátiás gyógyszerek idegi és alvási rendellenességek kezelésére.

( 111 ) 231.509
( 151 ) 2020.05.28.
( 210 ) M 19 03646
( 220 ) 2019.12.02.
( 732 ) Magyar Gasztrokulturális Rendezvényszervező Kft., Békéscsaba (HU)
( 740 ) Dr. Magyar György Csaba, Gyula
( 546 )

( 511 ) 41

Fesztiválok szervezése; előadóművészeti fesztiválok lebonyolítása; fesztiválok szervezése szórakoztatási

célokra; szórakoztatási célú fesztiválok rendezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; oktatási célú fesztiválok
rendezése; fesztiválok szervezése kulturális célokra; oktatási célú fesztiválok szervezése; zenei fesztiválokkal
kapcsolatos szolgáltatások; sörfőzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; zenei rendezvények szervezése;
szabadidős rendezvények szervezése; szabadidős rendezvények megszervezése; kulturális célú rendezvények
szervezése; zenés szórakoztató rendezvények szervezése; élő szórakoztató rendezvények lebonyolítása;
jegyinformációs szolgáltatások szórakoztató rendezvényekhez; kulturális és művészeti rendezvények szervezése;
szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése; szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása;
kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; szórakoztatásról és szórakoztató rendezvényekről online
hálózaton és az interneten keresztül nyújtott tájékoztatás.
( 111 ) 231.525
( 151 ) 2020.05.28.
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( 210 ) M 19 02439
( 220 ) 2019.08.07.
( 732 ) DANTE International Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

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

Globális számítógépes hálózathoz való hozzáférés biztosítása; kommunikáció számítógépes hálózaton

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

Programozás számítógépekhez; számítógépes programozás multimédiás és interaktív alkalmazásokkal

kapcsolatban; tanácsadás a szoftver területén; szoftverfejlesztés (tervezés); informatikai szakemberek
szolgáltatásai személyre szabott online információkkal kapcsolatban; weboldalak készítése és karbantartása;
internetes keresőmotorok biztosítása; szerverek tárolása; internetes adattárolásra szolgáló információs
technológiával kapcsolatos szakemberek szolgáltatásai; ideiglenes online hozzáférés biztosítása alkalmazásokhoz
és szoftveres eszközökhöz; nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; információs
technológiai szakemberek szolgáltatásai felhőalapú számítástechnika területén; számítógépes webhelyek
(webhelyek) tárolása; számítógépes szoftveralkalmazások tárolása mások számára; szoftveralkalmazások
készítése és biztosítása; számítógépes szoftveralkalmazások biztosítása a feltöltés, letöltés, adatfolyam, az
üzenetek küldése, a közzététel, a megjelenítés, a blogokban való feladás, a linkek biztosítása, az elektronikus
fájlok és információk megosztása kommunikációs hálózaton keresztül; elektronikus számítógépes
szoftveralkalmazások fejlesztése.
( 111 ) 231.526
( 151 ) 2020.05.28.
( 210 ) M 19 02442
( 220 ) 2019.08.07.
( 732 ) DANTE International Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 35

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

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

Globális számítógépes hálózathoz való hozzáférés biztosítása; kommunikáció számítógépes hálózaton

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

Programozás számítógépekhez; számítógépes programozás multimédiás és interaktív alkalmazásokkal

kapcsolatban; tanácsadás a szoftver területén; szoftverfejlesztés (tervezés); informatikai szakemberek
szolgáltatásai személyre szabott online információkkal kapcsolatban; weboldalak készítése és karbantartása;
internetes keresőmotorok biztosítása; szerverek tárolása; internetes adattárolásra szolgáló információs
technológiával kapcsolatos szakemberek szolgáltatásai; ideiglenes online hozzáférés biztosítása alkalmazásokhoz
és szoftveres eszközökhöz; nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; információs
technológiai szakemberek szolgáltatásai felhőalapú számítástechnika területén; számítógépes webhelyek
(webhelyek) tárolása; számítógépes szoftveralkalmazások tárolása mások számára; szoftveralkalmazások
készítése és biztosítása; számítógépes szoftveralkalmazások biztosítása a feltöltés, letöltés, adatfolyam, az
üzenetek küldése, a közzététel, a megjelenítés, a blogokban való feladás, a linkek biztosítása, az elektronikus
fájlok és információk megosztása kommunikációs hálózaton keresztül; elektronikus számítógépes
szoftveralkalmazások fejlesztése.
( 111 ) 231.527
( 151 ) 2020.05.28.
( 210 ) M 19 02440
( 220 ) 2019.08.07.
( 732 ) DANTE International Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
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Reklám, promóció és eladásösztönzés cégek számára; online reklám és promóció számítógépes hálózatokon

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

Globális számítógépes hálózathoz való hozzáférés biztosítása; kommunikáció számítógépes hálózaton

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

Programozás számítógépekhez; számítógépes programozás multimédiás és interaktív alkalmazásokkal

kapcsolatban; tanácsadás a szoftver területén; szoftverfejlesztés (tervezés); informatikai szakemberek
szolgáltatásai személyre szabott online információkkal kapcsolatban; weboldalak készítése és karbantartása;
internetes keresőmotorok biztosítása; szerverek tárolása; internetes adattárolásra szolgáló információs
technológiával kapcsolatos szakemberek szolgáltatásai; ideiglenes online hozzáférés biztosítása alkalmazásokhoz
és szoftveres eszközökhöz; nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; információs
technológiai szakemberek szolgáltatásai felhőalapú számítástechnika területén; számítógépes webhelyek
(webhelyek) tárolása; számítógépes szoftveralkalmazások tárolása mások számára; szoftveralkalmazások
készítése és biztosítása; számítógépes szoftveralkalmazások biztosítása a feltöltés, letöltés, adatfolyam, az
üzenetek küldése, a közzététel, a megjelenítés, a blogokban való feladás, a linkek biztosítása, az elektronikus
fájlok és információk megosztása kommunikációs hálózaton keresztül; elektronikus számítógépes
szoftveralkalmazások fejlesztése.
( 111 ) 231.529
( 151 ) 2020.06.03.
( 210 ) M 19 03028
( 220 ) 2019.10.02.
( 732 ) Triász-Tömlő Kft, Felsőzsolca (HU)
( 541 ) PURFLEX
( 511 ) 17

Drótbetétes hajlékony műanyag tömlők; dróttal megerősített hajlékony műanyag tömlők; ipari tömlők

műanyagból; fémspirál erősítésű poliuretán anyagú flexibilis tömlő.
( 111 ) 231.530
( 151 ) 2020.06.03.
( 210 ) M 19 02138
( 220 ) 2019.07.08.
( 732 ) Média Center Média Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ujvári Tamás, Budapest
( 541 ) MESTERSÉGE:INTELLIGENCIA
( 511 ) 28

Játékfigurák; játékkártyák(1); játékkonzolok; játékok; játékrobotok; játékszerek; játéktermi video

játékgépek; társasjátékok; telekommunikációs funkciókkal rendelkező hordozható játékok és játékszerek;
videojátékok.
M1339
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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; telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (1); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (2);
telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; televíziós műsorszórás,
közvetítés; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése; vezeték nélküli
műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatás; video on-demand közvetítések.
( 111 ) 231.533
( 151 ) 2020.05.28.
( 210 ) M 20 00040
( 220 ) 2020.01.08.
( 732 ) Vivo Mobile Communication CO.; LTD., Wusha; Chang'An; Dongguan; Guangdong (CN)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Okostelefonok; mobiltelefonok; tokok mobiltelefonokhoz; védőlapok mobiltelefonokhoz; védőfóliák

mobiltelefon-kijelzőkhöz; mobiltelefon állványok; fejhallgatók; fejhallgatók mobiltelefonokhoz; szelfi botok
okostelefonokhoz; USB kábelek; tápegységek; elemek; elektromos akkumulátortöltők; mobil töltő akkumulátorok
(újratölthető akkumulátorok); hangszórók; intelligens hangszórók; vezeték nélküli fejhallgatók okostelefonokhoz;
vezeték nélküli töltők; letölthető applikációs szoftver mobiltelefonokhoz; számítógépek; okosszemüvegek;
okosórák; tablet számítógépek; noteszgépek; televíziók; okostelevíziók; vezeték nélküli fülhallgatók; vezeték
nélküli hangszórók.
( 111 ) 231.544
( 151 ) 2020.05.29.
( 210 ) M 19 03698
( 220 ) 2019.12.05.
( 732 ) Weber-Stephen Products LLC, Palatine, Illionis (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 11

Grillezők, grillsütők és szerelt fedők grillezőkhöz.

( 111 ) 231.549
( 151 ) 2020.06.02.
( 210 ) M 19 03148
( 220 ) 2019.10.12.
( 732 ) Flesch László János, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 18

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

ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára.
25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

26

Haj összekötésére szolgáló gumik, hajgumik; haj twister [hajtincs díszítő kiegészítők]; hajcsatok; hajcsatok,
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hajrögzítő eszközök; hajcsavaró papírok; hajcsavaró rögzítő csipeszek; hajdíszek; hajdíszek fésűk formájában;

hajcsavarók [hajtincs díszítő kiegészítők]; hajgumi; hajgumik; hajpántok; hajszalagok; hajszalagok, hajpántok;
hajszalagok japán hajviselethez [tegara]; hajtűk; hullámcsatok hajhoz; klipszes hajcsatok [hajkiegészítők];
keleties hajtűk; kamishin [póthaj japán hajviselethez]; kontyok japán hajviselethez [mage]; koreai díszes hajtűk
[binyeo]; lófarok rögzítők és hajszalagok; lófarokrögzítők; masnik hajba; pálcák a haj díszítéséhez; pálcák a haj
formázására; papírcsokrok [hajdíszek]; pattintós hajcsatok; rugalmas hajpántok; szalagok koreai stílusú
hajviselethez [daenggi].
( 111 ) 231.550
( 151 ) 2020.06.02.
( 210 ) M 19 02150
( 220 ) 2019.07.09.
( 732 ) AVEX Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., Budaörs (HU)
( 740 ) dr. Németh Antónia Anna, Budapest
( 546 )

( 511 ) 7

Automata padlósúrolók; autóporszívók; centrifugák; centrifugák [gépek]; centrifugák háztartási célokra (nem

fűtött); centrifugák háztartási célokra (nem vízmelegítős); csövek porszívókhoz; edénykosarak
mosogatógépekhez; elektromos ablaktisztító felszerelések; elektromos gépek élelmiszerek, ételek mosásához;
elektromos gőzölős felmosófejek; elektromos gőztisztító gépek; elektromos háztartási gépek porszívózáshoz;
elektromos kefék mint gépek részei; elektromos kézi porszívók eldobható zsákkal; elektromos kézi porszívók;
elektromos mosógépek; elektromos mosógépek ruhákhoz; elektromos porszívók; elektromos porszívók és
alkatrészeik; elektromos porszívók háztartási használatra; elektromos szívó-tisztítók [háztartási]; elektromos
szőnyegporolók; elektromos szőnyegporszívók; elektromos szőnyegseprők; elektromos szőnyegtisztító
[samponozó] gépek; elektromos szőnyegtisztító gépek; felületek tisztítására szolgáló porszívók; folyékony
tisztítószer adagolók; fűtés nélküli szárítógépek mosáshoz; gépek szőnyegek tisztításához; gőzzel tisztító
készülékek; házi porszívók; háztartási elektromos porszívók; háztartási gőztisztító berendezések; háztartási
mosógépek; háztartási porszívók; mosó-szárítók; mosogatógép tálcák, mint mosogatógépek alkatrészei;
mosógépek háztartási célokra; multifunkciós [többcélú] gőztisztító berendezések; nedves és száraz porszívók;
porszívók; robotizált porszívók; robotizált padlótisztító [porszívó] gépek; szárítási funkcióval rendelkező
mosógépek; szárító berendezéssel felszerelt mosógépek; szárítógépek, centrifugák [gépek]; szárítógépek
[háztartási].
9

Multimédia berendezések és műszerek; digitális hőmérők, nem orvosi célokra; háztartási hőmérők; hőmérő

készülékek háztartási használatra; vízhőmérséklet-mérő műszerek.
11

Asztali sütők; automata kávéfőző készülékek; automata kenyérkészítő gépek háztartási célokra; beépített

főzőlapok; beépített tűzhelylapok; berendezések italok melegítéséhez; berendezések ivóvíz hűtéséhez;
berendezések sütéshez; elektromágneses indukciós főzőlapok [háztartási célokra]; elektromos élelmiszer
szárítók/aszalók háztartási célokra; elektromos ételgőzölők; elektromos fazekak, lábasok; elektromos fedeles
serpenyők; elektromos forgó nyársas grillsütők; elektromos főzőedények [háztartási célokra]; elektromos
fűtőberendezések; elektromos fűtőtestek; elektromos gofrisütők; elektromos gőzölő készülékek főzéshez;
elektromos gőzölők főzéshez; elektromos grillkészülékek; elektromos hűtők, hűtőszekrények [háztartási célokra];
elektromos italmelegítők; elektromos kávéfőzőgépek; elektromos kávéfőzők háztartási használatra; elektromos
kávékannák; elektromos kenyérpirítók; elektromos kenyérsütők; elektromos konyhai gépek főzéshez; elektromos
kukorica pattogtató gépek; elektromos kukták, főzőedények; elektromos melegszendvics készítők; elektromos
olajsütők, fritőzök; elektromos ostya-/gofrisütők; elektromos presszógépek; elektromos teafőzők; elektromos
termoszok; elektromos tojásfőzők háztartási célokra; elektromos tűzhelyek háztartási célokra; elektromos
vízforraló kannák; elektromos vízforralók; elektromos vízmelegítők italkészítéshez; elektromos zöldségpárolók;
élelmiszer-melegítő berendezések; élelmiszer-szárítók, elektromos; fagylaltkészítő gépek; gyümölcsaszalók; házi
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kenyérsütők; háztartási kávéfőzők [elektromos]; háztartási kenyérpirítók [elektromos]; háztartási olajsütők,

fritőzök [elektromos]; hordozható kályhák; mikrohullámú sütők; mikrohullámú sütők főzéshez; mikrohullámú
sütők háztartási használatra; multifunkciós főzőkészülékek; pattogatott kukorica készítők; vattacukor készítő
gépek; vezeték nélküli elektromos kávéfőzők; elektromos hajszárítók; elektromos kézi hajszárítók; elektromos
melegítő párnák, nem orvosi használatra [kezelésre]; fűtőventilátorok; hajszárító berendezések; hajszárító búrák;
hajszárító készülék; hajszárítók [háztartási célokra]; hajszárítók utazáshoz; kézi hajszárítók; centrifugák
[hőszárítók]; háztartási hűtőgépek, hűtőszekrények; hűtő-fagyasztók; mélyhűtők; nem hordozható hűtőládák
háztartási használatra.
( 111 ) 231.551
( 151 ) 2020.06.02.
( 210 ) M 19 02670
( 220 ) 2018.03.06.
( 732 ) Lars Hansen, Aalborg (DK)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz

adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; gyógyhatású
olajok; természetes orvosságok; táplálékkiegészítők különleges diétát igénylő személyek részére; növényi és
gyógynövényi kivonatok gyógyászati célokra; diétás anyagok gyógyászati használatra.
29

Olajok és zsírok étkezési célra; olajok, étkezési; kevert olaj (étkezési).

( 111 ) 231.552
( 151 ) 2020.06.02.
( 210 ) M 19 01970
( 220 ) 2019.06.20.
( 732 ) BIOFARMA, SURESNES cedex (FR)
( 300 ) 194560604 2019.06.18. FR
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BIHART
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
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); - valamennyi felsorolt áru, termék esetén azzal a korlátozással, hogy
azok nem szolgálnak veseelégtelenség vagy vér extrakorporális kezelésére.
( 111 ) 231.570
( 151 ) 2020.06.04.
( 210 ) M 19 02443
( 220 ) 2019.08.07.
( 732 ) DANTE International Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 35

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

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

Globális számítógépes hálózathoz való hozzáférés biztosítása; kommunikáció számítógépes hálózaton

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

Programozás számítógépekhez; számítógépes programozás multimédiás és interaktív alkalmazásokkal

kapcsolatban; tanácsadás a szoftver területén; szoftverfejlesztés (tervezés); informatikai szakemberek
szolgáltatásai személyre szabott online információkkal kapcsolatban; weboldalak készítése és karbantartása;
internetes keresőmotorok biztosítása; szerverek tárolása; internetes adattárolásra szolgáló információs
technológiával kapcsolatos szakemberek szolgáltatásai; ideiglenes online hozzáférés biztosítása alkalmazásokhoz
és szoftveres eszközökhöz; nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; információs
technológiai szakemberek szolgáltatásai felhőalapú számítástechnika területén; számítógépes webhelyek
(webhelyek) tárolása; számítógépes szoftveralkalmazások tárolása mások számára; szoftveralkalmazások
készítése és biztosítása; számítógépes szoftveralkalmazások biztosítása a feltöltés, letöltés, adatfolyam, az
üzenetek küldése, a közzététel, a megjelenítés, a blogokban való feladás, a linkek biztosítása, az elektronikus
fájlok és információk megosztása kommunikációs hálózaton keresztül; elektronikus számítógépes
szoftveralkalmazások fejlesztése.
( 111 ) 231.582
( 151 ) 2020.06.09.
( 210 ) M 19 03774
( 220 ) 2019.12.12.
( 732 ) Torday Ádám László, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Salavecz Gábor, Budapest
( 541 ) Hifi Magazin
( 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.
( 111 ) 231.583
( 151 ) 2020.06.09.
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( 210 ) M 19 03776
( 220 ) 2019.12.12.
( 732 ) Lukács Piroska Éva, Debrecen (HU)
( 740 ) Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd
( 546 )

( 511 ) 41

Szórakoztatási célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; szórakoztatási célú kiállítások

lebonyolítása; szórakoztatási célú kiállítások szervezése; szórakoztatási célú összejövetelek lebonyolítása;
szórakoztatási célú vetélkedők, versenyek szervezése; szórakoztatással kapcsolatos szimpóziumok; bemutatók
szervezése szórakoztatási célokra; kiállítási szolgáltatások szórakoztatási célokra; kiállítások lebonyolítása
szórakoztatási célokra; oktatási vagy szórakoztatási célú versenyek szervezése; versenyek szervezése [oktatás
vagy szórakoztatás]; versenyek szervezése és lebonyolítása [oktatás vagy szórakoztatás]; szórakoztatással
kapcsolatos szemináriumok szervezése; szórakoztatással kapcsolatos konferenciák szervezése; multimédiás
szórakoztatás biztosítása weboldalon keresztül; szórakoztatás tévésorozatok gyártása formájában; szórakoztatási
célú filmgyártás; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; kollokviumok szervezésével,
lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; koncertek szervezésével,
lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; koncertek prezentálása;
koncertek mint szórakoztatási szolgáltatások; koncertek lebonyolítása [szervezése és lebonyolítása]; koncertek
bemutatása; zenés koncertek; zenei koncertek szervezése és lebonyolítása; rádiós zenei koncertek; popzenei
koncertek szervezése; koncertekkel kapcsolatos szolgáltatások.
A rovat 62 darab közlést tartalmaz.
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Megszüntetett lajstromozási eljárások
Védjegybejelentés visszavonása
( 210 ) M 19 00064
( 220 ) 2019.01.14.
( 731 ) Li Lifeng, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 3

Illóolajok aromaterápiás használatra; szépségápoló kozmetikumok; olajok test- és szépségápoláshoz.

35

Reklámozás; szabadtéri hirdetés; reklámanyagok terjesztése.

44

Aromaterápiás szolgáltatás; kozmetikai szolgáltatás, masszázs (nem orvosi); kozmetikai arc- és testkezelési

szolgáltatások; kozmetikai tanácsadó szolgáltatás; szépségápolás, szépségszalonok.
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.
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Védjegyoltalom megszűnése
Védjegyoltalom megszűnése megújítás nélküli lejárat miatt
( 111 ) 200.525
( 210 ) M 09 01892
( 180 ) 2019.06.24.
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom megszűnése használat hiánya miatt
( 111 ) 172.086
( 732 ) Ambienta Reklám és Kiállításszervező Kft., Budapest (HU)
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.
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Védjegyoltalom részleges megszűnése
Védjegyoltalom megszűnése lemondás miatt
( 111 ) 197.082
( 732 ) E.J. PAPADOPOULOS S.A. Biscuit and Food Products Manufacturing Company, Tavros, Attica (GR)
( 740 ) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 230.821
( 732 ) HELVEX Gyógyszerészeti Kutató, Gyártó és Forgalmazó Kft., Szeged (HU)
A rovat 2 darab közlést tartalmaz.
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Védjegyoltalom megújítása
( 111 ) 113.654
( 732 ) Bank of America Corporation, Charlotte, North Carolina (US)
( 111 ) 113.752
( 732 ) Sunkist Growers, Inc. (California államban bejegyzett cég), Valencia, California 91355 (US)
( 111 ) 129.849
( 732 ) Moen Incorporated (Delaware államban bejegyzett cég), North Olmsted, Ohio (US)
( 111 ) 130.091
( 732 ) KGK Holding AB, Sollentuna (SE)
( 111 ) 130.138
( 732 ) ADAMA Agan Ltd., Ashdod (IL)
( 111 ) 130.141
( 732 ) ADAMA AGAN LTD., Ashdod (IL)
( 111 ) 130.231
( 732 ) Esprit International (California állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)
( 111 ) 130.242
( 732 ) Warner Media, LLC, New York, New York (US)
( 111 ) 130.251
( 732 ) HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, , Winston-Salem, (US)
( 111 ) 130.268
( 732 ) Fullmark Private Limited, Jurong Town, Singapore (SG)
( 111 ) 130.303
( 732 ) Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt., Herend (HU)
( 111 ) 130.305
( 732 ) Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt., Herend (HU)
( 111 ) 130.409
( 732 ) HERCULES INCORPORATED, Wilmington, Delaware (US)
( 111 ) 130.457
( 732 ) Playboy Enterprises International, Inc., Chicago, Illinois (US)
( 111 ) 130.516
( 732 ) Zoetis Services LLC, New Jersey (US)
( 111 ) 130.566
( 732 ) Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt., Herend (HU)
( 111 ) 130.628
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( 732 ) Olympus Corporation, Hachioji-shi, Tokyo (JP)

( 111 ) 130.654
( 732 ) NÖM AG, Baden bei Wien (AT)
( 111 ) 130.655
( 732 ) NÖM AG, Baden bei Wien (AT)
( 111 ) 130.664
( 732 ) The Clorox Company, Oakland, Kalifornia (US)
( 111 ) 130.678
( 732 ) Mentor Graphics Corporation (Oregon állam törvényei szerint működő cég), Wilsonville, Oregon állam (US)
( 111 ) 130.690
( 732 ) Rubycon Corporation, Nagano-ken (JP)
( 111 ) 130.732
( 732 ) Blackstone TM L.L.C. (a Delaware limited liability company), New York (US)
( 111 ) 131.220
( 732 ) ADAMA MAKHTESHIM LTD., Beer-Sheva (IL)
( 111 ) 131.328
( 732 ) Intercontinental Great Brands LLC, East Hanover (US)
( 111 ) 131.873
( 732 ) Arrow Electronics, Inc. (New York államban bejegyzett cég), Centennial, Colorado (US)
( 111 ) 131.946
( 732 ) VOXX International Corporation, Hauppauge (US)
( 111 ) 137.004
( 732 ) Marchon Eyewear Inc., Melwille, New York (US)
( 111 ) 139.227
( 732 ) Beverages Delaware Inc., Plano, Texas (US)
( 111 ) 142.662
( 732 ) ARROW Electronics, Inc. (New York állam törvényei szerint müködő cég), Centennial, Colorado (US)
( 111 ) 146.130
( 732 ) Société Nationale SNCF, SAINT DENIS (FR)
( 111 ) 162.045
( 732 ) Wiesbauer, Österreichische Wurstspezialitäten GmbH, Bécs (AT)
( 111 ) 162.791
( 732 ) Graphisoft SE Zártkörűen Működő Európai Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 162.995
( 732 ) R & R Software Zrt., Budapest (HU)
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( 111 ) 165.113
( 732 ) The Nielsen Company(US), LLC, a Delaware limited liability company, New York, New York (US)
( 111 ) 165.659
( 732 ) Taiho Kogyo Kabushiki Kaisha (TAIHO KOGYO CO.,LTD.), Toyota-shi, Aichi-ken (JP)
( 111 ) 165.660
( 732 ) Taiho Kogyo Kabushiki Kaisha (TAIHO KOGYO CO.,LTD.), Toyota-shi, Aichi-ken (JP)
( 111 ) 165.820
( 732 ) Columbia Sportswear Company (Oregon államban bejegyzett cég), Portland, Oregon (US)
( 111 ) 166.100
( 732 ) Diversey, Inc., Sturtevant (US)
( 111 ) 166.117
( 732 ) Checkpoint Systems, Inc. (Pennsylvania államban bejegyzett cég), Thorofare, New Jersey (US)
( 111 ) 166.482
( 732 ) NEXEN TIRE CORPORATION, Gyeongsangnam-do (KR)
( 111 ) 166.668
( 732 ) Sindeq Befektetési Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 166.762
( 732 ) GILAN TRADING Kft., Páty (HU)
( 111 ) 166.787
( 732 ) MÉZ-VILÁG Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Gödöllő (HU)
( 111 ) 166.910
( 732 ) Visa International Service Association (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Foster City,
Kalifornia (US)
( 111 ) 167.129
( 732 ) BSH Hausgeräte GmbH, 81739 München (DE)
( 111 ) 167.201
( 732 ) Esprit International (California állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)
( 111 ) 167.206
( 732 ) HP Hewlett Packard Group LLC, Delaware állam törvényei szerint működő vállalat, Houston, Texas (US)
( 111 ) 168.090
( 732 ) GAP (ITM) INC. (California államban bejegyzett cég), San Francisco, California (US)
( 111 ) 168.232
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 168.233
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
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( 111 ) 168.378
( 732 ) Eli Lilly and Company (Indiana állam törvényei szerint működő vállalat), Indianapolis, Indiana (US)
( 111 ) 168.423
( 732 ) GAP (ITM) INC. (California államban bejegyzett cég), San Francisco, California (US)
( 111 ) 168.719
( 732 ) Visa International Service Association (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Foster City,
Kalifornia (US)
( 111 ) 168.728
( 732 ) Wiesbauer, Österreichische Wurstspezialitäten GmbH, Bécs (AT)
( 111 ) 169.839
( 732 ) Stokely-Van Camp, Inc. (Indiana állam törvényei szerint működő vállalat), Chicago, Illinois (US)
( 111 ) 170.328
( 732 ) Merisant Company 2 Sarl, Neuchatel (CH)
( 111 ) 170.941
( 732 ) Joháczi István, Budapest (HU)
( 111 ) 171.113
( 732 ) GABRIELLE STUDIO, INC. (New York állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)
( 111 ) 171.117
( 732 ) GABRIELLE STUDIO, INC. (New York állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)
( 111 ) 171.149
( 732 ) Csévi Likőr Korlátolt Felelősségű Társaság, Piliscsév (HU)
( 111 ) 171.656
( 732 ) Merck Sharp & Dohme Corp., New Jersey (US)
( 111 ) 171.657
( 732 ) Flora Hungaria Kft., Szigetszentmiklós (HU)
( 111 ) 171.660
( 732 ) KUNSÁG-SZESZ Zrt., Kiskőrös (HU)
( 111 ) 172.007
( 732 ) S.C. JOHNSON & SON, INC., Racine, Wisconsin (US)
( 111 ) 172.586
( 732 ) ARRIS Technology, Inc., Horsham, Pennsylvania (US)
( 111 ) 174.118
( 732 ) Delphi Technologies IP Limited, St. Michael (BB)
( 111 ) 198.545
( 732 ) Lányi Veronika, Budaörs (HU)
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( 111 ) 199.813
( 732 ) Univer Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)
( 111 ) 201.020
( 732 ) Balogh Levente, Kecskemét (HU)
( 111 ) 201.024
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 201.025
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 201.313
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 201.398
( 732 ) VODICSKA Vegyianyagokat Gyártó és Forgalmazó Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 201.422
( 732 ) GRABOPLAST Padlógyártó Zrt., Győr (HU)
( 111 ) 201.475
( 732 ) Darabos János, Hajdúsámson (HU)
( 111 ) 201.605
( 732 ) Chemostart Kft., Hajdúszoboszló (HU)
( 111 ) 201.754
( 732 ) Horánszky Gábor Viktor, Budapest (HU)
Meruk László, Budapest (HU)
( 111 ) 201.854
( 732 ) Inest Nonprofit Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 201.937
( 732 ) REWE-Beteiligungs-Holding International GmbH, Köln (DE)
( 111 ) 201.969
( 732 ) Győr-Szol Zrt., Győr (HU)
( 111 ) 201.992
( 732 ) Horvath Trade Holding Kft., Veresegyház (HU)
( 111 ) 202.025
( 732 ) bo-BONÉ Kft., Hajmáskér (HU)
( 111 ) 202.071
( 732 ) Chi Xin Lian, Budapest (HU)
( 111 ) 202.160
( 732 ) Zott SE & Co. KG, Mertingen (DE)
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( 111 ) 202.187
( 732 ) DoDo-MM Kft., Kiskőrös (HU)
( 111 ) 202.404
( 732 ) Jankovszky Sándor, Tata (HU)
( 111 ) 202.419
( 732 ) SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)
( 111 ) 202.462
( 732 ) Immergas Hungária Kft., Szigetszentmiklós (HU)
( 111 ) 202.463
( 732 ) Elevenpark Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pilisvörösvár (HU)
( 111 ) 202.561
( 732 ) SK.DRINK Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 202.566
( 732 ) Arterium Corporation, Kyiv (UA)
( 111 ) 202.572
( 732 ) Szépem Bt., Budapest (HU)
( 111 ) 202.668
( 732 ) Gál Roland, Villány (HU)
( 111 ) 202.831
( 732 ) MM Plusz Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 202.888
( 732 ) Szepes Gábor András, Budapest (HU)
( 111 ) 202.942
( 732 ) Dandelion Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 202.968
( 732 ) Heureka Group a.s., Prague 8 (CZ)
( 111 ) 202.985
( 732 ) BEIBEN TRUCKS GROUP CO., LTD., Baotou City, Inner Mongolia Autonomous Region (CN)
( 111 ) 203.010
( 732 ) Immergas Hungária Kft., Szigetszentmiklós (HU)
( 111 ) 203.023
( 732 ) Immergas Hungária Kft., Szigetszentmiklós (HU)
( 111 ) 203.162
( 732 ) SK.DRINK Kft., Budapest (HU)
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( 111 ) 203.355
( 732 ) BEIBEN TRUCKS GROUP CO., LTD., Baotou City, Inner Mongolia Autonomous Region (CN)
( 111 ) 203.428
( 732 ) "Magyar Termék" Tájékoztatási, Minőség-ellenőrző Nonprofit Kft., Lábatlan (HU)
( 111 ) 203.441
( 732 ) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
( 111 ) 203.605
( 732 ) Barabás Téglakő Kft., Veszprém (HU)
( 111 ) 203.614
( 732 ) BEIBEN TRUCKS GROUP CO., LTD., Baotou City, Inner Mongolia Autonomous Region (CN)
( 111 ) 203.778
( 732 ) Philip Morris Brands Sárl, Neuchatel (CH)
( 111 ) 203.809
( 732 ) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
( 111 ) 203.811
( 732 ) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
( 111 ) 203.813
( 732 ) Philip Morris Brands Sárl, Neuchatel (CH)
( 111 ) 204.001
( 732 ) Glenmark Pharmaceuticals Limited, 400099 B.D. Sawant Marg, Chakala, Anheri, Mumbai (IN)
( 111 ) 204.051
( 732 ) Barabás Téglakő Kft., Veszprém (HU)
( 111 ) 204.147
( 732 ) Memories of Hungary Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 204.439
( 732 ) SZONJA 76'- Hírügynökségi és Szolgáltató Betéti Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 204.453
( 732 ) Mevi Gold Kft., Tatabánya (HU)
( 111 ) 206.600
( 732 ) Morinaga Nyugyo Kabushiki Kaisha (a/t/a Morinaga Milk Industry Co., Ltd., Minato-ku, Tokyo (JP)
( 111 ) 211.556
( 732 ) MUNDIPHARMA AG,, Basel (CH)
A rovat 118 darab közlést tartalmaz.
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Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények
Jogutódlás
( 111 ) 114.434
( 732 ) Sanford, L.P., Atlanta (US)
( 111 ) 130.242
( 732 ) Warner Media, LLC, New York, New York (US)
( 111 ) 139.536
( 732 ) Brand Energy Holdings B.V., Vlaardingen (NL)
( 111 ) 151.043
( 732 ) Sanford, L.P., Atlanta (US)
( 111 ) 152.822
( 732 ) M&G Prudential Services Limited, London (GB)
( 111 ) 162.791
( 732 ) Graphisoft SE Zártkörűen Működő Európai Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 163.362
( 732 ) Sanford, L.P., Atlanta (US)
( 111 ) 166.775
( 732 ) Health Invest Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 172.586
( 732 ) ARRIS Technology, Inc., Horsham, Pennsylvania (US)
( 111 ) 174.118
( 732 ) Delphi Technologies IP Limited, St. Michael (BB)
( 111 ) 198.566
( 732 ) Biokál International Kft., Barcs (HU)
( 111 ) 201.898
( 732 ) GRAND-DEUX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Akasztó (HU)
( 111 ) 214.995
( 732 ) Varga Ferenc, Debrecen (HU)
( 111 ) 217.685
( 732 ) Brands Licence Holder Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunakeszi (HU)
( 111 ) 218.112
( 732 ) Ponte Catena Korlátolt Felelősségű Társaság, Törökbálint (HU)
( 111 ) 221.207
( 732 ) Akpinar-Lele Márta, Szeged (HU)
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( 111 ) 227.152
( 732 ) Tematikus Szállodaüzemeltető Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 229.655
( 732 ) Biokál International Kft., Barcs (HU)
( 111 ) 229.656
( 732 ) Biokál International Kft., Barcs (HU)
( 111 ) 230.046
( 732 ) FITANDFINE HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)
( 111 ) 231.017
( 732 ) Ivánka Katalin, Budapest (HU)
A rovat 21 darab közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás
( 111 ) 129.190
( 732 ) General Media Communications, Inc. (New York államban bejegyzett cég), Chatsworth, California (US)
( 740 ) dr. Krajnyák és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 130.251
( 732 ) HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, , Winston-Salem, (US)
( 740 ) Dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest
( 111 ) 138.880
( 732 ) S. Spitz GmbH, Attnang-Puchheim (AT)
( 740 ) Hetényi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 138.882
( 732 ) S. Spitz GmbH, Attnang-Puchheim (AT)
( 740 ) Hetényi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 146.656
( 732 ) Akadémiai Kiadó Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Hetényi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 146.879
( 732 ) Akadémiai Kiadó Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Hetényi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 161.562
( 732 ) Horváth Attila 1/3, Sopron (HU)
Horváth Tibor 1/3, Sopron (HU)
Kiss Ákos 1/3, Sopron (HU)
( 740 ) Margitics és Gacsályi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 163.538
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( 732 ) S. Spitz GmbH, Attnang-Puchheim (AT)

( 740 ) Hetényi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 166.126
( 732 ) Alticor Inc., Ada, Michigan (US)
( 740 ) Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 170.989
( 732 ) S. Spitz GmbH, Attnang-Puchheim (AT)
( 740 ) Hetényi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 201.020
( 732 ) Balogh Levente, Kecskemét (HU)
( 740 ) Dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest
( 111 ) 202.280
( 732 ) Gergely Gasztronomi Kft., Vaskút (HU)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 111 ) 205.074
( 732 ) Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 206.040
( 732 ) Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 209.988
( 732 ) Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 212.492
( 732 ) Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 212.628
( 732 ) Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 212.636
( 732 ) Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 213.365
( 732 ) Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 213.376
( 732 ) Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 111 ) 215.404
( 732 ) Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 215.850
( 732 ) Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 223.141
( 732 ) Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 223.142
( 732 ) Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 223.179
( 732 ) Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 223.181
( 732 ) Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 228.390
( 732 ) Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 228.396
( 732 ) Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 228.398
( 732 ) Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 228.507
( 732 ) Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 229.009
( 732 ) Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
A rovat 31 darab közlést tartalmaz.

Képviselet megszűnése
( 111 ) 129.190
( 732 ) General Media Communications, Inc. (New York államban bejegyzett cég), Chatsworth, California (US)
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( 111 ) 130.251
( 732 ) HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, , Winston-Salem, (US)
( 111 ) 166.126
( 732 ) Alticor Inc., Ada, Michigan (US)
( 111 ) 201.020
( 732 ) Balogh Levente, Kecskemét (HU)
( 111 ) 202.280
( 732 ) Gergely Gasztronomi Kft., Vaskút (HU)
( 111 ) 205.074
( 732 ) Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)
( 111 ) 206.040
( 732 ) Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)
( 111 ) 209.988
( 732 ) Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)
( 111 ) 212.492
( 732 ) Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)
( 111 ) 212.628
( 732 ) Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)
( 111 ) 212.636
( 732 ) Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)
( 111 ) 213.365
( 732 ) Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)
( 111 ) 213.376
( 732 ) Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)
( 111 ) 215.404
( 732 ) Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)
( 111 ) 215.850
( 732 ) Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)
( 111 ) 223.141
( 732 ) Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)
( 111 ) 223.142
( 732 ) Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)
( 111 ) 223.179
( 732 ) Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)
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( 111 ) 223.181
( 732 ) Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)
( 111 ) 228.390
( 732 ) Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)
( 111 ) 228.396
( 732 ) Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)
( 111 ) 228.398
( 732 ) Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)
( 111 ) 228.507
( 732 ) Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)
( 111 ) 229.009
( 732 ) Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)
A rovat 24 darab közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás
( 111 ) 113.752
( 732 ) Sunkist Growers, Inc. (California államban bejegyzett cég), Valencia, California 91355 (US)
( 111 ) 130.138
( 732 ) ADAMA Agan Ltd., Ashdod (IL)
( 111 ) 130.141
( 732 ) ADAMA AGAN LTD., Ashdod (IL)
( 111 ) 131.220
( 732 ) ADAMA MAKHTESHIM LTD., Beer-Sheva (IL)
( 111 ) 131.873
( 732 ) Arrow Electronics, Inc. (New York államban bejegyzett cég), Centennial, Colorado (US)
( 111 ) 137.004
( 732 ) Marchon Eyewear Inc., Melwille, New York (US)
( 111 ) 142.662
( 732 ) ARROW Electronics, Inc. (New York állam törvényei szerint müködő cég), Centennial, Colorado (US)
( 111 ) 146.129
( 732 ) Société Nationale SNCF, SAINT DENIS (FR)
( 111 ) 146.130
( 732 ) Société Nationale SNCF, SAINT DENIS (FR)
( 111 ) 146.656
( 732 ) Akadémiai Kiadó Zrt., Budapest (HU)
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( 111 ) 146.879
( 732 ) Akadémiai Kiadó Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 162.468
( 732 ) VÁRDA-DRINK Szeszipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Kisvárda (HU)
( 111 ) 166.482
( 732 ) NEXEN TIRE CORPORATION, Gyeongsangnam-do (KR)
( 111 ) 169.981
( 732 ) Express, LLC (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Columbus, Ohio (US)
( 111 ) 171.149
( 732 ) Csévi Likőr Korlátolt Felelősségű Társaság, Piliscsév (HU)
( 111 ) 171.660
( 732 ) KUNSÁG-SZESZ Zrt., Kiskőrös (HU)
( 111 ) 189.569
( 732 ) HELL ENERGY Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 192.320
( 732 ) HELL ENERGY Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 198.545
( 732 ) Lányi Veronika, Budaörs (HU)
( 111 ) 199.091
( 732 ) Hell Energy Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 200.026
( 732 ) Hell Energy Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 200.334
( 732 ) Hell Energy Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 200.340
( 732 ) Hell Energy Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 201.020
( 732 ) Balogh Levente, Kecskemét (HU)
( 111 ) 202.229
( 732 ) Gallina Bernadett 1/3, Érd (HU)
Drahos István 1/3, Sajószentpéter (HU)
Pintér Emil András 1/3, Budapest (HU)
( 111 ) 202.280
( 732 ) Gergely Gasztronomi Kft., Vaskút (HU)
( 111 ) 202.463
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( 732 ) Elevenpark Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pilisvörösvár (HU)

( 111 ) 202.942
( 732 ) Dandelion Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 203.412
( 732 ) Hell Energy Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 203.541
( 732 ) Hell Energy Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 203.728
( 732 ) Bunge Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 204.147
( 732 ) Memories of Hungary Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 204.453
( 732 ) Mevi Gold Kft., Tatabánya (HU)
( 111 ) 206.020
( 732 ) Hell Energy Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 206.689
( 732 ) Hell Energy Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 209.973
( 732 ) Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 209.974
( 732 ) Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 212.045
( 732 ) Hell Energy Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 212.982
( 732 ) HELL ENERGY Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 213.620
( 732 ) Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 217.001
( 732 ) Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 217.568
( 732 ) HELL ENERGY Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 218.092
( 732 ) HELL ENERGY Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 218.093
( 732 ) HELL ENERGY Magyarország Kft., Budapest (HU)
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( 111 ) 218.510
( 732 ) HELL ENERGY Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 218.536
( 732 ) Arenim Technologies AB., Stockholm (SE)
( 111 ) 218.537
( 732 ) Arenim Technologies AB., Stockholm (SE)
( 111 ) 219.287
( 732 ) HELL ENERGY Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 222.052
( 732 ) HELL ENERGY Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 222.053
( 732 ) HELL ENERGY Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 224.484
( 732 ) HELL ENERGY Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 225.793
( 732 ) HELL ENERGY Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 226.933
( 732 ) Hell Energy Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 228.526
( 732 ) HELL ENERGY Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 228.527
( 732 ) HELL ENERGY Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 229.252
( 732 ) HELL ENERGY Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 229.529
( 732 ) HELL ENERGY Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 230.353
( 732 ) Hell Energy Magyarország Kft., Budapest (HU)
A rovat 58 darab közlést tartalmaz.
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Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények
Képviseleti megbízás
( 210 ) M 19 03520
( 731 ) Somogyi Róbert, Érd (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.
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NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 111 ) 902.240
( 541 ) Sulsena
( 511 ) 3, 16, 35, 42
( 580 ) 2020.03.05.
( 450 ) GAZ 08/2020
( 111 ) 1.259.007
( 541 ) BURKELY
( 511 ) 14, 18, 25
( 580 ) 2020.03.12.
( 450 ) GAZ 09/2020
( 111 ) 1.492.325
( 546 )
( 511 ) 36
( 580 ) 2020.03.12.
( 450 ) GAZ 09/2020
( 111 ) 1.517.579
( 541 ) OLE SMOKY MOONSHINE CHERRIES
( 511 ) 33
( 580 ) 2020.03.05.
( 450 ) GAZ 08/2020
( 111 ) 1.517.586
( 541 ) PORTE-BONHEUR
( 511 ) 3
( 580 ) 2020.03.05.
( 450 ) GAZ 08/2020
( 111 ) 1.517.641
( 546 )

( 511 ) 7
( 580 ) 2020.03.05.
( 450 ) GAZ 08/2020
( 111 ) 1.517.674
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( 546 )

( 511 ) 32
( 580 ) 2020.03.05.
( 450 ) GAZ 08/2020
( 111 ) 1.517.698
( 546 )

( 511 ) 12
( 580 ) 2020.03.05.
( 450 ) GAZ 08/2020
( 111 ) 1.517.715
( 546 )
( 511 ) 25
( 580 ) 2020.03.05.
( 450 ) GAZ 08/2020
( 111 ) 1.517.747
( 546 )

( 511 ) 16
( 580 ) 2020.03.05.
( 450 ) GAZ 08/2020
( 111 ) 1.517.908
( 546 )
( 511 ) 5
( 580 ) 2020.03.05.
( 450 ) GAZ 08/2020
( 111 ) 1.517.924
( 546 )
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( 511 ) 4, 6-13, 21, 28
( 580 ) 2020.03.05.
( 450 ) GAZ 08/2020
( 111 ) 1.518.072
( 546 )
( 511 ) 9, 35, 38, 41-42, 45
( 580 ) 2020.03.05.
( 450 ) GAZ 08/2020
( 111 ) 1.518.079
( 546 )

( 511 ) 5
( 580 ) 2020.03.05.
( 450 ) GAZ 08/2020
( 111 ) 1.518.121
( 546 )
( 511 ) 9, 35, 38, 41-42, 45
( 580 ) 2020.03.05.
( 450 ) GAZ 08/2020
( 111 ) 1.518.180
( 546 )

( 511 ) 33
( 580 ) 2020.03.05.
( 450 ) GAZ 08/2020
( 111 ) 1.518.185
( 546 )
( 511 ) 17
( 580 ) 2020.03.05.
( 450 ) GAZ 08/2020
( 111 ) 1.518.234
( 541 ) SUPER-SCREW EVOLUTION
( 511 ) 17
( 580 ) 2020.03.05.
( 450 ) GAZ 08/2020
( 111 ) 1.518.433
( 546 )
( 511 ) 1
( 580 ) 2020.03.05.
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( 450 ) GAZ 08/2020
( 111 ) 1.518.465
( 546 )

( 511 ) 3
( 580 ) 2020.03.05.
( 450 ) GAZ 08/2020
( 111 ) 1.518.516
( 546 )

( 511 ) 32-33
( 580 ) 2020.03.05.
( 450 ) GAZ 08/2020
( 111 ) 1.518.517
( 546 )

( 511 ) 2
( 580 ) 2020.03.05.
( 450 ) GAZ 08/2020
( 111 ) 1.518.608
( 541 ) PROOF.
( 511 ) 5
( 580 ) 2020.03.05.
( 450 ) GAZ 08/2020
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( 111 ) 1.518.673
( 546 )

( 511 ) 29-30, 32, 43
( 580 ) 2020.03.05.
( 450 ) GAZ 08/2020
( 111 ) 1.518.696
( 541 ) BLUE ZONES
( 511 ) 29-30, 32, 35-37, 39, 41, 43-44
( 580 ) 2020.03.05.
( 450 ) GAZ 08/2020
( 111 ) 1.518.744
( 546 )

( 511 ) 14, 25
( 580 ) 2020.03.05.
( 450 ) GAZ 08/2020
( 111 ) 1.518.839
( 541 ) PARADOX
( 511 ) 14
( 580 ) 2020.03.12.
( 450 ) GAZ 09/2020
( 111 ) 1.518.956
( 541 ) PRIMANA
( 511 ) 29-30
( 580 ) 2020.03.12.
( 450 ) GAZ 09/2020
( 111 ) 1.519.028
( 541 ) Breeno
( 511 ) 9, 38, 42
( 580 ) 2020.03.12.
( 450 ) GAZ 09/2020
( 111 ) 1.519.040
( 541 ) OQEE
( 511 ) 9, 35, 38, 41-42, 45
( 580 ) 2020.03.12.
( 450 ) GAZ 09/2020
( 111 ) 1.519.295
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( 546 )
( 511 ) 16
( 580 ) 2020.03.12.
( 450 ) GAZ 09/2020
( 111 ) 1.519.324
( 546 )

( 511 ) 9, 20, 28, 41
( 580 ) 2020.03.12.
( 450 ) GAZ 09/2020
( 111 ) 1.519.376
( 546 )
( 511 ) 9, 35-39, 42
( 580 ) 2020.03.12.
( 450 ) GAZ 09/2020
( 111 ) 1.519.413
( 541 ) bella perfecta slim
( 511 ) 5
( 580 ) 2020.03.12.
( 450 ) GAZ 09/2020
( 111 ) 1.519.517
( 541 ) nexoya
( 511 ) 9, 35, 41-42
( 580 ) 2020.03.12.
( 450 ) GAZ 09/2020
( 111 ) 1.519.553
( 541 ) I love you deerly
( 511 ) 3, 35
( 580 ) 2020.03.12.
( 450 ) GAZ 09/2020
( 111 ) 1.519.556
( 541 ) DEL CORE
( 511 ) 3, 9, 18, 25
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( 580 ) 2020.03.12.
( 450 ) GAZ 09/2020
( 111 ) 1.519.770
( 541 ) TRAVEL RETAIL TECHNOLOGIES
( 511 ) 9, 35, 38-39, 42-43
( 580 ) 2020.03.12.
( 450 ) GAZ 09/2020
( 111 ) 1.519.804
( 546 )
( 511 ) 24
( 580 ) 2020.03.12.
( 450 ) GAZ 09/2020
( 111 ) 1.519.830
( 546 )
( 511 ) 5, 10, 44
( 580 ) 2020.03.12.
( 450 ) GAZ 09/2020
( 111 ) 1.519.899
( 546 )

( 511 ) 9
( 580 ) 2020.03.12.
( 450 ) GAZ 09/2020
( 111 ) 1.519.919
( 541 ) STOREX
( 511 ) 19-21
( 580 ) 2020.03.12.
( 450 ) GAZ 09/2020
( 111 ) 1.520.016
( 541 ) BAGARDA
( 511 ) 25
( 580 ) 2020.03.12.
( 450 ) GAZ 09/2020
( 111 ) 1.520.039
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( 546 )

( 511 ) 6, 9, 12
( 580 ) 2020.03.12.
( 450 ) GAZ 09/2020
A rovat 44 darab közlést tartalmaz.
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Bejegyzések a kiegészítő lajstromba
Védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése
( 111 ) 1.275.594
( 151 ) 2020.06.02.
( 111 ) 1.495.023
( 151 ) 2020.06.02.
( 111 ) 1.495.030
( 151 ) 2020.06.02.
( 111 ) 1.495.036
( 151 ) 2020.06.02.
( 111 ) 1.495.058
( 151 ) 2020.06.02.
( 111 ) 1.495.094
( 151 ) 2020.06.02.
( 111 ) 1.495.314
( 151 ) 2020.06.02.
( 111 ) 1.495.346
( 151 ) 2020.06.02.
( 111 ) 1.495.393
( 151 ) 2020.06.02.
( 111 ) 1.495.452
( 151 ) 2020.06.02.
( 111 ) 1.495.517
( 151 ) 2020.06.02.
( 111 ) 1.495.636
( 151 ) 2020.06.02.
( 111 ) 1.495.913
( 151 ) 2020.06.02.
( 111 ) 1.495.934
( 151 ) 2020.06.02.
( 111 ) 1.495.942
( 151 ) 2020.06.02.
A rovat 15 darab közlést tartalmaz.
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