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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 210 ) M 17 03283
( 220 ) 2017.10.13.
( 731 ) Scitec International S.á.r.l., Luxembourg (LU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, dr. Lukácsi Péter, Budapest
( 541 ) WHEY PROTEIN PROFESSIONAL
( 511 ) 5

Tejsavó/savó fehérje alapú étrend-kiegészítők emberek számára; albumin étrend-kiegészítők; tejsavó/savó

fehérje alapú ásványi élelmiszer-kiegészítők; tejsavó/savó fehérje alapú étrendkiegészítő enzimek; tejsavó/savó
fehérje alapú lecitin étrend-kiegészítők; tejsavó/savó fehérje alapú emberi fogyasztásra szánt étrend-kiegészítők,
táplálék-kiegészítők, tápanyagadalékok és vitaminkészítmények; tejsavó/savó fehérje alapú sportolóknak szánt
élelmiszer-kiegészítők; tejsavó/savó fehérje alapú táplálékkiegészítők; tejsavó/savó fehérje alapú izom- és
tömegnövelő táplálékkiegészítők.
29

Tej és tejtermékek; albumin étkezésre; tejsavó/savó fehérje alapú mogyoróvaj; tejsavó/savó fehérje alapú

joghurt; tejsavó/savó fehérjét tartalmazó mogyoróvaj; tejsavó/savó fehérje alapú tejpor; tejsavó és egyéb
tejtermékek.
30

Tejsavó/savó fehérje alapú csokoládé; tejsavó/savó fehérje alapú csokoládés italporok; tejsavó/savó fehérje

alapú ízesítők italokhoz (kivéve illóolajok); tejsavó/savó fehérje alapú kakaó; tejsavó/savó fehérjét tartalmazó
kakaóalapú italok; tejsavó/savó fehérje alapú cukorpótlók; tejsavó/savó fehérje alapú édesítőszerek; tejsavó/savó
fehérje alapú energiaszeletek; tejsavó/savó fehérje alapú szénhidrát készítmények élelmiszerekhez; tejsavó/savó
fehérje alapú tejturmix alapok (ízesítőszerek/aromák).
32

Tejsavó/savó fehérje alapú készítmények italokhoz; tejsavó/savó fehérje alapú esszenciák italok

előállításához; tejsavó/savó fehérjét is tartalmazó szójaalapú italok, nem tejpótlók; tejsavó/savó fehérje alapú
vitamin tartalmú italok; tejsavó/savó fehérje alapú energiaitalok; tejsavó/savó fehérje alapú koffein tartalmú
energiaitalok; tejsavó/savó fehérje alapú azonnal fogyasztható alkoholmentes italtermékek; tejsavó/savó fehérje
alapú izotóniás italok.
35

Kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások, valamint reklámozás a következőkre vonatkozóan:

tejsavó/savó fehérje alapú étrend-kiegészítők emberek számára; albumin étrend-kiegészítők; tejsavó/savó fehérje
alapú ásványi élelmiszer-kiegészítők; tejsavó/savó fehérje alapú étrendkiegészítő enzimek; tejsavó/savó fehérje
alapú lecitin étrend-kiegészítők; tejsavó/savó fehérje alapú emberi fogyasztásra szánt étrend-kiegészítők,
táplálék-kiegészítők, tápanyagadalékok és vitaminkészítmények; tejsavó/savó fehérje alapú sportolóknak szánt
élelmiszer-kiegészítők; tejsavó/savó fehérje alapú táplálékkiegészítők; tejsavó/savó fehérje alapú izom- és
tömegnövelő táplálékkiegészítők; tej és tejtermékek; albumin étkezésre; tejsavó/savó fehérje alapú mogyoróvaj;
tejsavó/savó fehérje alapú joghurt; tejsavó/savó fehérjét tartalmazó mogyoróvaj; tejsavó/savó fehérje alapú tejpor;
tejsavó és egyéb tejtermékek; tejsavó/savó fehérje alapú csokoládé; tejsavó/savó fehérje alapú csokoládés
italporok; tejsavó/savó fehérje alapú ízesítők italokhoz (kivéve illóolajok); tejsavó/savó fehérje alapú kakaó;
tejsavó/savó fehérjét tartalmazó kakaóalapú italok; tejsavó/savó fehérje alapú cukorpótlók; tejsavó/savó fehérje
alapú édesítőszerek; tejsavó/savó fehérje alapú energiaszeletek; tejsavó/savó fehérje alapú szénhidrát
készítmények élelmiszerekhez; tejsavó/savó fehérje alapú tejturmix alapok (ízesítőszerek/aromák); tejsavó/savó
fehérje alapú készítmények italokhoz; tejsavó/savó fehérje alapú esszenciák italok előállításához; tejsavó/savó
fehérjét is tartalmazó szójaalapú italok, nem tejpótlók; tejsavó/savó fehérje alapú vitamin tartalmú italok;
tejsavó/savó fehérje alapú energiaitalok; tejsavó/savó fehérje alapú koffein tartalmú energiaitalok; tejsavó/savó
fehérje alapú azonnal fogyasztható alkoholmentes italtermékek; tejsavó/savó fehérje alapú izotóniás italok.
( 210 ) M 18 00949
( 220 ) 2018.03.26.
( 731 ) Slow Living Hungary Egyesület, Poroszló (HU)
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( 740 ) dr.Csetneki Attila, Budapest

( 541 ) slow food
( 511 ) 35
39

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

( 210 ) M 19 01006
( 220 ) 2019.03.25.
( 731 ) Építészfórum Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 541 ) Építészet Éjszakája
( 511 ) 16
35

Jegyek; könyvecskék, brosúrák (1); poszterek; újságok.
Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; célzott marketing;

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

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

könyvek és folyóiratok on-line publikálása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;
idegenvezetős túrák levezetése; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; konferenciák szervezése és
lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások
szervezése; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatás
biztosítása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; szemináriumok szervezése és
lebonyolítása; szórakoztatási szolgáltatások.
( 210 ) M 19 01917
( 220 ) 2019.06.18.
( 731 ) Csodalámpa Óhaj-Sóhaj Kívánságteljesítő Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) DLA Piper Posztl, Nemescsói, Györfi-Tóth és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Gyógyító bűvészet
( 511 ) 41
44

Terápiás kezelésekhez kapcsolódó oktatási szolgáltatások; egészségügyi képzés.
Egyéni fizikai rehabilitációs programok kidolgozása; foglalkozásterápia és rehabilitáció.

( 210 ) M 19 02908
( 220 ) 2019.09.23.
( 731 ) NATURA-PRO Kereskedelmi, Szolgáltató és Fejlesztő Kft., Pécs (HU)
( 740 ) Dr. Papócsi Katalin, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósitott, 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 19 02978
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( 220 ) 2019.09.27.
( 731 ) Közösségi Rádiózásért Egyesület, Budapest (HU)
( 740 ) Stubenvoll Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Spirit FM
( 511 ) 9

Abakuszok, golyós számolótáblák; ácsvonalzók, famérő lécek; adatfeldolgozó készülékek, berendezések;

akkumulátor dobozok; akkumulátor- és elemtöltők (1); akkumulátor- és elemtöltők (2); akkumulátorok
elektromos cigarettákhoz; akkumulátor üvegek; akusztikus kapcsolók; alhidádék; alkoholmérők,; alkoholszondák;
anódok; anódtelepek; antennák; antikatódok; anyagok elektromos hálózatokhoz, fővezetékekhez [huzalok,
kábelek]; anyagvizsgáló készülékek és gépek; apertométerek, numerikus; apertúra mérésére szolgáló eszközök
[optika]; áramátalakítók, transzformátorok; áram-egyenirányítók; áramkör bekapcsolók; áramköri megszakítók
(1); áramköri megszakítók (2); áramlásmérők, fogyasztásmérők; árammérők, ampermérők; áramtároló rácsok
elemekhez; árbocok rádióantennákhoz; armatúrák, forgórészek [elektromosság]; asztrofotográfiai lencsék;
asztronómiai berendezések és készülékek; audio interfészek; audio keverők; audiovizuális tanítási eszközök;
audiovizuális vevőkészülékek; automatikus időkapcsolók; automatikus kormányberendezések járművekhez;
autórádiók; azbeszternyők tűzoltóknak; azbesztkesztyűk balesetvédelmi célokra; azbesztruhák tűzvédelmi
célokra; azimutális műszerek, eszközök; azonosító fonalak, zsinórok elektromos vezetékekhez; azonosító héjak,
hüvelyek elektromos vezetékekhez; balesetek elleni védőkesztyűk; balesetvédelmi hálók; bankjegykiadó
automaták [ATM]; barométerek; bébiőrök; bélyegzőórák [időregisztráló eszközök]; bérmentesítés ellenőrzésére
szolgáló készülékek; berregők, hangjelzők, áramszaggatók; betatronok; betörésgátló riasztókészülékek;
biochipek; biztonsági berendezések vasúti közlekedéshez; biztonsági felügyelő robotok; biztonsági hálók;
biztonsági övék, hevederek nem járműülésekhez és sportfelszerelésekhez; biztonsági ponyvák; biztonsági tokenek
[kódoló eszközök]; biztosíték huzalok; biztosítékok; botkormányok számítógépekhez, nem videojátékokhoz;
bőrvastagságmérő készülékek (1); bőrvastagságmérő készülékek (2); búvárkesztyűk; búvármaszkok,;
búvárálarcok; búvárpipák; búvárpipák, légzőcsövek; búvárruhák; bűvös lámpák [laterna magica]; CD-lejátszók;
CD-ROM-ok; chipkártyák [integrált áramkörös kártyák]; ciklotronok; cukortartalom-mérők; csatlakozások
elektromos vezetékekhez; csatlakozások, kábelsaruk [villamosság]; csatlakozott karkötők [mérőműszerek];
csatolók [adatfeldolgozó berendezés]; csavarmenet mérők; csecsemőmérlegek; csengők [figyelmeztető
berendezések]; cseppentők mérésre, nem gyógyászati vagy háztartási; célokra; csuklótámaszok számítógépekhez;
dekompressziós kamrák; demagnetizáló készülékek mágnesszalagokhoz; denzitométerek, feketedésmérők;
derékszögű vonalzók méréshez; derékszög vonalzók méréshez; desztilláló berendezések tudományos célokra;
detektorok; diafragmák [akusztika]; diafragmák [fényképészet]; diafragmák, membránok tudományos
berendezésekhez; diagnosztikai berendezések, nem gyógyászati célokra; diffrakciós készülékek; [mikroszkópia];
digitális fényképkeretek; digitális jelek; digitális könyvolvasók; digitális meteorológiai állomások; digitális
személyi asszisztensek [PDA-k]; digitális személyi asszisztens [PDA]; diktafonok; dinamométerek, erőmérők;
diszitő mágnesek; DNS-chipek; dózismérők, doziméterek; dugók, csatlakozó aljzatok és más kapcsolások
[elektromos csatlakozások ]; DVD-lejátszók; egérpadok; egér [számítógép-periféria]; elágazódobozok;
elektromosság]; elágazódobozok villamosság]; elágazóhüvelyek; elektromos kábelekhez; elakadásjelző
háromszögek; elektrodinamikai készülékek jelzések, jelzőlámpák távirányítására; elektrodinamikái készülékek
vasúti váltók távvezérlésére; elektrolizáló készülékek; elektromágneses tekercsek (1); elektromágneses tekercsek
(2); elektromos ajtócsengők; elektromos akkumulátorok járművekhez; elektromos aljzatok; elektromos átalakítók;
elektromos csatolások (1); elektromos csatolások (2); elektromos elemek, akkumulátorok (1); elektromos elemek,
akkumulátorok (2); elektromos elemek, akkumulátorok (3); elektromos elemek, akkumulátorok (4); elektromos
érintkezők; elektromos és elektronikus; effekt egységek hangszerekhez; elektromos induktorok; elektromos
kábelek (1); elektromos kábelek (2); elektromos kábelkötegek autókhoz; elektromos kerítések; elektromos
kisülési csövek, nem világítási célra; elektromos kollektorok; elektromos kommutációs készülékek; elektromos
konverterek; elektromos riasztócsengők; elektromos távgyújtó készülékek; elektromos tekercsek; elektromos
veszteségjelzők, veszteségindikátorok; elektromos vezetők, vezetékek; elektromos zárak; elektroncső;
elektronikus árucímkék, termékcímkék; elektronikus belépésellenőrzési rendszerek egymással összeköttetésben
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lévő biztonsági ajtókhoz; elektronikus interaktív táblák; elektronikus jeladók; elektronikus kijelzőtáblák;

elektronikus kotta, letölthető; elektronikus naplók; elektronikus numerikus kijelzők; elektronikus nyakörvek
állatok idomításához; elektronikus zsebfordítógépek; elemek, telepek világításhoz; életmentő jelzőrakéták, nem
robbanékony és nem pirotechnikai; életmentő készülékek és felszerelések; életmentő tutajok; ellenállások,
elektromos; elosztódobozok; elektromossági; elosztó pultok, konzolok; elektromossági; elosztótáblák;
elektromossági; epidiaszkópok; equalizerek [audio készülékek]; ergométerek; érmével működő mechanizmusok
televíziókészülékekhez; erősítő csövek; erősítők; eszközök virtuális billentyűzetek kivetítéséhez; ételelemző
készülékek; exponált filmek; exponált mozifilmek; exponált röntgenfilmek; faxgépek; fedelek, borítók
elektromos csatlakozókhoz; fejes vonalzók méréshez; fejfedők mint védősisakok; fejhallgatók; fejtisztító
szalagok; felvételi; fejvédő eszközök; fej védők sportoláshoz; fekete dobozok [adatrögzítők]; felügyelő, ellenőrző
berendezések, elektromos ; félvezetők; fémdetektorok ipari vagy; katonai használatra; fényceruzák vizuális
kijelzőkhöz, displayekhez; fényerő-szabályozók, elektromos; fényképészeti állványok; fényképészeti
diapozitívok; fényképészeti keresők, képkeresők; fényképészeti készülékek és eszközök tárolására készült tokok;
fényképészeti villanólámpák, vakuk; fényképezőgépek, kamerák; fényképnyomatok szatinálására szolgáló
készülékek; fénykibocsátó diódák [LED] ; fénykibocsátó elektronikus mutatóeszközök; fénymásolók;
fényvisszaverő biztonsági mellények; fényvisszaverő macskaszemek ruházathoz.; közlekedési balesetek
megelőzésére; fermentáló készülékek [laboratóriumi berendezések]; festékpatronok, üres, nyomtatókhoz és;
fénymásológépekhez (1); festékpatronok, üres, nyomtatókhoz és; fénymásológépekhez (2); feszüItségnövelő
transzformátorok; feszüItségszabályozók járművekhez; filmfelvevő készülékek, berendezések; filmvágó
készülékek; fizikai kísérletekhez való készülékek és eszközök; fluoreszcens ernyők ; fodrászat! gyakorló fejek
[oktatási eszközök]; fogvédők; fonalszámlálók [nagyítóüvegek]; fordulatszámmérők; fordulatszám-szabályozók
lemezjátszókhoz; fotométerek (1); fotométerek (2); fotónyomatok szárítására szolgáló készülékek; fotovillamos
elemek; földmérő berendezések és eszközök; földmérő eszközök; földmérő láncok; frekvenciamérők; függőónok
(1); függőónok (2); fülbetétek fejhallgatókhoz; füldugók búvároknak; fürdőszobai mérlegek; füstjelző
berendezések ; galenit kristályok [detektorok]; galvanométerek; gazom éterek [mérőműszerek]; gázvizsgáló
eszközök; golyóálló kabátok, mellények; golyóálló ruházat; GPS készülékek; gumiabroncsokban levő nyomás
csökkenését automatikusan jelző készülékek; gyorsulásmérők; gyűrű méretező hajlékonylemezek, flopilemezek;
hajózási jelzőberendezések; hajózási készülékek és műszerek; hamis pénzérme detektorok; hangátvitelre szolgáló
készülékek; hangfelvétel-hordozók; hanglemezek; hanglokalizáló eszközök; hangreprodukáló készülékek;
hangriasztók; hangrögzítő, hangfelvevő készülékek; hangrögzítő szalagok; hangszedő karok lemezjátszókhoz;
hangszórók,; hangosbemondók, megafonok; hangszóró kürtök; hangszórószekrények,; hangszóródobozok;
hangvezetők,; hangcsatornák; hanyattegerek, trackball-ok [számitógépes eszközök!; háromdimenziós
szemüvegek; háromlábú állványok fényképezőgépekhez(1); háromlábú állványok fényképezőgépekhez(2);
határolók, limiterek [elektromosság]; háttérvásznak [fényképészet]; hegesztőpajzsok; heliografikus [fénytávíró]
készülékek; higanyos libellák; hologramok; homokórák; hordható videokijelző monitorok; hordozható
médialejátszók; hő- és nedvességmérők; hőmérők, nem gyógyászati használatra; hőmérsékletjelző címkék, nem
gyógyászati használatra; hőmérsékletjelző készülékek; hőmérséklet szabályozó készülékek;
hőmérsékletszabályozó készülékek; hullámmérők; humanoid robotok mesterséges intelligenciával;
huzalcsatlakozók [elektromosság]; időregisztráló készülékek; indítókábelek motorokhoz; indukciós tekercsek;
infravörös érzékelő berendezések; infravörös érzékelők; inkubátorok baktériumkultúrákhoz; integrált áramköri
chipek; integrált áramkörök (1); integrált áramkörök (2); integrált áramkörök (3); interaktív érintőképernyős
terminálok; interkommunikációs berendezések, készülék; inverterek, áramátalakítók [elektromosság]; ionizációs
készülékek, nem lég- vagy vízkezeléshez; ipari műveletek távirányítására szolgáló elektromos berendezések;
iránytűk, tájolók, kompaszok [mérőműszerek]; irányzó távcsövek lőfegyverekhez; írásvetítő berendezések;
játékszoftverek; jelölőmércék [asztalosmunkához]; jelzőbóják (1); jelzőbóják (2); jelzőcsengők; jelzőlámpák;
jelzőpanelek, világító vagy mechanikus; jelzősípok; jukeboxok [háttértároló eszközök] számítógépekhez;
kalibráló gyűrűk; kaloriméterek; kamera filterek; kamerás bébiőrök; kapcsolódobozok [elektromosság];
kapcsolók, elektromos; kapcsolótáblák; kapilláris csövek; katódok; katódos rozsdavédő; készülékek,
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berendezések; kazánvezérlő eszközök; kéknyomatos berendezések; kémcsövek; kemencék laboratóriumi

használatra; kémlelőnyílások [nagyítólencsék] ajtókra; kénmérők; képtávíró készülékek; keretek diapozitivekhez;
kézi adó-vevők [walkietalkie; készülékek]; kézi elektronikus szótárak; kézi számítógépek [PDA];
kiegyensúlyozó; készülékek, mérlegek (1); kiegyensúlyozó; készülékek, mérlegek (2); kihangositó készletek
telefonokhoz; kilométerszámlálók járművekhez; klímaszabályozó digitális termosztátok; koaxiális kábelek;
kódolt azonosító karkötők, mágneses; kódolt kulcskártyák; kódolt mágneskártyák; kommutátorok; kompakt
lemezek, CD-k [audio-video]; komparátorok; kondenzátorok [elektronika]; kontaktlencsék; kontaktlencse tárolók,
tartók; korrekciós lencsék [optika]; kozmográfiai eszközök, műszerek; ködjelzők, nem robbanásveszélyes;
köpenyek/burkolatok elektromos kábelekhez; körlogarlécek; közlekedési jelzőlámpa berendezések
[jelzőeszközök]; közlekedési táblák, világitó vagy mechanikus; központi feldolgozó egységek; központosító
készülékek diapozitívokhoz; közúti jelzőbóják; kromatográfiás berendezések laboratóriumi használatra;
kronográfok [időrögzítő készülékek]; kutyasípok ; kvantumpont fénykibocsátó diódák [QLED]; laboratóriumi
centrifugák; laboratóriumi robotok; laboratóriumi tálcák; laktométerek, tejfajsúlymérők (1); laktométerek,
tejfajsúlymérők (2); láncok cvikkerhez, csiptetős szemüveghez; laptopokhoz kialakított állványok; laptop
számítógépek (1); laptop számítógépek (2); laptop tokok; légsűrűségmérők, aerométerek; légzőcsövek
búvároknak; légzőkészülékek, a mesterséges lélegeztetésre szolgáló készülékek kivételével; légzőkészülékek;
légszűrésre; légzőkészülékek víz alatti úszáshoz; légzőmaszkok nem mesterséges lélegeztetéshez; lejtésmutatók,
dőlésindikátorok; lemezek akkumulátorokhoz; lemezjátszók; lemezjátszótűk cseréjére szolgáló készülékek;
lemezmeghajtók számítógépekhez; lencsevédők (1); lencsevédők (2); lépésmérők,; lépésszámlálók; letölthető
csengőhangok mobiltelefonokhoz; letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; letölthető grafikák
mobiltelefonokhoz; letölthető hangulatjelek mobiltelefonokhoz; letölthető számítógépes játékszoftverek;
letölthető zenefájlok (1); letölthető zenefájlok (2); levegő elemzésére szolgáló készülékek; levélmérlegek; lézerek
nem gyógyászati célokra; lézeres vészjelző fények logarlécek ; logok, hajósebesség mérő műszerek;
lombikállványok, retortaállványok; lombikok laboratóriumi kísérletekhez; lopásgátló berendezések, elektromos;
lovagló sisakok lyukkártyás irodagépek; magasságmérők [altiméterek]; magasságmérő műszerek; mágneses
adathordozók; mágneses huzalok,; mágneshuzalok; mágneses kódolók; mágneses rezonanciás képalkotó [MRI]
berendezések, nem gyógyászati célokra; mágneses személyazonosító kártyák; mágneslemezek;
mágnesszalag-egységek számítógépekhez; mágnesszalagok; magnetofonok; magnók [kazetták lejátszásához];
matematikai műszerek; mechanikus jelzések, jelzőtáblák; mechanizmusok érmével; működő berendezésekhez,
készülékekhez; megafonok; megfigyelő műszerek; mélynyomók; mélységmérő készülékek és gépek;
mélységmérő ólmok; mélységmérő zsinegek; memóriakártyák videojáték-gépekhez; mentőcsónakok;
mentőkapszulák természeti katasztrófák esetére; mentőmellények (1); mentőmellények (2); mentőmellények (3);
mennyiségjelzők; mércék, mértékek,; mérőműszerek; mérlegek testtömeganalizátorral; mérőasztalok [felmérő,
tervező eszközök]; mérőeszközök, mértékek; mérőkanalak, adagolókanalak; mérőkészülékek, elektromos;
mérőkörzők; mérőműszerek (1); mérőműszerek (2); mérőüvegek; meteorológiai léggömbök; meteorológiai
műszerek; metronómok, ütemadók; mikrofonok; mikrométer csavarok optikai eszközökhöz; mikrométerek;
mikroprocesszorok; mikroszkópok; mikrotomok; mobiltelefonok; modemek; monitorok [számítógép hardver];
monitorok [számítógép programok]; mosótálcák [fényképészet] munkamegfigyelő, ellenőrző tükrök;
munkavédelmi arcvédő pajzsok; műholdak tudományos célokra; műholdas navigációs készülékek; műholdkereső;
mérőműszerek; nagyfrekvenciás; készülékek; nagyító készülékek [fényképészet]; nagyítók, lupék [optika];
nanorészecske-méret elemzők; napelemek, szolár akkumulátorok; napelemek villamosenergiatermeléshez;
napszemüvegek; navigációs berendezések járművekhez [fedélzeti számítógépek]; navigációs eszközök;
nedvességmérők, higrométerek; neon világítások; nyomásjelző dugók szelepekhez; nyomás jelzők; nyomásmérő
eszközök (1); nyomásmérő eszközök (2); nyomógombok csengőkhöz; nyomtatók számítógépekhez ; objektívek
[lencsék]; optikák; ohm-mérők; okosgyűrűk; okoskarórák; okostelefonok; okosszemüvegek; oktánsok; oktatási
készülékek; olvasók [adatfeldolgozó eszközök]; olvasztótégelyek (laboratóriumi); operációs rendszer programok
számítógépekhez, rögzített; optikai adathordozók; optikai cikkek; optikai gyűjtőlencsék, kondenzorok; optikai
karakterolvasók; optikai készülékek és eszközök; optikai lámpák; optikai lemezek; optikai lencsék; optikai szálak
M1369

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 12. szám, 2020.06.29.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
[üvegszálak] (1); optikai szálak [üvegszálak] (2); optikai üveg; orrcsipeszek műugrók és úszók részére; orsók

[fényképészet]; ostyák, lemezek integrált áramkörökhöz; oszcillográfok; oxigén áttöltésére szolgáló készülékek;
ózonizátorok, ózonizálók összeadógépek; parkolóórák; pénzérmével működtetett szerkezetek; pénztárgépek;
pénzszámláló és -válogató gépek; periszkópok; petri-csészék; piezoelektromos érzékelők; pipetták; pirométerek;
pitot-csövek; planiméterek, területmérők; polariméterek, sarkításmérők; precíziós mérlegek; precíziós
mérőműszerek; prizmák [optika]; próbabábuk újraélesztés gyakorlásához [oktatási eszközök]; radarkészülékek;
rádiókészülékek; radiológiai ernyők ipari használatra; radiológiai készülékek ipari használatra; rádiós
személyhívók; rádiótávíró készülékek; rádiótelefon készülékek; rajzfilmek; rajzgépek; reduktorok
[elektromosság]; refraktométerek; refraktorok, fénysugártörő készülékek; relék, elektromos; reosztátok;
részecskegyorsítók; retorták, lombikok; riasztók; riasztósípok; rosták fotogravűrhöz; röntgencsövek, nem orvosi
célokra; röntgenfelvételek, nem orvosi célokra; röntgenkészülékek nem gyógyászati célokra; röntgensugarak
elleni védőeszközök, nem gyógyászati használatra röntgensugárzás elleni védőkesztyűk ipari célokra;
röntgensugárzás előállító készülékek és berendezések, nem orvosi célokra; savmerők, acidiméterek
akkumulátorokhoz; sav, sűrűségmérők; sebesség-ellenőrző készülékek járművekhez; sebességjelzők;
sebességmérő műszerek [fényképészet]; sétálómagnók; sorszám kiadók; sótartalommérők,; sófokolók;
sötétkamrák [fényképészet]; sötétkamra lámpák [fényképészet]; sötét üveg, lemez keretei [fényképészet];
speciális laboratóriumi bútorok; speciális ruházat laboratóriumi használatra; spektrográfok; spektroszkópok;
sportsípok; stroboszkópok; sugárzásmérők, aktinométerek; súlymérő berendezések (1); súlymerő berendezések
(2); súlymérő készülékek és eszközök; súlyok; sűrűségmérők, denziméterek; szabályozó berendezések,
elektromos; szabászati mérőszalagok; szájvédők sportoláshoz; 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 szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető
formában; számítógéphez kialakított perifériák; számítógép hordozó tokok, táskák; számítógép interfészek;
számítógép-képernyőkhöz kialakított védőfóliák; számítógép memória eszközök; számlálók, mérőműszerek;
számlázógépek; számológépek; szárítóállványok [fényképészet]; szavazógépek; szegélyjelzők, szegélyjelölők;
szelfibotok [kézi egykaros állványok]; szelfi lencsék; szélirány jelzésére szolgáló; szélzsákok; szélmérők,
anemométerek; szemlencséket, okulárokat tartalmazó műszerek; szemlencsék, okulárok; szemüvegek (1);
szemüvegek (2); szemüvegkeretek; szemüveglencsék; szemüvegtokok; szenzoros kesztyűk; szerszámbefogó- és
vezető mérőműszerek; szerves fénykibocsátó diódák [OLED]; szextánsok; szferométerek; szigetelt rézhuzalok;
szíjak, pántok mobiltelefonokhoz; szikrafogók; szimulátorok járművek kormányozásához és vezérléséhez;
szimulátorok újraélesztési oktatáshoz; színpadvilágítás szabályozók; szintezőlécek [földmérő műszerek]; szintező
műszerek (1); szintező műszerek (2); szirénák ; szkennerek [adatfeldolgozó eszközök]; szócsövek; szolenoid
szelepek [elektromágneses kapcsolók]; szonárok, hanglokátorok; szondák tudományos használatra; szögmérők
[mérőműszerek]; sztereoszkópikus berendezések; sztereoszkópok; szűrők légzőmaszkokhoz táblagépek; táblagép
tokok; tachométerek; tanító robotok; tárolók, tartók mikroszkóp; tárgylemezekhez; tartók elektromos;
tekercsekhez; távadók, transzmitterek; [távközlés] (1); távadók, transzmitterek; [távközlés] (2); távcsövek,
látcsövek [kétcsövű]; távirányító készülékek; távirányító készülékként működő elektronikus kulcstartók;
távírógépek; távíró huzalok; távíró készülékek; távmérő műszerek, teleméterek; távolságmérő, távmérő
berendezések; távolságrögzítő készülékek, kilométerszámlálók; taxaméterek [díjmutató számlálószerkezetek];
telefonkagylók; telefonok; telefonok mikrofonjai; telefonvezetékek; tele-jelenlét robotok; telekommunikációs
készülékek ékszerek formájában; teleszkópok; tengerészeti iránytűk; tengeri mélységmérők; teodolitok;
térdpárnák, térdvédők munkásoknak; termografikus kamerák; termosztátok járművekhez; tesztelő készülékek
nem gyógyászati használatra; tisztítóberendezések hanglemezekhez; tojáslámpázók; tokok digitális személyi
asszisztensekhez [PDAkhoz]; tokok okostelefonhoz; tokok okostelefonokhoz; tolómérők, tolómércék (1);
tolómérők, tolómércék (2); tolómérők, tolómércék (3); tolósúlyos kézimérlegek; totalizátorok; töltőállomások
elektromos járművekhez; töltök elektromos cigarettákhoz; tranzisztorok [elektronikus]; triódák; túlélőtakarók;
túlfeszültség korlátozók; túlfeszültség levezetők, villámhárítók; tűk lemezjátszókhoz; tükrök [optikai]; tűk
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tájolókhoz; tűzálló ruházat; tűzálló takarók; tüzesapók; tüzérségi célzótávcsövek; tűzjelző készülékek; tűzlépcsők,

tűzlétrák; tűzoltófecskendők; tűzoltóhajók; tűzoltókészülék (1); tűzoltókészülék (2); tűzoltó sprinkler rendszerek;
tűzoltó szivattyúk (1); tűzoltó szivattyúk (2); tűzoltótömlők; TV-készülékek; tv-súgógépek; ujjbőségmérők;
ultraibolya sugárzás elleni szűrök, fényképezéshez; USB pendrive-ok; ütközési próbababák;
üzemanyagszint-mérők; üzenetrögzítők vágóberendezések mozifilmekhez; vakításgátló ellenzők; vakításgátló
szemüvegek; vakuk [fényképészet]; vákuumcsövek [rádió]; vákuummérők; válaszjeladók [transzponderek];
varázsvesszők [vízkutatóké]; variométerek; védőálarcok Z-maszkok; védőcipők balesetek, sugárzás és tűz ellen;
védőeszközök személyek balesetvédelmére; védőfóliák okostelefonokhoz; védőöltözetek pilóták részére;
védőruhák balesetek, sugárzás és tűz ellen; védősisakok sportoláshoz; védőszemüvegek sportoláshoz; vegyészeti
berendezések és eszközök; vékony kliens számítógépek; vetítőgépek; vetítővásznak; vezérlőpanelek
[elektromosság]; vezetékcsatornák, kábelcsatornák [elektromosság]; vezetékek, elektromos; vezeték nélküli
telefonok; videojáték patronok, kazetták; videokamerák; videokazetták (1); videokazetták (2); videoképernyők;
videomagnók, képmagnók; videotelefonok; világítástechnikai ballasztok [áramkorlátozó elemek]; világító
jeladók; világító jelek; világító vagy mechanikai jelzések; villamosított sínek fényszórók felszerelésére;
villanófények, villogók; virtuális valóság headsetek; viselhető aktivitásészlelők; viselhető számítógépek;
visszapillantó kamerák járművekhez; viszkozitásmérők; vizelet-fajsúlymérők; vízmérők, hidrométerek;
vízszintezők, vízmértékek (1); vízszintezők, vízmértékek (2); vízszintjelzők; voltmérők; vonalkód leolvasók;
vonalzók [mérőeszközök] (1); vonalzók [mérőeszközök] (2); wah-wah pedálok; zárkioldók [fényképészet] (1);
zárkioldók [fényképészet] (2); zavarszűrő készülékek [villamosság]; zenegépek [jukeboxok]; zsebszámológépek;
zsinórok csiptetős szemüveghez.
38

Rádióadás; rádiós kommunikáció; vezeték nélküli műsorterjesztés.

41

Rádióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; stúdiószolgáltatások; szabadidős

tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási
szolgáltatások.
( 210 ) M 19 02979
( 220 ) 2019.09.27.
( 731 ) Közösségi Rádiózásért Egyesület, Budapest (HU)
( 740 ) Stubenvoll Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) spiritfm.hu
( 511 ) 9

Abakuszok, golyós számolótáblák; ácsvonalzók, famérő lécek; adatfeldolgozó készülékek, berendezések;

akkumulátor dobozok; akkumulátor- és elemtöltők (1); akkumulátor- és elemtöltők (2); akkumulátorok
elektromos cigarettákhoz; akkumulátor üvegek; akusztikus kapcsolók; alhidádék; alkoholmérők,; alkoholszondák;
anódok; anódtelepek; antennák; antikatódok; anyagok elektromos hálózatokhoz, fővezetékekhez [huzalok,
kábelek]; anyagvizsgáló készülékek és gépek; apertométerek, numerikus; apertúra mérésére szolgáló eszközök
[optika]; áramátalakítók, transzformátorok; áram-egyenirányítók; áramkör bekapcsolók; áramköri megszakítók
(1); áramköri megszakítók (2); áramlásmérők, fogyasztásmérők; árammérők, ampermérők; áramtároló rácsok
elemekhez; árbocok rádióantennákhoz; armatúrák, forgórészek [elektromosság]; asztrofotográfiai lencsék;
asztronómiai berendezések és készülékek; audio interfészek; audio keverők; audiovizuális tanítási eszközök;
audiovizuális vevőkészülékek; automatikus időkapcsolók; automatikus kormányberendezések járművekhez;
autórádiók; azbeszternyők tűzoltóknak; azbesztkesztyűk balesetvédelmi célokra; azbesztruhák tűzvédelmi
célokra; azimutális műszerek, eszközök; azonosító fonalak, zsinórok elektromos vezetékekhez; azonosító héjak,
hüvelyek elektromos vezetékekhez; balesetek elleni védőkesztyűk; balesetvédelmi hálók; bankjegykiadó
automaták [ATM]; barométerek; bébiőrök; bélyegzőórák [időregisztráló eszközök]; bérmentesítés ellenőrzésére
szolgáló készülékek; berregők, hangjelzők, áramszaggatók; betatronok; betörésgátló riasztókészülékek;
biochipek; biztonsági berendezések vasúti közlekedéshez; biztonsági felügyelő robotok; biztonsági hálók;
biztonsági övék, hevederek nem járműülésekhez és sportfelszerelésekhez; biztonsági ponyvák; biztonsági tokenek
[kódoló eszközök]; biztosíték huzalok; biztosítékok; botkormányok számítógépekhez, nem videojátékokhoz;
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bőrvastagságmérő készülékek (1); bőrvastagságmérő készülékek (2); búvárkesztyűk; búvármaszkok,;

búvárálarcok; búvárpipák; búvárpipák, légzőcsövek; búvárruhák; bűvös lámpák [laterna magica]; CD-lejátszók;
CD-ROM-ok; chipkártyák [integrált áramkörös kártyák]; ciklotronok; cukortartalom-mérők; csatlakozások
elektromos vezetékekhez; csatlakozások, kábelsaruk [villamosság]; csatlakozott karkötők [mérőműszerek];
csatolók [adatfeldolgozó berendezés]; csavarmenet mérők; csecsemőmérlegek; csengők [figyelmeztető
berendezések]; cseppentők mérésre, nem gyógyászati vagy háztartási; célokra; csuklótámaszok számítógépekhez;
dekompressziós kamrák; demagnetizáló készülékek mágnesszalagokhoz; denzitométerek, feketedésmérők;
derékszögű vonalzók méréshez; derékszög vonalzók méréshez; desztilláló berendezések tudományos célokra;
detektorok; diafragmák [akusztika]; diafragmák [fényképészet]; diafragmák, membránok tudományos
berendezésekhez; diagnosztikai berendezések, nem gyógyászati célokra; diffrakciós készülékek; [mikroszkópia];
digitális fényképkeretek; digitális jelek; digitális könyvolvasók; digitális meteorológiai állomások; digitális
személyi asszisztensek [PDA-k]; digitális személyi asszisztens [PDA]; diktafonok; dinamométerek, erőmérők;
diszitő mágnesek; DNS-chipek; dózismérők, doziméterek; dugók, csatlakozó aljzatok és más kapcsolások
[elektromos csatlakozások ]; DVD-lejátszók; egérpadok; egér [számítógép-periféria]; elágazódobozok;
elektromosság]; elágazódobozok villamosság]; elágazóhüvelyek; elektromos kábelekhez; elakadásjelző
háromszögek; elektrodinamikái készülékek jelzések, jelzőlámpák távirányítására; elektrodinamikái készülékek
vasúti váltók távvezérlésére; elektrolizáló készülékek; elektromágneses tekercsek (1); elektromágneses tekercsek
(2); elektromos ajtócsengők; elektromos akkumulátorok járművekhez; elektromos aljzatok; elektromos átalakítók;
elektromos csatolások (1); elektromos csatolások (2); elektromos elemek, akkumulátorok (1); elektromos elemek,
akkumulátorok (2); elektromos elemek, akkumulátorok (3); elektromos elemek, akkumulátorok (4); elektromos
érintkezők; elektromos és elektronikus; effekt egységek hangszerekhez; elektromos induktorok; elektromos
kábelek (1); elektromos kábelek (2); elektromos kábelkötegek autókhoz; elektromos kerítések; elektromos
kisülési csövek, nem világítási célra; elektromos kollektorok; elektromos kommutációs készülékek; elektromos
konverterek; elektromos riasztócsengők; elektromos távgyújtó készülékek; elektromos tekercsek; elektromos
veszteségjelzők, veszteségindikátorok; elektromos vezetők, vezetékek; elektromos zárak; elektroncső;
elektronikus árucímkék, termékcímkék; elektronikus belépésellenőrzési rendszerek egymással összeköttetésben
lévő biztonsági ajtókhoz; elektronikus interaktív táblák; elektronikus jeladók; elektronikus kijelzőtáblák;
elektronikus kotta, letölthető; elektronikus naplók; elektronikus numerikus kijelzők; elektronikus nyakörvek
állatok idomításához; elektronikus zsebfordítógépek; elemek, telepek világításhoz; életmentő jelzőrakéták, nem
robbanékony és nem pirotechnikai; életmentő készülékek és felszerelések; életmentő tutajok; ellenállások,
elektromos; elosztódobozok; elektromossági; elosztó pultok, konzolok; elektromossági; elosztótáblák;
elektromossági; epidiaszkópok; equalizerek [audio készülékek]; ergométerek; érmével működő mechanizmusok
televíziókészülékekhez; erősítő csövek; erősítők; eszközök virtuális billentyűzetek kivetítéséhez; ételelemző
készülékek; exponált filmek; exponált mozifilmek; exponált röntgenfilmek; faxgépek; fedelek, borítók
elektromos csatlakozókhoz; fejes vonalzók méréshez; fejfedők mint védősisakok; fejhallgatók; fejtisztító
szalagok; felvételi; fejvédő eszközök; fej védők sportoláshoz; fekete dobozok [adatrögzítők]; felügyelő, ellenőrző
berendezések, elektromos ; félvezetők; fémdetektorok ipari vagy; katonai használatra; fényceruzák vizuális
kijelzőkhöz, displayekhez; fényerő-szabályozók, elektromos; fényképészeti állványok; fényképészeti
diapozitívok; fényképészeti keresők, képkeresők; fényképészeti készülékek és eszközök tárolására készült tokok;
fényképészeti villanólámpák, vakuk; fényképezőgépek, kamerák; fényképnyomatok szatinálására szolgáló
készülékek; fénykibocsátó diódák [LED] ; fénykibocsátó elektronikus mutatóeszközök; fénymásolók;
fényvisszaverő biztonsági mellények; fényvisszaverő macskaszemek ruházathoz.; közlekedési balesetek
megelőzésére; fermentáló készülékek [laboratóriumi berendezések]; festékpatronok, üres, nyomtatókhoz és;
fénymásológépekhez (1); festékpatronok, üres, nyomtatókhoz és; fénymásológépekhez (2); feszüItségnövelő
transzformátorok; feszüItségszabályozók járművekhez; filmfelvevő készülékek, berendezések; filmvágó
készülékek; fizikai kísérletekhez való készülékek és eszközök; fluoreszcens ernyők ; fodrászat! gyakorló fejek
[oktatási eszközök]; fogvédők; fonalszámlálók [nagyítóüvegek]; fordulatszámmérők; fordulatszám-szabályozók
lemezjátszókhoz; fotométerek (1); fotométerek (2); fotónyomatok szárítására szolgáló készülékek; fotovillamos
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elemek; földmérő berendezések és eszközök; földmérő eszközök; földmérő láncok; frekvenciamérők; függőónok

(1); függőónok (2); fülbetétek fejhallgatókhoz; füldugók búvároknak; fürdőszobai mérlegek; füstjelző
berendezések ; galenit kristályok [detektorok]; galvanométerek; gazom éterek [mérőműszerek]; gázvizsgáló
eszközök; golyóálló kabátok, mellények; golyóálló ruházat; GPS készülékek; gumiabroncsokban levő nyomás
csökkenését automatikusan jelző készülékek; gyorsulásmérők; gyűrű méretező hajlékonylemezek, flopilemezek;
hajózási jelzőberendezések; hajózási készülékek és műszerek; hamis pénzérme detektorok; hangátvitelre szolgáló
készülékek; hangfelvétel-hordozók; hanglemezek; hanglokalizáló eszközök; hangreprodukáló készülékek;
hangriasztók; hangrögzítő, hangfelvevő készülékek; hangrögzítő szalagok; hangszedő karok lemezjátszókhoz;
hangszórók,; hangosbemondók, megafonok; hangszóró kürtök; hangszórószekrények,; hangszóródobozok;
hangvezetők,; hangcsatornák; hanyattegerek, trackball-ok [számitógépes eszközök!; háromdimenziós
szemüvegek; háromlábú állványok fényképezőgépekhez(1); háromlábú állványok fényképezőgépekhez(2);
határolók, limiterek [elektromosság]; háttérvásznak [fényképészet]; hegesztőpajzsok; heliografikus [fénytávíró]
készülékek; higanyos libellák; hologramok; homokórák; hordható videokijelző monitorok; hordozható
médialejátszók; hő- és nedvességmérők; hőmérők, nem gyógyászati használatra; hőmérsékletjelző címkék, nem
gyógyászati használatra; hőmérsékletjelző készülékek; hőmérséklet szabályozó készülékek;
hőmérsékletszabályozó készülékek; hullámmérők; humanoid robotok mesterséges intelligenciával;
huzalcsatlakozók [elektromosság]; időregisztráló készülékek; indítókábelek motorokhoz; indukciós tekercsek;
infravörös érzékelő berendezések; infravörös érzékelők; inkubátorok baktériumkultúrákhoz; integrált áramköri
chipek; integrált áramkörök (1); integrált áramkörök (2); integrált áramkörök (3); interaktív érintőképernyős
terminálok; interkommunikációs berendezések, készülék; inverterek, áramátalakítók [elektromosság]; ionizációs
készülékek, nem lég- vagy vízkezeléshez; ipari műveletek távirányítására szolgáló elektromos berendezések;
iránytűk, tájolók, kompaszok [mérőműszerek]; irányzó távcsövek lőfegyverekhez; írásvetítő berendezések;
játékszoftverek; jelölőmércék [asztalosmunkához]; jelzőbóják (1); jelzőbóják (2); jelzőcsengők; jelzőlámpák;
jelzőpanelek, világító vagy mechanikus; jelzősípok; jukeboxok [háttértároló eszközök] számítógépekhez;
kalibráló gyűrűk; kaloriméterek; kamera filterek; kamerás bébiőrök; kapcsolódobozok [elektromosság];
kapcsolók, elektromos; kapcsolótáblák; kapilláris csövek; katódok; katódos rozsdavédő; készülékek,
berendezések; kazánvezérlő eszközök; kéknyomatos berendezések; kémcsövek; kemencék laboratóriumi
használatra; kémlelőnyílások [nagyítólencsék] ajtókra; kénmérők; képtávíró készülékek; keretek diapozitivekhez;
kézi adó-vevők [walkietalkie; készülékek]; kézi elektronikus szótárak; kézi számítógépek [PDA];
kiegyensúlyozó; készülékek, mérlegek (1); kiegyensúlyozó; készülékek, mérlegek (2); kihangositó készletek
telefonokhoz; kilométerszámlálók járművekhez; klímaszabályozó digitális termosztátok; koaxiális kábelek;
kódolt azonosító karkötők, mágneses; kódolt kulcskártyák; kódolt mágneskártyák; kommutátorok; kompakt
lemezek, CD-k [audio-video]; komparátorok; kondenzátorok [elektronika]; kontaktlencsék; kontaktlencse tárolók,
tartók; korrekciós lencsék [optika]; kozmográfiai eszközök, műszerek; ködjelzők, nem robbanásveszélyes;
köpenyek/burkolatok elektromos kábelekhez; körlogarlécek; közlekedési jelzőlámpa berendezések
[jelzőeszközök]; közlekedési táblák, világitó vagy mechanikus; központi feldolgozó egységek; központosító
készülékek diapozitívokhoz; közúti jelzőbóják; kromatográfiás berendezések laboratóriumi használatra;
kronográfok [időrögzítő készülékek]; kutyasípok ; kvantumpont fénykibocsátó diódák [QLED]; laboratóriumi
centrifugák; laboratóriumi robotok; laboratóriumi tálcák; laktométerek, tejfajsúlymérők (1); laktométerek,
tejfajsúlymérők (2); láncok cvikkerhez, csiptetős szemüveghez; laptopokhoz kialakított állványok; laptop
számítógépek (1); laptop számítógépek (2); laptop tokok; légsűrűségmérők, aerométerek; légzőcsövek
búvároknak; légzőkészülékek, a mesterséges lélegeztetésre szolgáló készülékek kivételével; légzőkészülékek;
légszűrésre; légzőkészülékek víz alatti úszáshoz; légzőmaszkok nem mesterséges lélegeztetéshez; lejtésmutatók,
dőlésindikátorok; lemezek akkumulátorokhoz; lemezjátszók; lemezjátszótűk cseréjére szolgáló készülékek;
lemezmeghajtók számítógépekhez; lencsevédők (1); lencsevédők (2); lépésmérők,; lépésszámlálók; letölthető
csengőhangok mobiltelefonokhoz; letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; letölthető grafikák
mobiltelefonokhoz; letölthető hangulatjelek mobiltelefonokhoz; letölthető számítógépes játékszoftverek;
letölthető zenefájlok (1); letölthető zenefájlok (2); levegő elemzésére szolgáló készülékek; levélmérlegek; lézerek
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nem gyógyászati célokra; lézeres vészjelző fények logarlécek ; logok, hajósebesség mérő műszerek;

lombikállványok, retortaállványok; lombikok laboratóriumi kísérletekhez; lopásgátló berendezések, elektromos;
lovagló sisakok lyukkártyás irodagépek; magasságmérők [altiméterek]; magasságmérő műszerek; mágneses
adathordozók; mágneses huzalok,; mágneshuzalok; mágneses kódolók; mágneses rezonanciás képalkotó [MRI]
berendezések, nem gyógyászati célokra; mágneses személyazonosító kártyák; mágneslemezek;
mágnesszalag-egységek számítógépekhez; mágnesszalagok; magnetofonok; magnók [kazetták lejátszásához];
matematikai műszerek; mechanikus jelzések, jelzőtáblák; mechanizmusok érmével; működő berendezésekhez,
készülékekhez; megafonok; megfigyelő műszerek; mélynyomók; mélységmérő készülékek és gépek;
mélységmérő ólmok; mélységmérő zsinegek; memóriakártyák videojáték-gépekhez; mentőcsónakok;
mentőkapszulák természeti katasztrófák esetére; mentőmellények (1); mentőmellények (2); mentőmellények (3);
mennyiségjelzők; mércék, mértékek,; mérőműszerek; mérlegek testtömeganalizátorral; mérőasztalok [felmérő,
tervező eszközök]; mérőeszközök, mértékek; mérőkanalak, adagolókanalak; mérőkészülékek, elektromos;
mérőkörzők; mérőműszerek (1); mérőműszerek (2); mérőüvegek; meteorológiai léggömbök; meteorológiai
műszerek; metronómok, ütemadók; mikrofonok; mikrométer csavarok optikai eszközökhöz; mikrométerek;
mikroprocesszorok; mikroszkópok; mikrotomok; mobiltelefonok; modemek; monitorok [számítógép hardver];
monitorok [számítógép programok]; mosótálcák [fényképészet] munkamegfigyelő, ellenőrző tükrök;
munkavédelmi arcvédő pajzsok; műholdak tudományos célokra; műholdas navigációs készülékek; műholdkereső;
mérőműszerek; nagyfrekvenciás; készülékek; nagyító készülékek [fényképészet]; nagyítók, lupék [optika];
nanorészecske-méret elemzők; napelemek, szolár akkumulátorok; napelemek villamosenergiatermeléshez;
napszemüvegek; navigációs berendezések járművekhez [fedélzeti számítógépek]; navigációs eszközök;
nedvességmérők, higrométerek; neon világítások; nyomásjelző dugók szelepekhez; nyomás jelzők; nyomásmérő
eszközök (1); nyomásmérő eszközök (2); nyomógombok csengőkhöz; nyomtatók számítógépekhez ; objektívek
[lencsék]; optikák; ohm-mérők; okosgyűrűk; okoskarórák; okostelefonok; okosszemüvegek; oktánsok; oktatási
készülékek; olvasók [adatfeldolgozó eszközök]; olvasztótégelyek (laboratóriumi); operációs rendszer programok
számítógépekhez, rögzített; optikai adathordozók; optikai cikkek; optikai gyűjtőlencsék, kondenzorok; optikai
karakterolvasók; optikai készülékek és eszközök; optikai lámpák; optikai lemezek; optikai lencsék; optikai szálak
[üvegszálak] (1); optikai szálak [üvegszálak] (2); optikai üveg; orrcsipeszek műugrók és úszók részére; orsók
[fényképészet]; ostyák, lemezek integrált áramkörökhöz; oszcillográfok; oxigén áttöltésére szolgáló készülékek;
ózonizátorok, ózonizálók összeadógépek; parkolóórák; pénzérmével működtetett szerkezetek; pénztárgépek;
pénzszámláló és -válogató gépek; periszkópok; petri-csészék; piezoelektromos érzékelők; pipetták; pirométerek;
pitot-csövek; planiméterek, területmérők; polariméterek, sarkításmérők; precíziós mérlegek; precíziós
mérőműszerek; prizmák [optika]; próbabábuk újraélesztés gyakorlásához [oktatási eszközök]; radarkészülékek;
rádiókészülékek; radiológiai ernyők ipari használatra; radiológiai készülékek ipari használatra; rádiós
személyhívók; rádiótávíró készülékek; rádiótelefon készülékek; rajzfilmek; rajzgépek; reduktorok
[elektromosság]; refraktométerek; refraktorok, fénysugártörő készülékek; relék, elektromos; reosztátok;
részecskegyorsítók; retorták, lombikok; riasztók; riasztósípok; rosták fotogravűrhöz; röntgencsövek, nem orvosi
célokra; röntgenfelvételek, nem orvosi célokra; röntgenkészülékek nem gyógyászati célokra; röntgensugarak
elleni védőeszközök, nem gyógyászati használatra röntgensugárzás elleni védőkesztyűk ipari célokra;
röntgensugárzás előállító készülékek és berendezések, nem orvosi célokra; savmerők, acidiméterek
akkumulátorokhoz; sav, sűrűségmérők; sebesség-ellenőrző készülékek járművekhez; sebességjelzők;
sebességmérő műszerek [fényképészet]; sétálómagnók; sorszám kiadók; sótartalommérők,; sófokolók;
sötétkamrák [fényképészet]; sötétkamra lámpák [fényképészet]; sötét üveg, lemez keretei [fényképészet];
speciális laboratóriumi bútorok; speciális ruházat laboratóriumi használatra; spektrográfok; spektroszkópok;
sportsípok; stroboszkópok; sugárzásmérők, aktinométerek; súlymérő berendezések (1); súlymerő berendezések
(2); súlymérő készülékek és eszközök; súlyok; sűrűségmérők, denziméterek; szabályozó berendezések,
elektromos; szabászati mérőszalagok; szájvédők sportoláshoz; számítógép billentyűzetek; számítógépek;
számítógépes hardver; számítógépes képernyővédő szoftverek, rögzített vagy letölthető; számítógépes programok
[letölthető szoftverek]; számítógépes programok, rögzített (1); számítógépes programok, rögzített (2);
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számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számitógépes szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető

formában; számítógéphez kialakított perifériák; számítógép hordozó tokok, táskák; számítógép interfészek;
számítógép-képernyőkhöz kialakított védőfóliák; számítógép memória eszközök; számlálók, mérőműszerek;
számlázógépek; számológépek; szárítóállványok [fényképészet]; szavazógépek; szegélyjelzők, szegélyjelölők;
szelfibotok [kézi egykaros állványok]; szelfi lencsék; szélirány jelzésére szolgáló; szélzsákok; szélmérők,
anemométerek; szemlencséket, okulárokat tartalmazó műszerek; szemlencsék, okulárok; szemüvegek (1);
szemüvegek (2); szemüvegkeretek; szemüveglencsék; szemüvegtokok; szenzoros kesztyűk; szerszámbefogó- és
vezető mérőműszerek; szerves fénykibocsátó diódák [OLED]; szextánsok; szferométerek; szigetelt rézhuzalok;
szíjak, pántok mobiltelefonokhoz; szikrafogók; szimulátorok járművek kormányozásához és vezérléséhez;
szimulátorok újraélesztési oktatáshoz; színpadvilágítás szabályozók; szintezőlécek [földmérő műszerek]; szintező
műszerek (1); szintező műszerek (2); szirénák ; szkennerek [adatfeldolgozó eszközök]; szócsövek; szolenoid
szelepek [elektromágneses kapcsolók]; szonárok, hanglokátorok; szondák tudományos használatra; szögmérők
[mérőműszerek]; sztereoszkópikus berendezések; sztereoszkópok; szűrők légzőmaszkokhoz táblagépek; táblagép
tokok; tachométerek; tanító robotok; tárolók, tartók mikroszkóp; tárgylemezekhez; tartók elektromos;
tekercsekhez; távadók, transzmitterek; [távközlés] (1); távadók, transzmitterek; [távközlés] (2); távcsövek,
látcsövek [kétcsövű]; távirányító készülékek; távirányító készülékként működő elektronikus kulcstartók;
távírógépek; távíró huzalok; távíró készülékek; távmérő műszerek, teleméterek; távolságmérő, távmérő
berendezések; távolságrögzítő készülékek, kilométerszámlálók; taxaméterek [díjmutató számlálószerkezetek];
telefonkagylók; telefonok; telefonok mikrofonjai; telefonvezetékek; tele-jelenlét robotok; telekommunikációs
készülékek ékszerek formájában; teleszkópok; tengerészeti iránytűk; tengeri mélységmérők; teodolitok;
térdpárnák, térdvédők munkásoknak; termografikus kamerák; termosztátok járművekhez; tesztelő készülékek
nem gyógyászati használatra; tisztítóberendezések hanglemezekhez; tojáslámpázók; tokok digitális személyi
asszisztensekhez [PDAkhoz]; tokok okostelefonhoz; tokok okostelefonokhoz; tolómérők, tolómércék (1);
tolómérők, tolómércék (2); tolómérők, tolómércék (3); tolósúlyos kézimérlegek; totalizátorok; töltőállomások
elektromos járművekhez; töltök elektromos cigarettákhoz; tranzisztorok [elektronikus]; triódák; túlélőtakarók;
túlfeszültség korlátozók; túlfeszültség levezetők, villámhárítók; tűk lemezjátszókhoz; tükrök [optikai]; tűk
tájolókhoz; tűzálló ruházat; tűzálló takarók; tüzesapók; tüzérségi célzótávcsövek; tűzjelző készülékek; tűzlépcsők,
tűzlétrák; tűzoltófecskendők; tűzoltóhajók; tűzoltókészülék (1); tűzoltókészülék (2); tűzoltó sprinkler rendszerek;
tűzoltó szivattyúk (1); tűzoltó szivattyúk (2); tűzoltótömlők; TV-készülékek; tv-súgógépek; ujjbőségmérők;
ultraibolya sugárzás elleni szűrök, fényképezéshez; USB pendrive-ok; ütközési próbababák;
üzemanyagszint-mérők; üzenetrögzítők vágóberendezések mozifilmekhez; vakításgátló ellenzők; vakításgátló
szemüvegek; vakuk [fényképészet]; vákuumcsövek [rádió]; vákuummérők; válaszjeladók [transzponderek];
varázsvesszők [vízkutatóké]; variométerek; védőálarcok Z-maszkok; védőcipők balesetek, sugárzás és tűz ellen;
védőeszközök személyek balesetvédelmére; védőfóliák okostelefonokhoz; védőöltözetek pilóták részére;
védőruhák balesetek, sugárzás és tűz ellen; védősisakok sportoláshoz; védőszemüvegek sportoláshoz; vegyészeti
berendezések és eszközök; vékony kliens számítógépek; vetítőgépek; vetítővásznak; vezérlőpanelek
[elektromosság]; vezetékcsatornák, kábelcsatornák [elektromosság]; vezetékek, elektromos; vezeték nélküli
telefonok; videojáték patronok, kazetták; videokamerák; videokazetták (1); videokazetták (2); videoképernyők;
videomagnók, képmagnók; videotelefonok; világítástechnikai ballasztok [áramkorlátozó elemek]; világító
jeladók; világító jelek; világító vagy mechanikai jelzések; villamosított sínek fényszórók felszerelésére;
villanófények, villogók; virtuális valóság headsetek; viselhető aktivitásészlelők; viselhető számítógépek;
visszapillantó kamerák járművekhez; viszkozitásmérők; vizelet-fajsúlymérők; vízmérők, hidrométerek;
vízszintezők, vízmértékek (1); vízszintezők, vízmértékek (2); vízszintjelzők; voltmérők; vonalkód leolvasók;
vonalzók [mérőeszközök] (1); vonalzók [mérőeszközök] (2); wah-wah pedálok; zárkioldók [fényképészet] (1);
zárkioldók [fényképészet] (2); zavarszűrő készülékek [villamosság]; zenegépek [jukeboxok]; zsebszámológépek;
zsinórok csiptetős szemüveghez.
38

Digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus

levelezés, email faxberendezések kölcsönzése; faxok továbbítása; felhasználói hozzáférés biztosítása
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számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása [bérbeadása];

hangposta szolgáltatások; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; információszolgáltatás
távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével;
kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák]; mobiltelefonos
kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű adatátvitel ; rádióadás; rádiós
kommunikáció; személyhívó szolgáltatások [rádión, telefonon vagy egyéb elektronikus kommunikációs eszközön
keresztül]; távkonferencia szolgáltatások; távközlési berendezések kölcsönzése; távközlési csatornák biztosítása
távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások beszélgetésterelés és összeköttetés];
telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; üdvözlőkártyák továbbítása
online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése; vezeték nélküli
műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; videó on-demand közvetítések.
41

Digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus

könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása;
hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár
szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem
reklámcélú szövegek publikálása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem
letölthető videók biztosítása; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; számítógépes hálózatról
online biztosított játékszolgáltatások; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások.
( 210 ) M 19 02980
( 220 ) 2019.09.27.
( 731 ) Közösségi Rádiózásért Egyesület, Budapest (HU)
( 740 ) Stubenvoll Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Abakuszok, golyós számolótáblák; ácsvonalzók, famérő lécek; adatfeldolgozó készülékek, berendezések;

akkumulátor dobozok; akkumulátor- és elemtöltők (1); akkumulátor- és elemtöltők (2); akkumulátorok
elektromos cigarettákhoz; akkumulátor üvegek; akusztikus kapcsolók; alhidádék; alkoholmérők,; alkoholszondák;
anódok; anódtelepek; antennák; antikatódok; anyagok elektromos hálózatokhoz, fővezetékekhez [huzalok,
kábelek]; anyagvizsgáló készülékek és gépek; apertométerek, numerikus; apertúra mérésére szolgáló eszközök
[optika]; áramátalakítók, transzformátorok; áram-egyenirányítók; áramkör bekapcsolók; áramköri megszakítók
(1); áramköri megszakítók (2); áramlásmérők, fogyasztásmérők; árammérők, ampermérők; áramtároló rácsok
elemekhez; árbocok rádióantennákhoz; armatúrák, forgórészek [elektromosság]; asztrofotográfiai lencsék;
asztronómiai berendezések és készülékek; audio interfészek; audio keverők; audiovizuális tanítási eszközök;
audiovizuális vevőkészülékek; automatikus időkapcsolók; automatikus kormányberendezések járművekhez;
autórádiók; azbeszternyők tűzoltóknak; azbesztkesztyűk balesetvédelmi célokra; azbesztruhák tűzvédelmi
célokra; azimutális műszerek, eszközök; azonosító fonalak, zsinórok elektromos vezetékekhez; azonosító héjak,
hüvelyek elektromos vezetékekhez; balesetek elleni védőkesztyűk; balesetvédelmi hálók; bankjegykiadó
automaták [ATM]; barométerek; bébiőrök; bélyegzőórák [időregisztráló eszközök]; bérmentesítés ellenőrzésére
szolgáló készülékek; berregők, hangjelzők, áramszaggatók; betatronok; betörésgátló riasztókészülékek;
biochipek; biztonsági berendezések vasúti közlekedéshez; biztonsági felügyelő robotok; biztonsági hálók;
biztonsági övék, hevederek nem járműülésekhez és sportfelszerelésekhez; biztonsági ponyvák; biztonsági tokenek
[kódoló eszközök]; biztosíték huzalok; biztosítékok; botkormányok számítógépekhez, nem videojátékokhoz;
bőrvastagságmérő készülékek (1); bőrvastagságmérő készülékek (2); búvárkesztyűk; búvármaszkok,;
búvárálarcok; búvárpipák; búvárpipák, légzőcsövek; búvárruhák; bűvös lámpák [laterna magica]; CD-lejátszók;
CD-ROM-ok; chipkártyák [integrált áramkörös kártyák]; ciklotronok; cukortartalom-mérők; csatlakozások
elektromos vezetékekhez; csatlakozások, kábelsaruk [villamosság]; csatlakozott karkötők [mérőműszerek];
csatolók [adatfeldolgozó berendezés]; csavarmenet mérők; csecsemőmérlegek; csengők [figyelmeztető
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berendezések]; cseppentők mérésre, nem gyógyászati vagy háztartási; célokra; csuklótámaszok számítógépekhez;

dekompressziós kamrák; demagnetizáló készülékek mágnesszalagokhoz; denzitométerek, feketedésmérők;
derékszögű vonalzók méréshez; derékszög vonalzók méréshez; desztilláló berendezések tudományos célokra;
detektorok; diafragmák [akusztika]; diafragmák [fényképészet]; diafragmák, membránok tudományos
berendezésekhez; diagnosztikai berendezések, nem gyógyászati célokra; diffrakciós készülékek; [mikroszkópia];
digitális fényképkeretek; digitális jelek; digitális könyvolvasók; digitális meteorológiai állomások; digitális
személyi asszisztensek [PDA-k]; digitális személyi asszisztens [PDA]; diktafonok; dinamométerek, erőmérők;
diszitő mágnesek; DNS-chipek; dózismérők, doziméterek; dugók, csatlakozó aljzatok és más kapcsolások
[elektromos csatlakozások ]; DVD-lejátszók; egérpadok; egér [számítógép-periféria]; elágazódobozok;
elektromosság]; elágazódobozok villamosság]; elágazóhüvelyek; elektromos kábelekhez; elakadásjelző
háromszögek; elektrodinamikái készülékek jelzések, jelzőlámpák távirányítására; elektrodinamikái készülékek
vasúti váltók távvezérlésére; elektrolizáló készülékek; elektromágneses tekercsek (1); elektromágneses tekercsek
(2); elektromos ajtócsengők; elektromos akkumulátorok járművekhez; elektromos aljzatok; elektromos átalakítók;
elektromos csatolások (1); elektromos csatolások (2); elektromos elemek, akkumulátorok (1); elektromos elemek,
akkumulátorok (2); elektromos elemek, akkumulátorok (3); elektromos elemek, akkumulátorok (4); elektromos
érintkezők; elektromos és elektronikus; effekt egységek hangszerekhez; elektromos induktorok; elektromos
kábelek (1); elektromos kábelek (2); elektromos kábelkötegek autókhoz; elektromos kerítések; elektromos
kisülési csövek, nem világítási célra; elektromos kollektorok; elektromos kommutációs készülékek; elektromos
konverterek; elektromos riasztócsengők; elektromos távgyújtó készülékek; elektromos tekercsek; elektromos
veszteségjelzők, veszteségindikátorok; elektromos vezetők, vezetékek; elektromos zárak; elektroncső;
elektronikus árucímkék, termékcímkék; elektronikus belépésellenőrzési rendszerek egymással összeköttetésben
lévő biztonsági ajtókhoz; elektronikus interaktív táblák; elektronikus jeladók; elektronikus kijelzőtáblák;
elektronikus kotta, letölthető; elektronikus naplók; elektronikus numerikus kijelzők; elektronikus nyakörvek
állatok idomításához; elektronikus zsebfordítógépek; elemek, telepek világításhoz; életmentő jelzőrakéták, nem
robbanékony és nem pirotechnikai; életmentő készülékek és felszerelések; életmentő tutajok; ellenállások,
elektromos; elosztódobozok; elektromossági; elosztó pultok, konzolok; elektromossági; elosztótáblák;
elektromossági; epidiaszkópok; equalizerek [audio készülékek]; ergométerek; érmével működő mechanizmusok
televíziókészülékekhez; erősítő csövek; erősítők; eszközök virtuális billentyűzetek kivetítéséhez; ételelemző
készülékek; exponált filmek; exponált mozifilmek; exponált röntgenfilmek; faxgépek; fedelek, borítók
elektromos csatlakozókhoz; fejes vonalzók méréshez; fejfedők mint védősisakok; fejhallgatók; fejtisztító
szalagok; felvételi; fejvédő eszközök; fej védők sportoláshoz; fekete dobozok [adatrögzítők]; felügyelő, ellenőrző
berendezések, elektromos ; félvezetők; fémdetektorok ipari vagy; katonai használatra; fényceruzák vizuális
kijelzőkhöz, displayekhez; fényerő-szabályozók, elektromos; fényképészeti állványok; fényképészeti
diapozitívok; fényképészeti keresők, képkeresők; fényképészeti készülékek és eszközök tárolására készült tokok;
fényképészeti villanólámpák, vakuk; fényképezőgépek, kamerák; fényképnyomatok szatinálására szolgáló
készülékek; fénykibocsátó diódák [LED] ; fénykibocsátó elektronikus mutatóeszközök; fénymásolók;
fényvisszaverő biztonsági mellények; fényvisszaverő macskaszemek ruházathoz.; közlekedési balesetek
megelőzésére; fermentáló készülékek [laboratóriumi berendezések]; festékpatronok, üres, nyomtatókhoz és;
fénymásológépekhez (1); festékpatronok, üres, nyomtatókhoz és; fénymásológépekhez (2); feszüItségnövelő
transzformátorok; feszüItségszabályozók járművekhez; filmfelvevő készülékek, berendezések; filmvágó
készülékek; fizikai kísérletekhez való készülékek és eszközök; fluoreszcens ernyők ; fodrászat! gyakorló fejek
[oktatási eszközök]; fogvédők; fonalszámlálók [nagyítóüvegek]; fordulatszámmérők; fordulatszám-szabályozók
lemezjátszókhoz; fotométerek (1); fotométerek (2); fotónyomatok szárítására szolgáló készülékek; fotovillamos
elemek; földmérő berendezések és eszközök; földmérő eszközök; földmérő láncok; frekvenciamérők; függőónok
(1); függőónok (2); fülbetétek fejhallgatókhoz; füldugók búvároknak; fürdőszobai mérlegek; füstjelző
berendezések ; galenit kristályok [detektorok]; galvanométerek; gazom éterek [mérőműszerek]; gázvizsgáló
eszközök; golyóálló kabátok, mellények; golyóálló ruházat; GPS készülékek; gumiabroncsokban levő nyomás
csökkenését automatikusan jelző készülékek; gyorsulásmérők; gyűrű méretező hajlékonylemezek, flopilemezek;
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hajózási jelzőberendezések; hajózási készülékek és műszerek; hamis pénzérme detektorok; hangátvitelre szolgáló

készülékek; hangfelvétel-hordozók; hanglemezek; hanglokalizáló eszközök; hangreprodukáló készülékek;
hangriasztók; hangrögzítő, hangfelvevő készülékek; hangrögzítő szalagok; hangszedő karok lemezjátszókhoz;
hangszórók,; hangosbemondók, megafonok; hangszóró kürtök; hangszórószekrények,; hangszóródobozok;
hangvezetők,; hangcsatornák; hanyattegerek, trackball-ok [számitógépes eszközök!; háromdimenziós
szemüvegek; háromlábú állványok fényképezőgépekhez(1); háromlábú állványok fényképezőgépekhez(2);
határolók, limiterek [elektromosság]; háttérvásznak [fényképészet]; hegesztőpajzsok; heliografikus [fénytávíró]
készülékek; higanyos libellák; hologramok; homokórák; hordható videokijelző monitorok; hordozható
médialejátszók; hő- és nedvességmérők; hőmérők, nem gyógyászati használatra; hőmérsékletjelző címkék, nem
gyógyászati használatra; hőmérsékletjelző készülékek; hőmérséklet szabályozó készülékek;
hőmérsékletszabályozó készülékek; hullámmérők; humanoid robotok mesterséges intelligenciával;
huzalcsatlakozók [elektromosság]; időregisztráló készülékek; indítókábelek motorokhoz; indukciós tekercsek;
infravörös érzékelő berendezések; infravörös érzékelők; inkubátorok baktériumkultúrákhoz; integrált áramköri
chipek; integrált áramkörök (1); integrált áramkörök (2); integrált áramkörök (3); interaktív érintőképernyős
terminálok; interkommunikációs berendezések, készülék; inverterek, áramátalakítók [elektromosság]; ionizációs
készülékek, nem lég- vagy vízkezeléshez; ipari műveletek távirányítására szolgáló elektromos berendezések;
iránytűk, tájolók, kompaszok [mérőműszerek]; irányzó távcsövek lőfegyverekhez; írásvetítő berendezések;
játékszoftverek; jelölőmércék [asztalosmunkához]; jelzőbóják (1); jelzőbóják (2); jelzőcsengők; jelzőlámpák;
jelzőpanelek, világító vagy mechanikus; jelzősípok; jukeboxok [háttértároló eszközök] számítógépekhez;
kalibráló gyűrűk; kaloriméterek; kamera filterek; kamerás bébiőrök; kapcsolódobozok [elektromosság];
kapcsolók, elektromos; kapcsolótáblák; kapilláris csövek; katódok; katódos rozsdavédő; készülékek,
berendezések; kazánvezérlő eszközök; kéknyomatos berendezések; kémcsövek; kemencék laboratóriumi
használatra; kémlelőnyílások [nagyítólencsék] ajtókra; kénmérők; képtávíró készülékek; keretek diapozitivekhez;
kézi adó-vevők [walkietalkie; készülékek]; kézi elektronikus szótárak; kézi számítógépek [PDA];
kiegyensúlyozó; készülékek, mérlegek (1); kiegyensúlyozó; készülékek, mérlegek (2); kihangositó készletek
telefonokhoz; kilométerszámlálók járművekhez; klímaszabályozó digitális termosztátok; koaxiális kábelek;
kódolt azonosító karkötők, mágneses; kódolt kulcskártyák; kódolt mágneskártyák; kommutátorok; kompakt
lemezek, CD-k [audio-video]; komparátorok; kondenzátorok [elektronika]; kontaktlencsék; kontaktlencse tárolók,
tartók; korrekciós lencsék [optika]; kozmográfiai eszközök, műszerek; ködjelzők, nem robbanásveszélyes;
köpenyek/burkolatok elektromos kábelekhez; körlogarlécek; közlekedési jelzőlámpa berendezések
[jelzőeszközök]; közlekedési táblák, világitó vagy mechanikus; központi feldolgozó egységek; központosító
készülékek diapozitívokhoz; közúti jelzőbóják; kromatográfiás berendezések laboratóriumi használatra;
kronográfok [időrögzítő készülékek]; kutyasípok ; kvantumpont fénykibocsátó diódák [QLED]; laboratóriumi
centrifugák; laboratóriumi robotok; laboratóriumi tálcák; laktométerek, tejfajsúlymérők (1); laktométerek,
tejfajsúlymérők (2); láncok cvikkerhez, csiptetős szemüveghez; laptopokhoz kialakított állványok; laptop
számítógépek (1); laptop számítógépek (2); laptop tokok; légsűrűségmérők, aerométerek; légzőcsövek
búvároknak; légzőkészülékek, a mesterséges lélegeztetésre szolgáló készülékek kivételével; légzőkészülékek;
légszűrésre; légzőkészülékek víz alatti úszáshoz; légzőmaszkok nem mesterséges lélegeztetéshez; lejtésmutatók,
dőlésindikátorok; lemezek akkumulátorokhoz; lemezjátszók; lemezjátszótűk cseréjére szolgáló készülékek;
lemezmeghajtók számítógépekhez; lencsevédők (1); lencsevédők (2); lépésmérők,; lépésszámlálók; letölthető
csengőhangok mobiltelefonokhoz; letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; letölthető grafikák
mobiltelefonokhoz; letölthető hangulatjelek mobiltelefonokhoz; letölthető számítógépes játékszoftverek;
letölthető zenefájlok (1); letölthető zenefájlok (2); levegő elemzésére szolgáló készülékek; levélmérlegek; lézerek
nem gyógyászati célokra; lézeres vészjelző fények logarlécek ; logok, hajósebesség mérő műszerek;
lombikállványok, retortaállványok; lombikok laboratóriumi kísérletekhez; lopásgátló berendezések, elektromos;
lovagló sisakok lyukkártyás irodagépek; magasságmérők [altiméterek]; magasságmérő műszerek; mágneses
adathordozók; mágneses huzalok,; mágneshuzalok; mágneses kódolók; mágneses rezonanciás képalkotó [MRI]
berendezések, nem gyógyászati célokra; mágneses személyazonosító kártyák; mágneslemezek;
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mágnesszalag-egységek számítógépekhez; mágnesszalagok; magnetofonok; magnók [kazetták lejátszásához];

matematikai műszerek; mechanikus jelzések, jelzőtáblák; mechanizmusok érmével; működő berendezésekhez,
készülékekhez; megafonok; megfigyelő műszerek; mélynyomók; mélységmérő készülékek és gépek;
mélységmérő ólmok; mélységmérő zsinegek; memóriakártyák videojáték-gépekhez; mentőcsónakok;
mentőkapszulák természeti katasztrófák esetére; mentőmellények (1); mentőmellények (2); mentőmellények (3);
mennyiségjelzők; mércék, mértékek,; mérőműszerek; mérlegek testtömeganalizátorral; mérőasztalok [felmérő,
tervező eszközök]; mérőeszközök, mértékek; mérőkanalak, adagolókanalak; mérőkészülékek, elektromos;
mérőkörzők; mérőműszerek (1); mérőműszerek (2); mérőüvegek; meteorológiai léggömbök; meteorológiai
műszerek; metronómok, ütemadók; mikrofonok; mikrométer csavarok optikai eszközökhöz; mikrométerek;
mikroprocesszorok; mikroszkópok; mikrotomok; mobiltelefonok; modemek; monitorok [számítógép hardver];
monitorok [számítógép programok]; mosótálcák [fényképészet] munkamegfigyelő, ellenőrző tükrök;
munkavédelmi arcvédő pajzsok; műholdak tudományos célokra; műholdas navigációs készülékek; műholdkereső;
mérőműszerek; nagyfrekvenciás; készülékek; nagyító készülékek [fényképészet]; nagyítók, lupék [optika];
nanorészecske-méret elemzők; napelemek, szolár akkumulátorok; napelemek villamosenergiatermeléshez;
napszemüvegek; navigációs berendezések járművekhez [fedélzeti számítógépek]; navigációs eszközök;
nedvességmérők, higrométerek; neon világítások; nyomásjelző dugók szelepekhez; nyomás jelzők; nyomásmérő
eszközök (1); nyomásmérő eszközök (2); nyomógombok csengőkhöz; nyomtatók számítógépekhez ; objektívek
[lencsék]; optikák; ohm-mérők; okosgyűrűk; okoskarórák; okostelefonok; okosszemüvegek; oktánsok; oktatási
készülékek; olvasók [adatfeldolgozó eszközök]; olvasztótégelyek (laboratóriumi); operációs rendszer programok
számítógépekhez, rögzített; optikai adathordozók; optikai cikkek; optikai gyűjtőlencsék, kondenzorok; optikai
karakterolvasók; optikai készülékek és eszközök; optikai lámpák; optikai lemezek; optikai lencsék; optikai szálak
[üvegszálak] (1); optikai szálak [üvegszálak] (2); optikai üveg; orrcsipeszek műugrók és úszók részére; orsók
[fényképészet]; ostyák, lemezek integrált áramkörökhöz; oszcillográfok; oxigén áttöltésére szolgáló készülékek;
ózonizátorok, ózonizálók összeadógépek; parkolóórák; pénzérmével működtetett szerkezetek; pénztárgépek;
pénzszámláló és -válogató gépek; periszkópok; petri-csészék; piezoelektromos érzékelők; pipetták; pirométerek;
pitot-csövek; planiméterek, területmérők; polariméterek, sarkításmérők; precíziós mérlegek; precíziós
mérőműszerek; prizmák [optika]; próbabábuk újraélesztés gyakorlásához [oktatási eszközök]; radarkészülékek;
rádiókészülékek; radiológiai ernyők ipari használatra; radiológiai készülékek ipari használatra; rádiós
személyhívók; rádiótávíró készülékek; rádiótelefon készülékek; rajzfilmek; rajzgépek; reduktorok
[elektromosság]; refraktométerek; refraktorok, fénysugártörő készülékek; relék, elektromos; reosztátok;
részecskegyorsítók; retorták, lombikok; riasztók; riasztósípok; rosták fotogravűrhöz; röntgencsövek, nem orvosi
célokra; röntgenfelvételek, nem orvosi célokra; röntgenkészülékek nem gyógyászati célokra; röntgensugarak
elleni védőeszközök, nem gyógyászati használatra röntgensugárzás elleni védőkesztyűk ipari célokra;
röntgensugárzás előállító készülékek és berendezések, nem orvosi célokra; savmerők, acidiméterek
akkumulátorokhoz; sav, sűrűségmérők; sebesség-ellenőrző készülékek járművekhez; sebességjelzők;
sebességmérő műszerek [fényképészet]; sétálómagnók; sorszám kiadók; sótartalommérők,; sófokolók;
sötétkamrák [fényképészet]; sötétkamra lámpák [fényképészet]; sötét üveg, lemez keretei [fényképészet];
speciális laboratóriumi bútorok; speciális ruházat laboratóriumi használatra; spektrográfok; spektroszkópok;
sportsípok; stroboszkópok; sugárzásmérők, aktinométerek; súlymérő berendezések (1); súlymerő berendezések
(2); súlymérő készülékek és eszközök; súlyok; sűrűségmérők, denziméterek; szabályozó berendezések,
elektromos; szabászati mérőszalagok; szájvédők sportoláshoz; 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 szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető
formában; számítógéphez kialakított perifériák; számítógép hordozó tokok, táskák; számítógép interfészek;
számítógép-képernyőkhöz kialakított védőfóliák; számítógép memória eszközök; számlálók, mérőműszerek;
számlázógépek; számológépek; szárítóállványok [fényképészet]; szavazógépek; szegélyjelzők, szegélyjelölők;
szelfibotok [kézi egykaros állványok]; szelfi lencsék; szélirány jelzésére szolgáló; szélzsákok; szélmérők,
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anemométerek; szemlencséket, okulárokat tartalmazó műszerek; szemlencsék, okulárok; szemüvegek (1);

szemüvegek (2); szemüvegkeretek; szemüveglencsék; szemüvegtokok; szenzoros kesztyűk; szerszámbefogó- és
vezető mérőműszerek; szerves fénykibocsátó diódák [OLED]; szextánsok; szferométerek; szigetelt rézhuzalok;
szíjak, pántok mobiltelefonokhoz; szikrafogók; szimulátorok járművek kormányozásához és vezérléséhez;
szimulátorok újraélesztési oktatáshoz; színpadvilágítás szabályozók; szintezőlécek [földmérő műszerek]; szintező
műszerek (1); szintező műszerek (2); szirénák ; szkennerek [adatfeldolgozó eszközök]; szócsövek; szolenoid
szelepek [elektromágneses kapcsolók]; szonárok, hanglokátorok; szondák tudományos használatra; szögmérők
[mérőműszerek]; sztereoszkópikus berendezések; sztereoszkópok; szűrők légzőmaszkokhoz táblagépek; táblagép
tokok; tachométerek; tanító robotok; tárolók, tartók mikroszkóp; tárgylemezekhez; tartók elektromos;
tekercsekhez; távadók, transzmitterek; [távközlés] (1); távadók, transzmitterek; [távközlés] (2); távcsövek,
látcsövek [kétcsövű]; távirányító készülékek; távirányító készülékként működő elektronikus kulcstartók;
távírógépek; távíró huzalok; távíró készülékek; távmérő műszerek, teleméterek; távolságmérő, távmérő
berendezések; távolságrögzítő készülékek, kilométerszámlálók; taxaméterek [díjmutató számlálószerkezetek];
telefonkagylók; telefonok; telefonok mikrofonjai; telefonvezetékek; tele-jelenlét robotok; telekommunikációs
készülékek ékszerek formájában; teleszkópok; tengerészeti iránytűk; tengeri mélységmérők; teodolitok;
térdpárnák, térdvédők munkásoknak; termografikus kamerák; termosztátok járművekhez; tesztelő készülékek
nem gyógyászati használatra; tisztítóberendezések hanglemezekhez; tojáslámpázók; tokok digitális személyi
asszisztensekhez [PDAkhoz]; tokok okostelefonhoz; tokok okostelefonokhoz; tolómérők, tolómércék (1);
tolómérők, tolómércék (2); tolómérők, tolómércék (3); tolósúlyos kézimérlegek; totalizátorok; töltőállomások
elektromos járművekhez; töltök elektromos cigarettákhoz; tranzisztorok [elektronikus]; triódák; túlélőtakarók;
túlfeszültség korlátozók; túlfeszültség levezetők, villámhárítók; tűk lemezjátszókhoz; tükrök [optikai]; tűk
tájolókhoz; tűzálló ruházat; tűzálló takarók; tüzesapók; tüzérségi célzótávcsövek; tűzjelző készülékek; tűzlépcsők,
tűzlétrák; tűzoltófecskendők; tűzoltóhajók; tűzoltókészülék (1); tűzoltókészülék (2); tűzoltó sprinkler rendszerek;
tűzoltó szivattyúk (1); tűzoltó szivattyúk (2); tűzoltótömlők; TV-készülékek; tv-súgógépek; ujjbőségmérők;
ultraibolya sugárzás elleni szűrök, fényképezéshez; USB pendrive-ok; ütközési próbababák;
üzemanyagszint-mérők; üzenetrögzítők vágóberendezések mozifilmekhez; vakításgátló ellenzők; vakításgátló
szemüvegek; vakuk [fényképészet]; vákuumcsövek [rádió]; vákuummérők; válaszjeladók [transzponderek];
varázsvesszők [vízkutatóké]; variométerek; védőálarcok Z-maszkok; védőcipők balesetek, sugárzás és tűz ellen;
védőeszközök személyek balesetvédelmére; védőfóliák okostelefonokhoz; védőöltözetek pilóták részére;
védőruhák balesetek, sugárzás és tűz ellen; védősisakok sportoláshoz; védőszemüvegek sportoláshoz; vegyészeti
berendezések és eszközök; vékony kliens számítógépek; vetítőgépek; vetítővásznak; vezérlőpanelek
[elektromosság]; vezetékcsatornák, kábelcsatornák [elektromosság]; vezetékek, elektromos; vezeték nélküli
telefonok; videojáték patronok, kazetták; videokamerák; videokazetták (1); videokazetták (2); videoképernyők;
videomagnók, képmagnók; videotelefonok; világítástechnikai ballasztok [áramkorlátozó elemek]; világító
jeladók; világító jelek; világító vagy mechanikai jelzések; villamosított sínek fényszórók felszerelésére;
villanófények, villogók; virtuális valóság headsetek; viselhető aktivitásészlelők; viselhető számítógépek;
visszapillantó kamerák járművekhez; viszkozitásmérők; vizelet-fajsúlymérők; vízmérők, hidrométerek;
vízszintezők, vízmértékek (1); vízszintezők, vízmértékek (2); vízszintjelzők; voltmérők; vonalkód leolvasók;
vonalzók [mérőeszközök] (1); vonalzók [mérőeszközök] (2); wah-wah pedálok; zárkioldók [fényképészet] (1);
zárkioldók [fényképészet] (2); zavarszűrő készülékek [villamosság]; zenegépek [jukeboxok]; zsebszámológépek;
zsinórok csiptetős szemüveghez.
38

Rádióadás; rádiós kommunikáció; vezeték nélküli műsorterjesztés.

41

Rádióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; stúdiószolgáltatások; szabadidős

tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási
szolgáltatások.
( 210 ) M 19 03122
( 220 ) 2019.10.09.
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( 731 ) Fogarasi Antal Imre, Budapest (HU)

( 546 )

( 511 ) 33

Pálinka földrajzi jelzés termékleírásának megfelelő pálinka.

( 210 ) M 19 03169
( 220 ) 2019.10.14.
( 731 ) Magyar RTL Telelvízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; ár-összehasonlító
szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és
szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; divatbemutatók szervezése
promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel
kapcsolatos információszerzési szolgáltatások: hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;
hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes
adatbázisokba való gyűjtése; információk számitógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti
kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás];
kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások: kereskedelmi tranzakciók
tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;
kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából;
kommunikáció átírása [irodai funkciók]; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;
közönségszolgálati szolgáltatások: közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell
közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások;
nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;
online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online kiskereskedelmi szolgáltatások
letölthető digitális zenékhez; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és előre rögzíthető zenékhez és
filmekhez; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások
[üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci
tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;
reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás;
reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs
médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek
írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés;
statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); számítógépes
fájlkezelés, adatkezelés; szponzorok felkutatása; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; telemarketing
szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; üzleti
értékelés; üzleti információk: üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs
szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozások
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összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti szerződések tárgyalása másik

fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és
üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési
tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások:
vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.
38

Digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus

levelezés, e-mail; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes
hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása; hangposta szolgáltatások; hírügynökségek; információszolgáltatás
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

Audio-berendezések 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;
videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások
eseményekhez; világítástechnikai szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak
vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.
( 210 ) M 19 03307
( 220 ) 2019.10.28.
( 731 ) Household Depo Kft., Budapest (HU)
( 546 )
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Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; papíráruk és irodaszerek, bútorok

kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek; műanyag
lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk klisék.
( 210 ) M 19 03319
( 220 ) 2019.10.29.
( 731 ) BASF Agrochemical Products B.V., Arnhem (NL)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) RAPTOR
( 511 ) 1

Növényerősítő készítmények, növénynövekedést szabályozó készítmények, mag gének mezőgazdasági

termelésre.
5

Rovarirtók, gombairtók (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek), növényvédő szerek (peszticidek).

( 210 ) M 19 03390
( 220 ) 2019.11.06.
( 731 ) Dante International Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 7

Elektromos forgókalapácsok; darálók (gépek); gyepszellőztetők; gépesített állatetetők;gabonakeverők

(gépek); vonalvágók kerti használatra; szarvasmarha vágógépek; elektromosfűnyírók; borprések; fúrógépek;
kaszák (gépek); porlasztók, mezőgazdasági növényipermetezőgépek alkatrészei; elektromos kerti kaszák; kések
fűkaszákhoz; motoros kapák (gépek); talajművelő erőgépek; kultivátorok (gépek); nyírógépek (elektromos)
állatok számára; motoros sövényolló; kultivátorok (fűnyíró erőgépek és kerti szerszámok); faágvágók
(elektromos); pneumatikus ollók; sziklafejek fúrógépekhez; mechanikus lapátok (gépek); kaszálógépek
(benzines); kaszálógépek (elektromos); tápegység készülékek; generátorok; kerékpár dinamók; napenergia
generátorok; autogén forrasztógépek; ívhegesztő készülékek (elektromos gépek); termikus kontakthegesztő
gépek; hőimpulzusos hegesztőgépek; plazmahegesztő gépek; műanyag hegesztőgépek; oxiacetilén
hegesztőkészülékek; forrasztóberendezések; robot hegesztőgépek; elektromos fűtésű forrasztópákák;
forrasztólámpák; fuvófáklyák; fémhegesztő gépek (gáz); forrasztópáka, elektromos; elektromos
hegesztőkészülékek; elektromos hegesztőgépek;forrasztópáka, gázüzemű; gázhegesztő gépek; légcsapok; bit
csavarhúzó elektromoscsavarhúzókhoz; kilincses villáskulcs (gépek); nyomatékkulcsok (gépek); kulcsok (gépek);
önjáró gépek csavarozáshoz; ragasztógépek; szegecselő gépek; csatlakozók famegmunkáló gépekhez;
csuklógépek; kötőgépek; fogógépek; szegzőgépek; csavarhúzók, elektromos; elektromos csavarhúzók;
elektromos fűrészek; elektromos fúrók és furatok; törőgépek (szerszámgép); fúrók (szerszámok); elektromos
ollók; marók (szerszámgép); gravírozógépek; marószerszámok (gépek); rotációs papírvágó gépek, nem irodai
használatra; csiszológépek; szerszámgépek vágáshoz; reszelők (elektromos szerszámok); csiszolókorongok
(gépek); elektromos gyalu; reszelők; vágógépek (gépek); kompresszorok; vágógépek; fúrógépek; festőgépek;
csiszológépek; erőgép kalapácsok; szivattyúk (gépek); elektromos hegesztőgép;szalagfűrész; szivattyúk,
kompresszorok és fúvók; erőgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és
erőátviteli elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); mezőgazdasági szerszámok, kézi
szerszámok kivételével; keltetőgépek; árusító automaták.
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 az ellátás vagy
felhasználás ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére,
továbbítására, másolására vagy feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média,
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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.
11

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

berendezések.
( 210 ) M 19 03394
( 220 ) 2019.11.06.
( 731 ) Dante International Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvivői Iroda, Budapest
( 541 ) STEINHAUS
( 511 ) 7

Elektromos forgókalapácsok; darálók (gépek); gyepszellőztetők; gépesített állatetetők;gabonakeverők

(gépek); vonalvágók kerti használatra; szarvasmarha vágógépek; elektromosfűnyírók; borprések; fúrógépek;
kaszák (gépek); porlasztók, mezőgazdasági növényipermetezőgépek alkatrészei; elektromos kerti kaszák; kések
fűkaszákhoz; motoros kapák (gépek); talajművelő erőgépek; kultivátorok (gépek); nyírógépek (elektromos)
állatok számára; motoros sövényolló; kultivátorok (fűnyíró erőgépek és kerti szerszámok); faágvágók
(elektromos); pneumatikus ollók; sziklafejek fúrógépekhez; mechanikus lapátok (gépek); kaszálógépek
(benzines); kaszálógépek (elektromos); tápegység készülékek; generátorok; kerékpár dinamók; napenergia
generátorok; autogén forrasztógépek; ívhegesztő készülékek (elektromos gépek); termikus kontakthegesztő
gépek; hőimpulzusos hegesztőgépek; plazmahegesztő gépek; műanyag hegesztőgépek; oxiacetilén
hegesztőkészülékek; forrasztóberendezések; robot hegesztőgépek; elektromos fűtésű forrasztópákák;
forrasztólámpák; fuvófáklyák; fémhegesztő gépek (gáz); forrasztópáka, elektromos; elektromos
hegesztőkészülékek; elektromos hegesztőgépek;forrasztópáka, gázüzemű; gázhegesztő gépek; légcsapok; bit
csavarhúzó elektromoscsavarhúzókhoz; kilincses villáskulcs (gépek); nyomatékkulcsok (gépek); kulcsok (gépek);
önjáró gépek csavarozáshoz; ragasztógépek; szegecselő gépek; csatlakozók famegmunkáló gépekhez;
csuklógépek; kötőgépek; fogógépek; szegzőgépek; csavarhúzók, elektromos; elektromos csavarhúzók;
elektromos fűrészek; elektromos fúrók és furatok; törőgépek (szerszámgép); fúrók (szerszámok); elektromos
ollók; marók (szerszámgép); gravírozógépek; marószerszámok (gépek); rotációs papírvágó gépek, nem irodai
használatra; csiszológépek; szerszámgépek vágáshoz; reszelők (elektromos szerszámok); csiszolókorongok
(gépek); elektromos gyalu; reszelők; vágógépek (gépek); kompresszorok; vágógépek; fúrógépek; festőgépek;
csiszológépek; erőgép kalapácsok; szivattyúk (gépek); elektromos hegesztőgép;szalagfűrész; szivattyúk,
kompresszorok és fúvók; erőgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és
erőátviteli elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); mezőgazdasági szerszámok, kézi
szerszámok kivételével; keltetőgépek; árusító automaták; erőgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok
kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével);
mezőgazdasági szerszámok, kézi szerszámok kivételével; keltetőgépek; árusító automaták.
8

Kézi működtetésű légszivattyúk; vésők (szerszámok); fúrógépek; árak; tengelyek; ojtókések;pengek

gyalukhoz; pengek (kéziszerszámok); pengek (fegyverek); nyirok; szemzőkések;fémfűrészek; kézi működtetésű
fúrók; fúrószerszámok; satuk;tömitővasak; vésők; aprítógépek; fogók; ráspolyok (szerszámok);
csiszolókorongok;kandallószerszámok; kézi fúrók, kézi működtetésű; kalapácsok (kéziszerszámok);
kapák(kéziszerszámok); szivattyúk (kézi); fogantyúk; kalapácsok; lyukasztóeszközök; csavarhúzók;gyaluk;
csavarhúzók (nem elektromos); szegecselő; csavarkulcskészlet; csavarkulcsok; evőeszközök; oldalfegyverek,
lőfegyverek kivételével; borotvák.
( 210 ) M 19 03447
( 220 ) 2019.11.12.
( 731 ) Bunge Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 541 ) Vénusz
( 511 ) 30

Kakaó alapú kenhető krémek; csokoládé alapú kenhető krémek; csokoládé alapú, diókat is tartalmazó

kenhető krémek; édes kenhető krémek; csokoládés szendvicskrémek; datolyapor alapú kenhető krémek;
természetes édesítőszerekből álló kenhető készítmények; csokoládéöntetek; csokoládé alapú élelmiszerek;
természetes édesítők; természetes édesítőszerek; müzli; müzli szeletek; gabonakészítmények; gabona szeletek;
gabonaalapú snack ételek.
( 210 ) M 19 03456
( 220 ) 2019.11.12.
( 731 ) V-Híd Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

37

Építkezés, építőipart tevékenységgel összefüggő javítási, szerelési szolgáltatások.

42

Építési tervkészítés; építészeti konzultáció; építészeti szolgáltatások; földmérés.

( 210 ) M 19 03536
( 220 ) 2019.11.21.
( 731 ) Pálinkás Ákos, Encs (HU)
( 740 ) dr. Könczöl Lászlóné Dr. Papp Marian, Szeged
( 546 )

( 511 ) 32

Gyümölcsitalok, gyümölcslevek, üdítők.

( 210 ) M 20 00026
( 220 ) 2020.01.07.
( 731 ) Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

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

célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és
reklámszolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok
szervezése; közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; marketingszolgáltatások;
munkaerő-toborzás; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás;
reklámanyag frissítése; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése;
reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs
médiában; reklám kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek
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írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; segítségnyújtás

üzleti tevékenységek menedzsmentjében; szabadtéri reklámozás, hirdetés; szállodai üzletvezetés; televíziós
reklámozás; termékminták, áruminták terjesztése; üzleti információk; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti
vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.
36

Gondoskodási alapszolgáltatások; gyűjtések szervezése; irodák bérbeadása közösségi munkavégzéshez;

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

Építési tanácsadó szolgáltatások; vásári standok és üzletek építése.

38

Hírügynökségek; információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása;

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

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

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

Nyomtatási, nyomdai szolgáltatások; ofszetnyomtatás.

41

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

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

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

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

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

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

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

elfekvők; in vitro (testen kívüli mesterséges) megtermékenyítési szolgáltatások; klinikák, orvosi rendelők
szolgáltatásai; kórházak; mesterséges megtermékenyítési szolgáltatások; optikusok szolgáltatásai; orvosi ellátás;
orvosi rendelők; orvosi szolgáltatások; otthonok lábadozók utókezelésére; pszichológus; szanatóriumi,
idősotthoni szolgáltatások; szanatóriumok; szülésznői szolgáltatások.
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Esküvői szertartások tervezése és szervezése; gyermekfelügyelet (babysitter szolgáltatások); online

közösségi hálózatok szolgáltatásai; örökbefogadási ügynökségek; képviselet jogvitákban; közbenjárás.
( 210 ) M 20 00027
( 220 ) 2020.01.07.
( 731 ) Családbarát Országos Nonprofit Közhasznú Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

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

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

Gondoskodási alapszolgáltatások; gyűjtések szervezése; irodák bérbeadása közösségi munkavégzéshez;

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

Építési tanácsadó szolgáltatások; vásári standok és üzletek építése.

38

Hírügynökségek; információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása;

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

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

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

Nyomtatási, nyomdai szolgáltatások; ofszetnyomtatás.

41

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.
( 210 ) M 20 00101
( 220 ) 2020.01.14.
( 731 ) Kalatherm Kft., Komló (HU)
( 546 )
( 511 ) 19

Műanyag nyílászáró; árnyékolástechnikai eszközök; hőszigetelt üveg.

35

Műanyag nyílászáró, árnyékolástechnikai eszközök, hőszigetelt üveg kis- és nagykereskedelme.

37

Műanyag nyílászáróval, árnyékolástechnikai eszközökkel, hőszigetelt üveggel kapcsolatos szerelési

munkák.
( 210 ) M 20 00288
( 220 ) 2020.01.30.
( 731 ) Hello Ketzo Kft., Sátoraljaújhely (HU)
( 740 ) Dr. Jaczó Dániel Ügyvédi Iroda, Budapest
( 552 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; ingatlanügyletek.

45

Jogi szolgáltatások; mások által egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű

szolgáltatások.
( 210 ) M 20 00321
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( 220 ) 2020.02.03.
( 731 ) Varga László, Hajdúhadház (HU)
( 740 ) EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen
( 546 )

( 511 ) 20
28

Kerti bútorok, bútorok, müasztalosipari termékek [bútorok], padok [bútorok],
Hinták.

( 210 ) M 20 00339
( 220 ) 2020.02.04.
( 731 ) Dataneum Ingatlan Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Tárczy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) DATANEUM
( 511 ) 38
42

Távközlési szolgáltatások.
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 00342
( 220 ) 2020.02.04.
( 731 ) Preizner László, Leányfalu (HU)
( 546 )

( 511 ) 31
44

Szárazvirág kompozíciók díszítési célokra; szárazvirág csokrok.
Koszorúkészítés.

( 210 ) M 20 00343
( 220 ) 2020.02.05.
( 731 ) Deniz Piroska Zsuzsanna, Budapest (HU)
( 541 ) CARACLAN
( 511 ) 25

Női, férfi ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

( 210 ) M 20 00368
( 220 ) 2020.02.06.
( 731 ) Büttner Borászat Kft., Badacsonytomaj (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 541 ) Born to be wine
( 511 ) 33

Borok.

( 210 ) M 20 00410
( 220 ) 2020.02.11.
( 731 ) ALBI COMMERCE sh.p.k., Prishtinë Kosovo (RS)
( 300 ) AL/T/2019/734 2019.08.14. AL
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) GRATA
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Tej; tejitalok; tej kávéhoz; tejpótlók; tejpor; sűritett tej; joghurt; vaj; sajt; tejszín; aludttej; tejsavó; étkezési

zsírok.
( 210 ) M 20 00411
( 220 ) 2020.02.11.
( 731 ) ALBI COMMERCE sh.p.k., Prishtinë Kosovo (RS)
( 300 ) AL/T/2019/733 2019.08.14. AL
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Tej; tejitalok; tej kávéhoz; tejpótlók; tejpor; sűritett tej; joghurt; vaj; sajt; tejszín; aludttej; tejsavó; étkezési

zsírok.
( 210 ) M 20 00462
( 220 ) 2020.02.14.
( 731 ) Vogl Miklós Dániel, Budapest (HU)
Horváth Mária, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

Csomagolópapír, csomagolókarton, csomagolóanyagok, csomagoló papír, csomagküldő katalógusok,

műanyagfóliák csomagolásra, kartondobozok csomagolásra, műanyag csomagolások, papírdobozok
csomagoláshoz, kartondobozok csomagoláshoz, műanyagtáskák csomagoláshoz, papírtasakok csomagoláshoz,
papírzacskók csomagoláshoz, papírlapok csomagoláshoz, selyempapírok csomagoláshoz, csomagolóanyag
kartonból, barna csomagolópapír, díszes csomagolópapír, csomagolóanyag ajándékokhoz, csomagolóanyag
keményítőből, műanyag csomagolóanyagok, csomagolóanyagok kartonból, polipropilén csomagoló fólia,
papírdobozok csomagolás céljára, papírborítékok csomagolási célokra, csomagolásra szolgáló papírdobozok,
kartondobozok ipari csomagolásra, csomagolásra szolgáló kartondobozok, csomagolásra szolgáló
ragasztószalagok, műanyag fólia csomagolásra, viszkózlapok lemezek csomagolásra, műanyag lapok
csomagolásra, újrahasznosított cellulózlapok csomagoláshoz, műanyag tasakok csomagoláshoz, műanyag
zacskók csomagoláshoz, műanyag lapok csomagoláshoz, dekoratív papírmasnik csomagoláshoz, kartonból
készült csomagolóanyag, átlátszó viszkóz fólia, kartonpapírból készült csomagolóanyagok, kész kartondobozok
csomagolási célokra, összehajtható kartondobozok csomagolási célokra, kartondobozok szállításhoz való
csomagolásra, csomagolások díszítésére szolgáló masnik, vízhatlan műanyag fólia csomagoláshoz, papírból
készült tasakok csomagoláshoz, műanyag fólia tekercsek csomagoláshoz, öntapadó műanyag fólia
csomagoláshoz, öntapadó műanyag fóliák csomagoláshoz, papírból készült nyomtatott csomagolóanyagok,
újrahasznosított papírból készült csomagolóanyagok, regenerált cellulózból készült csomagolótartályok, olajjal
impregnált papír csomagolási célokra, papírból készült tárolók csomagolási célokra, zacskók csomagolásra
papírból vagy műanyagból, polietilén fóliák takaráshoz és csomagoláshoz, műanyag lapok csomagoláshoz és
burkoláshoz, műanyag zacskók csomagoláshoz és burkoláshoz, műanyag fóliák csomagoláshoz és burkoláshoz,
palackokhoz csomagolóanyagok kartonból vagy papírból, csomagolóanyagok palackokhoz papírból vagy
kartonból, biológiailag lebomló papírból készült csomagolózacskók, biológiailag lebomló műanyagból készült
csomagolózacskók, csomagolások borítások palackokhoz papírból vagy kartonból, ásványi alapú
papírhelyettesítő anyagokból készült csomagolóanyagok, papírból kartonból vagy műanyagból készült tasakok és
cikkek árucikkek csomagolásához és tárolásához.
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( 210 ) M 20 00474
( 220 ) 2020.02.14.
( 731 ) Hozleiter Fanni, Siófok (HU)
( 740 ) Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Mosolyka Flow
( 511 ) 5
29

Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.
Befőzött, fagyasztott, szárított, főtt és főzött gyümölcsök és zöldségek: guacamole [avokádószósz];

gyümölcs- és zöldségkonzervek; kolbász (1); levesek; leveskészítmények: tejföl; tejtermékek; tofu; tőzegáfonya
szósz [befőtt].
30

Almaszósz [ízesítők/füszerek]; csokoládé; gabonából készült termékek: gyümölcsszószok; húslé, mártás,

szaft; jeges tea; kakaó; liszt; majonéz; metélttészta-alapú készételek; növényi eredetű élelmiszerek; növényi
eredetű készételek; paradicsomszósz; pesto [szósz]; piccalilli (zöldséges, fűszeres szósz); rizs; szójaszósz;
szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; tea; tea alapú italok; tészta és metélt; vörösáfonyaszósz
[ízesítök/fűszerek].
31

Bab, friss; friss gyümölcsök; friss zöldségek; lencse [zöldségféle], friss magvak [gabona]; szemes gabona,

feldolgozatlan.
32

Alkoholmentes italok; ásványvíz [italok]; energiaitalok: gyümölcslevek; smoothie-k [gyümölcs- vagy

zöldségitalok]; szörpök és egyéb készítmények italok készítéséhez; üdítőitalok; zöldséglevek [italok].
35

5, 29, 30, 31 és 32 osztályokba tartozó árukkal összefüggő kiskereskedelmi szolgáltatások és megrendelések

feldolgozása, kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztói
információ nyújtása az interneten és ügyfélszolgálat: interneten és mobilapplikációkon keresztül történő online
értékesítés; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; mások áruinak
csoportosítása, lehetővé téve az ügyfelek számára az áruk megfelelő összehasonlítását és beszerzését; promócíós
tevékenységek; áruk bemutatása az interneten; valamennyi az interneten, online formában nyújtott fenti
szolgáltatás.
( 210 ) M 20 00475
( 220 ) 2020.02.14.
( 731 ) Markasbolt.hu Kft., Karcag (HU)
( 541 ) Miana
( 511 ) 18

Bevásárlótáskák, bőr címkék, bőröndök, bőröndök kerekekkel, bőröndök, utazóládák [poggyász], bőrszíjak,

bőrruházat (2), ernyők, esernyők, esernyő fogantyúk, esernyőnyelek, esernyőfogók, esernyőtokok, huzatok,
fogantyúk bőröndökhöz, fogantyúk bevásárlótáskák megtartásához, hátizsákok, hátitáskák, hátizsákok, táskák
hegymászóknak, hétköznapi, utcai táskák, hitelkártyatartók [levéltárcák], irattáskák,aktatáskák (1),irattáskák,
aktatáskák (2), kalapdobozok bőrből, kézitáskák, kézitáska vázak, kottamappák, kottatokok, kulcstartó tokok,
marhabőrök, műbőr, napernyők, névjegykártyatartók, névjegytartók, kártyatartók, pénztárcák, levéltárcák,
oldaltáskák, tarisznyák, piperetáskák üresen, ruhatáskák utazáshoz, satchel táskák, sporttáskák, tornazsákok,
strandtáskák, sétapálcák, szerszámtáskák, üresen, szíjak bőrből, táskák, hátizsákok táborozóknak, táskák
[zacskók, tasakok] csomagolásra, bőrből, útitáskák.
25

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

[ruházat], ballonkabátok [ruházat], bandana kendők, boák[nyakbavalók], bokacsizmák (1), bokacsizmák (2),
bokszer alsónadrágok, bokszeralsók, börruházat (1), bugyik, bundák, szőrmék [ruházat], cipőfelsőrészek (1),
cipőfelsőrészek (2),cipőorrok, cipősarkak (1), cipősarkak (2), cipősarokvédők, csecsemőkelengyék,
babakelengyék, csípőszorítók, csősálak, csuklyák, kapucnik[ruházat], csúszásgátlók lábbelikhez, díszzsebkendők
[ruházat], dzsekik, egyenruhák, esőruhák, fátylak [ruházat], facipők, fejre való sálak, fejkendők, felsőruházat,
fémcipőkellékek, futballcipők, fityulák, fülvédők [ruházat], fürdőköpenyek, fürdőköntösök, fürdőnadrágok,
úszónadrágok, fürdőpapucsok, fürdőruhák, úszódresszek, fürdőszandálok, fürdőcipők, fűzős bakancsok, csizmák,
gallérok [ruházat], hálóköntösök, pongyolák, harisnyaáruk, kötöttáruk, harisnyák, harisnyanadrágok,
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harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók (1), harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók (2), harisnyatartók,

harisnyakötők, zoknitartók (3), hímzett ruhadarabok, hónaljvédők, horgászmellények, hosszúnadrágok
(1),hosszúnadrágok (2), ingek, izzadságfelszívó harisnyák,izzadságfelszívó zoknik, izzadságfelszívó alsóneműk,
jodhpur nadrágok, lovaglónadrágok, judo egyenruhák, kabátok, dzsekik, jelmezek, kalapáruk (1), kalapáruk (2),
kamáslik [lábszárvédők], karcsúsító anyagokat tartalmazó ruházat, karate egyenruhák, kemény ingmellek,
plasztronok, kerékpáros ruházat, készbélések [ruházat részei], készruhák, kesztyűk, kétujjas kesztyűk (1), kétujjas
kesztyűk(2), kézelők [ruházat], kezeslábasok [felsőruházat], kimonók, kombinék [alsónemű], kötények [ruházat],
kötényruhák, kötöttáruk [ruházat], lábbelik (1), lábbelik (2), lábszármelegítök, latex ruházat, legging nadrágok,
cicanadrágok, levehető gallérok, magas szárú lábbelik, mellények, mantilla fátyol, melltartók, muffok [ruházat],
míderek(1), míderek (2), műbőr ruházat, nadrágleszorítók, pantallók, nyakkendők, overallok, nem elektromosan
fűtött lábzsákok, nyakkendők, munkaruhák, öltönyök, öntapadós melltartók, övek [ruházat], papírkalapok
[ruházat], papucsok, papírruházat, parkák, partedlik, előkék, nem papírból, pelerinek, pénztartó övek [ruházat],
pizsamák, pólók, poncsók, prémsálak [szőrmék], pruszlikok, míderek, fűzős mellények, pufi dzsekik [ruházat],
pulóverek, pulóverek, kötött pulóverek, rámák lábbelikhez, rash guard felsőruházat, rövid ujjú ingek, ruházat
gépkocsivezetőknek, ruházati cikkek, ruhazsebek, sálak, sapka ellenzők, sapkák, sapkák, kerek papi sapkák,
sárcipők, gumicsizmák, sarokerősítés harisnyákhoz, selyemövek, vállszalagok, síbakancsok, sícipők, síkesztyűk,
sildek, napellenzők [fejfedők], skortok [sportszoknyák], spárgatalpú cipők vagy szandálok, sportcipők (1),
sportcipők (2), stoplik futballcipőkhöz, strandcipők, strandruházat, svájcisapkák, barettek, szandálok, szárik,
szarongok, szoknyák, szőrmebéléses kabátok, szövetkabátok, felöltők, talárok, talpak lábbelikhez (1), talpak
lábbelikhez (2), teddyk [alsónemű], tógák, tornacipők, torna- és balettruhák, tornaruházat, trikó [alsónemű],
kombiné, trikók, turbánok, úszósapkák, valenki [orosz filccsizma], vállbetétek western stílusú ingekhez,
vállkendők, nagykendők, zoknik, zoknitartók, zuhanyzó sapkák.
( 210 ) M 20 00505
( 220 ) 2020.02.18.
( 731 ) Sony Pictures Television UK Rights Limited, London (GB)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) CELEBCELLA
( 511 ) 41

Szórakoztató szolgáltatások televíziós reality-sorozatok formájában.

( 210 ) M 20 00584
( 220 ) 2020.02.25.
( 731 ) Deák Tibor, Gyula (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 14

Alkatrészek és szerelvények ékszerekhez; apró díszítőtárgyak, bizsuk [ékszerek]; brossok [ékszerek];

brossok, kitűzők [ékszerek]; dísztárgyak [bizsuk vagy ékszerek] személyes használatra; dísztűk [ékszerek];
egyedi ékszerek; egyedi tervezésű ékszerek; ékszeráruk; ékszerbemutató dobozok; ékszercikkek; ékszerdobozok;
ékszerdobozok és óradobozok; ékszerek; ékszerészet! termékek; ékszerkellékek; ékszertartók; ékszertartók
[ládikák]; füldíszek [ékszerek]; gyöngyök [ékszerek]; gyűrűk [ékszerek]; jáde ékszerek; jelvények nemesfémből
[ékszerek]; kalapdíszek [ékszerek]; kámeák [ékszerek]; karperecek, karkötők [ékszerek]; kitűzők [ékszerek];
kulcsláncok mint ékszerek [apró dísztárgyak vagy óraláncok]; láncok [ékszerek]; medalionok [ékszerek];
medálok [ékszerek]; melltűk, brossok [ékszerek]; nyakláncok [ékszerek]; ruhadíszek ékszerek formájában;
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strasszok ékszerkészítéshez; szálak nemesfémből [ékszerek]; szálak, drótok nemesfémből [ékszerek]; testre

szabott ékszertartó dobozok; tűk [ékszerek]; tűzzománc ékszer; üvegből készült ékszerek; zenélő ékszerdobozok;
zománc ékszerek; zománcozott ékszerek.
35

Ékszerekkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; ékszerdobozokkal és óradobozokkal

kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; ékszertartókkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi
szolgáltatások.
( 210 ) M 20 00594
( 220 ) 2020.02.25.
( 731 ) Katona Balázs, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Nagy Mária, Kecskemét
( 546 )

( 511 ) 32

Alkoholmentes italok.

( 210 ) M 20 00602
( 220 ) 2020.02.26.
( 731 ) KÉK PONT Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Coaching [tréning], egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz], élő előadások bemutatása,

eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása, gyakorlati képzés [szemléltetés], klubszolgáltatások
[szórakoztatás vagy oktatás], know-how átadása (képzés), konferenciák szervezése és lebonyolítása,
kongresszusok szervezése és lebonyolítása, kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése, nem reklámcélú
szövegek publikálása, nyereményjátékok működtetése, oktatás biztosítása, oktatási információs szolgáltatások,
on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők.
44

Alternatív gyógyászati szolgáltatások, csillapító kezelés, egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások,

kábítószerfüggő betegek rehabilitációja, klinikák, orvos rendelők szolgáltatásai, orvosi szolgáltatások, orvosi
szűrővizsgálatok, terápiás szolgáltatások.
( 210 ) M 20 00603
( 220 ) 2020.02.26.
( 731 ) Domaine Quiar Szőlőbirtok és Pincészet Kft., Balatonfőkajár (HU)
( 546 )

( 511 ) 33

Alacsony alkoholtartalmú bor; alkoholos borok; asztali borok; bor alapú italok; csendes borok;

desszertborok; édes borok; eredet-megjelöléssel védett borok; fehér habzóborok; fehérbor; habzó szőlőbor;
habzóbor, pezsgő.
( 210 ) M 20 00604
( 220 ) 2020.02.26.
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( 731 ) Kriston Andrea, Budapest (HU)

( 740 ) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Előadások szervezése; előadások szervezése és lebonyolítása; éves oktatási konferencia szervezése;

kapcsolódó oktatási szemináriumok szervezése; képzési célú bemutatók szervezése; képzési célú gyűlések,
szakmai konferenciák szervezése; képzési célú kiállítások szervezése; képzési célú kiállítások, bemutatók
szervezése; képzési célú vetélkedők, versenyek szervezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák rendezése;
képzési szemináriumok lebonyolítása; képzéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; képzéssel kapcsolatos
szemináriumok szervezése; képzéssel kapcsolatos szemináriumok rendezése; konferencia szolgáltatások;
konferenciák és szemináriumok szervezése és lebonyolítása; konferenciák, kongresszusok, szimpóziumok
szervezése és lebonyolítása; konferenciák, kongresszusok szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése;
konferenciaszervezés; kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése; kulturális célú bemutatók szervezése;
kulturális célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; kulturális célú vetélkedők, versenyek szervezése;
kulturális tevékenységekkel kapcsolatos szemináriumok rendezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos
konferenciák szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; 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 kongresszusok szervezése; oktatási célú
összejövetelek rendezése; oktatási célú show-k rendezése; oktatási célú szemináriumok szervezése; oktatási célú
szemináriumok tervezése; oktatási célú vetélkedők, versenyek szervezése; oktatási gyűlések, kongresszusok
szervezése; oktatási kiállítások szervezése; oktatási konferenciák levezetése; oktatási konferenciák rendezése és
lebonyolítása; oktatási konferenciák szervezése; oktatási szemináriumok szervezése; oktatási szemináriumok
tartása; oktatási vagy szórakoztatási célú versenyek szervezése; oktatási versenyek szervezése; oktatással
kapcsolatos konferenciák szervezése; oktatással kapcsolatos szemináriumok szervezése; oktatással kapcsolatos
szemináriumok rendezése; oktatással kapcsolatos szimpóziumok; oktató szemináriumok szervezése;
sportversenyek szervezése és lebonyolítása; tanfolyamszervezés turisták számára; szórakoztatási célú kiállítások
lebonyolítása; szórakoztatási célú kiállítások szervezése; szórakoztatási célú összejövetelek lebonyolítása;
szórakoztatási célú vetélkedők, versenyek szervezése; szórakoztatással kapcsolatos szimpóziumok;
szórakoztatással kapcsolatos szemináriumok szervezése; szórakoztatással kapcsolatos konferenciák szervezése;
szórakoztató célú kiállítások lebonyolítása; szórakoztató versenyek szervezése; szórakoztató vetélkedők
szervezése; bemutatók szervezése képzési célokra; csoportos edzés oktatása; edzési [fitnesz] tanácsadási
szolgáltatások; edzéssel kapcsolatos online tájékoztatás weboldalon keresztül; egészséggel kapcsolatos oktatási
szolgáltatások nyújtása; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos oktató
tanfolyamok; egészségügyi problémák elkerüléséhez kapcsolódó szakoktatás; erősítő és kondicionáló edzés;
oktatási anyagok fejlesztése; oktatás, tanítás.
( 210 ) M 20 00606
( 220 ) 2020.02.26.
( 731 ) Házisweets Kft., Lajosmizse (HU)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 541 ) VITASPORT
( 511 ) 30

Étkezési szőlőcukorból készült készítmények, szőlőcukor cukorkák, szőlőcukor pasztillák.

( 210 ) M 20 00607
( 220 ) 2020.02.26.
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( 731 ) Kocsor Zsolt, Sződliget (HU)

( 546 )
( 511 ) 29

Húskivonatok, -húsok (1, húsok (2), hús tartósított (1), hús tartósított (2), kolbász (1), kolbász (2).

33

Pálinka földrajzi jelzés termékleírásának megfelelő pálinka.

41

Zeneszerzés, zene komponálása, zene rögzítése, zenés szórakoztatás, zenei előadás, zenei produkciók, zenés

előadások, zenés szolgáltatások, dal írás, digitális zene szolgáltatása az interneten, élő előadások bemutatása,
hangfelvételek kölcsönzése, hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása, hangmérnöki szolgáltatások
rendezvényekhez, lemezlovas szolgáltatások, nem reklámcélú szövegek publikálása, online, nem letölthető
videók biztosítása, partik tervezése, rádió és televízió műsorok készítése, rádiós szolgáltatás, show-műsorok
készítése, show-műsorok szervezése, stúdió szolgáltatások, televíziós szórakoztatás, szórakoztatási
szolgáltatások.
( 210 ) M 20 00609
( 220 ) 2020.02.26.
( 731 ) Kocsor Zsolt, Sződliget (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

( 210 ) M 20 00636
( 220 ) 2020.02.28.
( 731 ) Kiyoshi International Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Ha Mai Diem Lan, Budapest
( 541 ) KIYOSHI
( 511 ) 7

Fűkasza, fűnyíró.

8

Horgász orsó, kézi szerszámok.

9

Kamera, telefontartó, hangszóró, autórádió.

11

Lámpa, napelemes lámpák, fejlámpa.

14

Falióra, karóra.

( 210 ) M 20 00680
( 220 ) 2020.03.03.
( 731 ) Szűcs Márk, Pomáz (HU)
( 740 ) Dr Rábai Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest
( 556 )
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Az MP3 fájl elérése:
http://epub.hpo.hu/e-kutatas/aa?_p=3D36E3C9E8AF5CF0522E2CA1925CB813
( 511 ) 3

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

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

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 20 00684
( 220 ) 2020.03.03.
( 731 ) Kovács Péter László, Budapest (HU)
Sárdy Ádám, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

Kávék.

( 210 ) M 20 00686
( 220 ) 2020.03.03.
( 731 ) Hadzisz Lázár, Budapest (HU)
( 541 ) HELLO WORLD
( 511 ) 16
41

Időszaki kiadványok, magazinok.
Konferencia szervezés, lebonyolítás, oktatási szakmai képzés.

( 210 ) M 20 00687
( 220 ) 2020.03.03.
( 731 ) Dr. Magyar Irén, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 3

Bőrápoló készítmények.

( 210 ) M 20 00688
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( 220 ) 2020.03.04.
( 731 ) Dubitz András, Gyöngyösoroszi (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Applikációs szoftverek.

39

Jármű parkoltatás és tárolás.

42

Szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés.

( 210 ) M 20 00713
( 220 ) 2020.03.05.
( 731 ) Transform SR Brands LLC, Hoffmann Estates, Illinois (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) DIEHARD
( 511 ) 9

Tudományos, tengerészeti, geodéziai, villamossági, fényképészeti, mozgófényképészeti, optikai, súlymérő,

mérő, jelző, ellenőrző (felügyeleti) biztonsági (mentő) és oktatási célra szolgáló készülékek és berendezések;
hangok, képek vagy adatok rögzítésére szolgáló készülékek, átvitelére vagy reprodukálására szolgáló
berendezések; mágneses adathordozók, műsoros diszkek; automata árusítógépek és érme bedobásával működő
szerkezetek; regisztráló kasszák (pénztárgépek); számológépek, adatfeldolgozó berendezések; computerek;
tűzoltókészülékek; autó akkumulátorok, alkáli és elektromos akkumulátorok, valamint akkumulátorok az
előbbiekben felsorolt termékekhez.
( 210 ) M 20 00721
( 220 ) 2020.03.06.
( 731 ) Wienerberger Téglaipari zRt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Maráczi Zsolt és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Wienerberger Mesterház
( 511 ) 37
42

Építési tanácsadó szolgáltatások; építkezések felügyelete [irányítás].
Építészeti konzultáció; építészeti szolgáltatások.

( 210 ) M 20 00722
( 220 ) 2020.03.06.
( 731 ) Wienerberger Téglaipari zRt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Maráczi Zsolt és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 37
42

Építési tanácsadó szolgáltatások; építkezések felügyelete [irányítás].
Építészeti konzultáció; építészeti szolgáltatások.

( 210 ) M 20 00723
( 220 ) 2020.03.06.
( 731 ) Wienerberger Téglaipari zRt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Maráczi Zsolt és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Tondach Mesterház
( 511 ) 37
42

Építési tanácsadó szolgáltatások; építkezések felügyelete [irányítás].
Építészeti konzultáció; építészeti szolgáltatások.
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( 210 ) M 20 00724
( 220 ) 2020.03.06.
( 731 ) Wienerberger Téglaipari zRt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Maráczi Zsolt és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Porotherm Mesterház
( 511 ) 37
42

Építési tanácsadó szolgáltatások; építkezések felügyelete [irányítás].
Építészeti konzultáció; építészeti szolgáltatások.

( 210 ) M 20 00726
( 220 ) 2020.03.05.
( 731 ) SanDisk LLC, Milpitas (US)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Biztonsági mentésre szolgáló meghajtók számítógépekhez; üres flash memóriakártyák; üres USB flash

memóriakártyák; adattároló eszközök tokjai; számítógépes lemezmeghajtók; számítógépes hardver és szoftver
adattároláshoz; számítógépes memóriák; számítógépes memóriaeszközök; számítógépes hálózati hardver;
számítógépes perifériák; adatok visszakeresését lehetővé tevő számítógépes szoftver; számítógépes program;
adatkábelek; adattömörítő szoftver; letölthető mobil alkalmazások; elektronikus áramköri kártyák; elektronikus
memóriák; titkosító szoftver; flash kártya adapterek; flash kártyaolvasók; flash memóriakártya; flash memória
meghajtók; flashmemória; merevlemez-meghajtók; integrált áramköri chipek; mágneses adathordozók, lemezek;
memóriakártya tokok; memóriakártyák; videojáték-gépek memóriakártyái; hordozható flash memóriaeszközök;
hordozható zenelejátszók; tápkábelek; biztonságos digitális (SD) memóriakártyák; félvezető memóriaeszközök;
adattároló eszközök működtetésére és adminisztrálására szolgáló szoftver; félvezető meghajtók; USB flash
meghajtók; lapka (wafer) integrált áramkörökhöz; számítógép hardware.
42

Kutatási szolgáltatások; tervezési szolgáltatások; számítógépes hardverek tervezése és fejlesztése;

felhőalapú számítástechnika; számítógép-programozás; számítógép szoftver tanácsadás.
( 210 ) M 20 00727
( 220 ) 2020.03.04.
( 731 ) Karinthy Vera, Budapest (HU)
( 541 ) KARINTHY SZÍNHÁZ
( 511 ) 41

Kulturális tevékenység, színházi szolgáltatások.

( 210 ) M 20 00807
( 220 ) 2020.03.16.
( 731 ) Budavári Dóra, Budapest (HU)
Rákász-Losonczy Judit, Budapest (HU)
Scherer Anna, Győr (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 39

Kirándulások, túrák, társasutazások szervezése; kiscsoportos túrák szervezése; túraszervezés és kivitelezés;

utazás koordinálása egyének és csoportok számára.
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Borkóstolás [szórakoztatási szolgáltatások]; borkóstolók szervezése és lebonyolítása szórakoztatási

célokból; bortúrák szervezése és lebonyolítása; fesztiválok szervezése; koncert szolgáltatások; koncertek
lebonyolítása [szervezése és lebonyolítása]; szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése; kirándulások
szervezése szórakoztatási célokra.
( 210 ) M 20 00809
( 220 ) 2020.03.16.
( 731 ) Göklerné Szabó Ilona, Debrecen (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Lélekgyógyász képzés; mesterképzések; oktatás, tanítás; oktatási szolgáltatások coaching formájában;

oktatással kapcsolatos akadémiai szolgáltatások; parapszichológus coach képzés; parapszichológus képzés;
parapszichológus konzulens; parapszichológus magister képzés; parapszichológus mentor képzés;
parapszichológus mester képzés; parapszichológus oktatás; parapszichológus szupervízor képzés;
parapszichológus tanárképzés; parapszichológus team-go képzés; parapszichológus továbbképzések;
parapszichológusok képzése; parapszichológusok oktatása; spirituális, lelki fejlődéssel kapcsolatos oktatási
szolgáltatások; személyi coaching [képzés]; szervezetfejlesztő képzések; tanárképzési szolgáltatások; tanárok
képzése; továbbképzési szemináriumok szervezése; továbbképzési tanfolyamok szervezése.
( 210 ) M 20 00816
( 220 ) 2020.03.16.
( 731 ) Jósa Gábor, Balatonalmádi (HU)
( 740 ) Dr. Kovacshazy Eszter, Veszprém
( 546 )
( 511 ) 41
43

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 20 00831
( 220 ) 2020.03.18.
( 731 ) Premier G. Med Capital Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Toronyi Tímea, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó

nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint
gyógyászati eszközök kis-és nagykereskedelme.
37

Gépek üzembe helyezése, karbantartása, javítása.

44

Egészségügyi berendezések kölcsönzése; orvosi berendezések kölcsönzése.

( 210 ) M 20 00832
( 220 ) 2020.03.18.
( 731 ) Premier G. Med Capital Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Toronyi Tímea, Budapest
( 541 ) Premier G Med Capital Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
( 511 ) 35

Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó
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nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint

gyógyászati eszközök kis-és nagykereskedelme.
37

Gépek üzembe helyezése, karbantartása, javítása.

44

Egészségügyi berendezések kölcsönzése; orvosi berendezések kölcsönzése.

( 210 ) M 20 00833
( 220 ) 2020.03.19.
( 731 ) Amigurul Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 37

Zárak felszerelése; zárszerelvények felszerelése; biztonsági zárak javítása; ajtónyitók és -zárók felszerelése;

vezeték nélküli zárak beszerelése; zárak felszerelése, cseréje, pótlása és javítása; riasztók, zárak és széfek üzembe
helyezése, karbantartása és javítása; ajtók beszerelése; ajtózáró felszerelése; ajtónyitók felszerelése; ajtókeretek
javítása; ajtóvasalatok felszerelése; ajtónyitók és -zárók felszerelése; ajtócsukókkal kapcsolatos karbantartási és
javítási szolgáltatások; automata ajtókkal kapcsolatos karbantartó és javító szolgáltatások; lakatosmunkák
[javítás].
45

Biztonsági zárak kinyitása; zárak kinyitása [lakatos szolgáltatások]; ajtózárak kinyitása.

( 210 ) M 20 00844
( 220 ) 2020.03.19.
( 731 ) Provident Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

( 210 ) M 20 00865
( 220 ) 2020.03.24.
( 731 ) Bánkuti Gabriella Dorottya, Budapest (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )
( 511 ) 41

Csoportos edzés oktatása; edzési [fitnesz] tanácsadási szolgáltatások; edzési utasítások és felszerelés

biztosítása; edzéssel kapcsolatos online tájékoztatás weboldalon keresztül; edzőtermi szolgáltatások;
egészségvédő klubok szolgáltatásai [edzés]; erőnlét-kondicionáló edzések lebonyolítása; erősítő és kondicionáló
edzés; fitness edzéssel kapcsolatos konzultáció; kettlebell csoportos edzés oktatása; kettlebell edzési [fitnesz]
tanácsadási szolgáltatások; kettlebell edzési utasítások és felszerelés biztosítása; kettlebell edzéssel kapcsolatos
bemutatók szervezése, rendezése és lebonyolítása; kettlebell edzéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások;
kettlebell edzéssel kapcsolatos online tájékoztatás weboldalon keresztül; kettlebell edzéssel kapcsolatos
szemináriumok szervezése, rendezése és lebonyolítása; kettlebell edzéssel kapcsolatos táborok szervezése,
rendezése és lebonyolítása; kettlebell edzéssel kapcsolatos workshopok szervezése, rendezése és lebonyolítása;
kettlebell edzőtermi szolgáltatások; kettlebell egészségvédő klubok szolgáltatásai [edzés]; kettlebell
erőnlét-kondicionáló edzések lebonyolítása; kettlebell erősítő és kondicionáló edzés; kettlebell fitness edzéssel
kapcsolatos konzultáció; kettlebell sportoktatás, edzés és irányítás; kettlebell sportoktatás/edzés; kettlebell
súlyzós edzés oktatása; kettlebell súlyzós edzéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; kettlebell személyes
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edzés oktatása; kettlebell személyi edző képzés; kettlebell személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; kettlebell

testedzési, testnevelési szolgáltatások; kettlebell testedzéssel kapcsolatos oktatás; kettlebell testedzéssel
kapcsolatos oktatási szolgáltatások; kettlebell testedzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása;
kettlebell testépítéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; kettlebell testmozgásra, -edzésre alkalmas
létesítmények üzemeltetése; sportoktatás, edzés és irányítás; sportoktatás/edzés; súlyzós edzés oktatása; súlyzós
edzéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; szabad testsúlyos edzéssel kapcsolatos bemutatók szervezése,
rendezése és lebonyolítása; szabad testsúlyos edzéssel kapcsolatos szemináriumok szervezése, rendezése és
lebonyolítása; szabad testsúlyos edzéssel kapcsolatos táborok szervezése, rendezése és lebonyolítása; szabad
testsúlyos edzéssel kapcsolatos workshopok szervezése, rendezése és lebonyolítása; szabad testsúlyos súlyzós
edzéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; szabad testsúlyos személyi edző képzés; személyes edzés oktatása;
személyi edző képzés; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; táboroztatás; testedzési, testnevelési
szolgáltatások; testedzéssel kapcsolatos oktatás; testedzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; testedzéssel
kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása; testépítéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; testmozgásra,
-edzésre alkalmas létesítmények üzemeltetése.
( 210 ) M 20 00880
( 220 ) 2020.03.25.
( 731 ) Tematic Media Group Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Orbán Csaba Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Árubemutatás; reklámanyagok, prospektusok és áruminták terjesztése; rádiós és televíziós reklámozás;

hirdetések; plakáthirdetések; reklámújságok; piackutatás; hirdetőtáblák és reklámanyagok kölcsönzése;
reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre bocsátása;
reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; hirdetési felület online kölcsönzése; hirdetési felület
kölcsönzése; internetes hirdetésifelületek rendelkezésre bocsátása és bérbeadása; számítógépes hirdetési
szolgáltatások nyújtása; hirdetések elhelyezése; hirdetési és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk
kapcsolódó tanácsadás; rádiós és televíziós reklámügynökség hirdetési szolgáltatásai; reklámanyagok
megjelentetése; reklámfilmek készítése; reklámkampányok előkészítése; reklámok elkészítése; rádiós és
televíziós vásárlási műsorok készítése; rádiós és televíziós reklámok gyártása; rádiós és televíziós,
reklámcélú,terméket vagy szolgáltatást bemutató műsorok készítése.
38

Műsorszórási szolgáltatások; rádiós és televíziós műsorszórás; előfizetéses rádiós és televíziós műsorszórás;

műsorok, filmek műholdas, rádiós és televíziós sugárzása; információk sugárzása rádión és televízión keresztül;
interaktív rádiósugárzás és televíziósugárzás; interneten és más kommunikációs hálózatokon keresztültörténő
audio-, videó- és multimédiás műsorszórás; kábeltelevíziós közvetítéssel kapcsolatos információk szolgáltatása;
kábeltelevíziós műsorszórási információk; kommunikáció biztosítása rádiós és televíziós átvitel útján; rádiós és
televíziós műsorszolgáltatás, kábelhálózaton keresztül is; rádiós és televíziós műsorok, teleshopműsorok
közvetítése; rádiós, televíziós és kábeles műsorszórási szolgáltatások; rádióműsorok és televízióműsorok az
interneten keresztül történő közvetítése; rádiós- és televízióműsorok terjesztése kábelösszeköttetés által; rádiós és
tv programszórás és -közvetítés; televizuális kommunikációs szolgáltatások; rádiós és televíziós
információközlés; rádiós és televíziós műsorok vezeték nélküli továbbítása és közvetítése; rádiós és televíziós
programok közvetítése; rádióstreaming és televízióstreaming interneten keresztül; kommunikációs szolgáltatások;
műholdas rádiós és televíziós adók működtetése; rádiós és televíziós kommunikáció megbeszélésekhez;
televízióképernyőn megjelenő szöveg továbbítása, átvitele; rádiós és televízió műsorok továbbítása, közvetítése
műholdon keresztül; rádiós és televízió műsorok fogadása az előfizetőknek való továbbküldés céljából;
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adatfolyamos (streaming) videó-, audio- és televíziós szolgáltatások; internetes audio és videó streaming

(egyidejű vagy azonnali adatfolyam) szolgáltatások; internetes audio- és videó streaming (egyidejű vagy azonnali
adatfolyam); adat-, hang-, videó- és multimédia fájlok továbbítása, beleértve a letölthető fájlokat és a
számítógépesvilághálón folyamatosan sugárzott(streaming) fájlokat; videoközvetítés; videoanyagok
meghatározott közönségnek történő terjesztése (narrowcasting); video-on-demand szolgáltatások; látvány-,
képtovábbítás interaktív multimédiás hálózatokon keresztül; digitális audio és/vagy videó közvetítés távközlés
útján; adatok vagy audiovizuális képek terjesztése globális számítógépes hálózaton vagy interneten keresztül;
telekommunikációs infrastruktúrához való hozzáférés biztosítása harmadik felek (felhasználók)számára;
távközlési adatátvitel; mozifilmek sugárzása; rádióadás; rádiós kommunikáció; televízióadás; televíziós
kommunikáció.
41

Audio-, videó- és multimédiás termékek gyártása; audio- és vizuális média biztosítása kommunikációs

hálózatokon keresztül; rádión és kábeltelevízión keresztül biztosított szórakoztatás; online információk
szolgáltatása audio- és vizuális médiával kapcsolatban; szórakoztatás iptv-n keresztül; szórakoztatás rádiós és
televíziós műsorok formájában; szórakoztatási célú játék szolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások; rádiós és
televíziós szórakoztatás; rádiós és televíziós műsorok készítése; rádiós és televíziós zenei koncertek; rádiós és
televíziós műsorismertetési szolgáltatások; rádiós és televíziós hírműsorok szolgáltatása; rádiós és televíziós
díjátadók vendéglátása (szervezése); rádióműsorokkal és televízióműsorokkal kapcsolatos információnyújtás;
rádiós és televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online szórakoztatási tájékoztatószolgáltatások;
rádióműsorokhoz és tévéműsorokhoz kapcsolódó könyvek kiadása; online egyidejű adatfolyammal nyújtott
szórakoztató szolgáltatások. videofilmek kölcsönzése; videós szórakoztató szolgáltatások; automatizált
videofelvevő szolgáltatások; online, nem letölthetővideók biztosítása; szórakoztató szolgáltatások nyújtása
videofilmeken keresztül; online szórakoztatás; online kiadói szolgáltatások; műsorok és mozifilmek kölcsönzése;
filmforgalmazás; szórakoztató anyagok terjesztése; interaktív szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató
szolgáltatások nyújtása műsorokon és mozifilmeken keresztül; online elérhető elektronikus publikációk, nem
letölthetők; online elektronikus publikációk; filmgyártás és filmstúdiók; színházi előadások; zenekarok
szolgáltatásai; könyvkiadás; újságterjesztés; tanítás, oktatás, nevelés és szórakoztatás; rádiós- és televíziós
szórakoztatás, rádiós- és televíziós programok összeállítása; szabadidősszolgáltatások; versenyek és szórakoztató
rendezvények szervezése; vidámparkok és cirkuszok; klubok és társaságok; rádióműsorok és televízióműsorok
készítés; rádiós és televíziós szórakoztatás.
( 210 ) M 20 00887
( 220 ) 2020.03.26.
( 731 ) Sanyi Sarok Kft., Siófok (HU)
( 740 ) Földi Julianna, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

Láger sörök [alsóerjesztésű sörök]; ízesített sörök; ipa (indiai pale ale sörök); citromos sör [shandy]; sörök;

alkoholmentes sör; alkoholmentes borok; ásványvizek; ízesített ásványvíz; ásvány- és szénsavas vizek; szénsavas
ásványvíz; szénsavmentes víz; nem gyógyhatású ásványvíz; szirupok ízesített ásványvizek készítéséhez.
33

Szeszes italok; égetett szeszesitalok; digesztív [emésztést elősegítő] italok [szeszesitalok]; bor alapú italok;

asztali borok; édes borok; fehérbor; szőlőbor; vörösbor; rozé borok; alkoholos borok; alacsony alkoholtartalmú
bor; bort tartalmazó italok [fröccsök]; borok.
43

Éttermek [szolgáltatások]; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; étel

előkészítés; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; étel- és italkészítési
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szolgáltatások; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételosztás hajléktalanoknak vagy

hátrányos helyzetűeknek; elviteli rendszerű gyorséttermi szolgáltatások; vendéglátás; vendéglátással kapcsolatos
szolgáltatások; bár- és éttermi szolgáltatások; bisztró [büfé] szolgáltatások; borozói szolgáltatások; sörbárok;
önkiszolgáló éttermek.
( 210 ) M 20 00929
( 220 ) 2020.04.01.
( 731 ) Város Viktória Nikolett, Gyömrő (HU)
( 541 ) PERIDOT
( 511 ) 32

Ásványvíz, üdítő ital.

( 210 ) M 20 00935
( 220 ) 2020.04.02.
( 731 ) Szerelvénybolt Kft., Kecskemét (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) HAKATHERM
( 511 ) 6

Fém csőrendszerek; fémcsövek központi fűtőberendezésekhez; csőcsatlakozók fémből.

19

Merevcsövek, nem fémből (építés); vízvezetékek, nem fémből.

( 210 ) M 20 00958
( 220 ) 2020.04.06.
( 731 ) Ingatlanprofik.online Kft., Veszprém (HU)
( 740 ) Kurucz-Kováts Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
36

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

( 210 ) M 20 01003
( 220 ) 2020.04.07.
( 731 ) Meli Business Solutions Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) dr. Juhász Péter, Szeged
( 541 ) iHop
( 511 ) 35
39

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

( 210 ) M 20 01019
( 220 ) 2020.04.09.
( 731 ) Vági József Norbert, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Demeter Ákos Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) IbronStore
( 511 ) 35
42

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari
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elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;

számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 20 01031
( 220 ) 2020.04.14.
( 731 ) NINGBO VIGA INTERNATIONAL CO.,LTD., Ningbo (CN)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 28

Játékszerek; építőkockák [játékok]; dominók; babaágyak; kirakós játékok; játékautók; táblajátékok;

karácsonyfadíszek világítási cikkek, gyertyák és édességek kivételével; babaházak; játékok; babaruhák;
babaszobák; kaleidoszkópok; konfetti.
( 210 ) M 20 01033
( 220 ) 2020.04.14.
( 731 ) Pápai Hús Korlátolt Felelősségű Társaság, Pápa (HU)
( 740 ) Csapó, Kiss és Mohos Ügyvédi Iroda, Veszprém
( 541 ) EXCELSIOR
( 511 ) 29

Hús, húskivonatok, húskészítmények; hurkafélék; húsok (1); húsok (2); hús, tartósított (1); hús, tartósított

(2).
( 210 ) M 20 01062
( 220 ) 2020.04.20.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szentesi Orsolya, Budapest
( 546 )
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények..

( 210 ) M 20 01102
( 220 ) 2020.04.23.
( 731 ) Magyar Nemzeti Bank, Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 36

Pénzügyi szolgáltatások; pénzintézeti, banki, jegybanki szolgáltatások; pénzforgalmi szolgáltatások,

elektronikus fizetési szolgáltatások, belföldi átutalások; pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi tanácsadás.
41

Jegybanki, banki és egyéb pénzügyi termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás; pénzügyi

oktatás és nevelés; nem letölthető elektronikus kiadványok; on-line elérhető nem letölthető tartalmak,
elektronikus kiadványok biztosítása; nem letölthető elektronikus publikációk.
( 210 ) M 20 01103
( 220 ) 2020.04.23.
( 731 ) Magyar Nemzeti Bank, Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 36

Pénzügyi szolgáltatások; pénzintézeti, banki, jegybanki szolgáltatások; pénzforgalmi szolgáltatások,
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elektronikus fizetési szolgáltatások, belföldi átutalások; pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi tanácsadás.

41

Jegybanki, banki és egyéb pénzügyi termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás; pénzügyi

oktatás és nevelés; nem letölthető elektronikus kiadványok; on-line elérhető nem letölthető tartalmak,
elektronikus kiadványok biztosítása; nem letölthető elektronikus publikációk.
( 210 ) M 20 01106
( 220 ) 2020.04.23.
( 731 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 541 ) Jónak lenni jó
( 511 ) 35
38

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.
Távközlés; hírügynökségek, internetes fórumok biztosítása, kábeltelevíziós műsorszórás, mobiltelefonos

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

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; 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 televíziómüsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján, nem reklámcélú
szövegek publikálása, oktatás biztosítása, oktatási információs szolgáltatások, on-line elérhető elektronikus
publikációk, nem letölthetők, on-line, 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.
( 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
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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.
( 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.
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( 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;
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 01159
( 220 ) 2020.04.29.
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( 731 ) Ternák Zsuzsanna, Gödöllő (HU)

( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 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.
30

Gluténmentes kenyér; rizs alapú ételek; gluténmentes ételek; főként rizst tartalmazó ételek.

43

Vendéglátás (élelmezés); bisztró (büfé) szolgáltatások; kantinok, büfék, étkezdék; ételek elkészítésével

kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; önkiszolgáló
éttermek; vendéglátás; ételkészítés; ételkészítési szolgáltatások; étel- és italkészítés; étel- és italellátás;
szolgáltatások ételek biztosításához; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; étel és italkészítési szolgáltatások;
ételek és italok felszolgálása; étel- és italszolgáltatás mobil teherautóból; ételek elkészítésével kapcsolatos
tájékoztatás és tanácsadás; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; ételek és italok
készítése és biztosítása azonnali fogyasztásra.
( 210 ) M 20 01174
( 220 ) 2020.04.30.
( 731 ) Demko-UK Limited, London (GB)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 541 ) DEMKO FEDER
( 511 ) 20

Ágyak, ágyneműk, matracok, párnák, díszpárnák; ágyrácsok; ágyrácsok, ágykorlátok; bútorok; bútorok és

lakberendezési tárgyak; hálószobabútor; matracalátétek; matracok; biomatracok, vegánmatracok; ágylécek;
duplasoros lécesbetétek; ágyrendszerek; tömörfából készült ágyak; környezetbarát vagy organikus anyagokból
készített matracok; környezetbarát vagy organikus anyagokból készített ágyak; bioágyak.
35

A következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi tevékenységek: bútorok; a következő árukkal

kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi tevékenységek: ágyrendszerek, ágyrácsok, ágykorlátok, hálószobabútorok,
matracalátétek, duplasoros lécesbetétek, tömörfából készült ágyak, környezetbarát vagy organikus anyagokból
készített ágyak, bioágyak; a következő árukkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi tevékenységek: matracok,
biomatracok, vegánmatracok, környezetbarát vagy organikus anyagokból készített matracok; a következő árukkal
kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi tevékenységek: ágyneműk, takarók, párnák, matracvédők, lakberendezési
tárgyak.
( 210 ) M 20 01175
( 220 ) 2020.04.30.
( 731 ) Csillámvilág Kft., Dabas (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

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

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

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

szettek; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: tetoválás hatású matricák, testre
ragasztható matricák.

M1408

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 12. szám, 2020.06.29.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 210 ) M 20 01181
( 220 ) 2020.04.30.
( 731 ) Scheuring Mónika, Érd (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 18

Kutyacipők; kutyaruhák; kutyapórázok; kutyanyakörvek; kabátok kutyáknak; haspántok kutyáknak;

nyersbőr rágnivalók kutyáknak; anorákok, orkándzsekik kutyáknak; pórázok kisállatoknak; ruhák, jelmezek
állatoknak; állatorvosi információkat tartalmazó nyakörvek házi kedvenceknek; masnik kedvtelésből tartott
háziállatok szőrébe; ruhák állatoknak.
35

A következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: kutyacipők; a következő árukkal

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások: kutyaruhák; a következő árukkal kapcsolatos kis-és
nagykereskedelmi szolgáltatások: kutyapórázok a következő árukkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi
szolgáltatások: kutyanyakörvek; a következő árukkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások:
kabátok kutyáknak; következő árukkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások: haspántok
kutyáknak; a következő árukkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások: nyersbőr rágnivalók
kutyáknak; a következő árukkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások: anorákok, orkándzsekik
kutyáknak; a következő árukkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások: pórázok kisállatoknak; a
következő árukkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások: ruhák, jelmezek állatoknak; a következő
árukkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások: állatorvosi információkat tartalmazó nyakörvek házi
kedvenceknek; a következő árukkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások: masnik kedvtelésből
tartott háziállatok szőrébe; a következő árukkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások: ruhák
állatoknak.
( 210 ) M 20 01182
( 220 ) 2020.04.30.
( 731 ) MewoCont Kft., Baja (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Applikációs szoftver; LAN [helyi hálózati] operációs szoftverek; operációs rendszerek; operációs

rendszerprogramok; számítógépes operációs rendszer; számítógépes operációs rendszer programok; számitógépes
operációs rendszerszoftver; szoftverek; VPN [virtuális magánhálózati] operációs szoftverek; szoftverek internetes
hozzáférésekhez; segítő szoftverek; vállalati szoftverek; vállalati tartalmak kezelésére szolgáló [ECM] szoftverek;
számítógépes programok projektmenedzsmenthez.
42

Szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; szoftverszolgáltatásokkal (SAAS) kapcsolatos konzultáció; projektelemző

tanulmányok készítése; felhőalapú számítástechnikai hálózat elérésére és használatára szolgáló online, nem
letölthető operációs szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; felhőalapú számítástechnikai hálózat
elérésére és használatára szolgáló operációs szoftverek tervezése és fejlesztése; felhőalapú számítástechnikai
hálózat elérésére és használatára szolgáló operációs szoftverek programozása; felhőalapú számítástechnikai
hálózat elérésére és használatára szolgáló operációs szoftverek bérbeadása; meghajtó- és operációs
rendszerszoftverek fejlesztése; online webtárhely vállalatok számára mikroweboldalak létrehozására és tárolására
való biztosítása; operációs rendszer szoftverek tervezése és fejlesztése; operációs rendszer szoftverek tervezése;
operációs rendszer szoftverek fejlesztése; számítógépes rendszerekhez és szerverekhez használatos online, nem
letölthető operációs szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; számítógépes rendszerekhez és szerverekhez
használatos operációs szoftverek tervezése és fejlesztése; számítógépes rendszerekhez és szerverekhez
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használatos operációs szoftverek bérbeadása; számítógépes rendszerekhez és szerverekhez használatos operációs

szoftverek programozása.
( 210 ) M 20 01248
( 220 ) 2020.05.08.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szentesi Orsolya, Budapest
( 546 )
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 20 01275
( 220 ) 2020.05.12.
( 731 ) IX-Meditor Kft., Győr (HU)
( 541 ) eDiga Szakkiállítás és Konferenciasorozat
( 511 ) 41

Oktatási kiállítások szervezése; oktatási célú kiállítás szervezése; kiállítási szolgáltatások oktatási célokra;

kiállítási szolgáltatások szórakoztatási célokra; kiállítások megszervezése oktatási célokra; kiállítások
lebonyolítása szórakoztatási célokra; kiállítások rendezése oktatási célokra; kiállítások szervezése oktatási
célokra; képzési célú kiállítások szervezése; oktatási célú kiállítások rendezése; oktatási célú kiállítások
lebonyolítása; szórakoztatási célú kiállítások szervezése; képzési célú kiállítások, bemutatók szervezése; oktatási
célú kiállítások, bemutatók szervezése.
( 210 ) M 20 01281
( 220 ) 2020.05.12.
( 731 ) Poli Computer PC Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Rád (HU)
( 740 ) Dr. Olasz Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 36

Biztosítás; biztosítási információs szolgáltatás, biztosítási statisztikai szolgáltatások, biztosítási tanácsadás;

biztosításközvetítés; garancia szolgáltatások.
37

Üzembehelyezési és javítási szolgáltatások; irodagépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása;

számítógépes hardverek [üzembe helyezés, karbantartás és javítás]; telefonok üzembe helyezése és javítása.
38

Távközlési szolgáltatások; mobiltelefonos kommunikáció; telefonos help desk szolgáltatás; telefon- és

mobiltelefon szolgáltatások.
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; áruk raktározása; áruszállítás; szállítás.

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; információtechnológiai [IT] tanácsadási
szolgáltatások; számítástechnikai tanácsadás; számitástechnikával és programozással kapcsolatos információk
nyújtása weboldalon keresztül; számítógépek bérbeadása; számítógépes adathelyreállítás; számítógépes
biztonsággal kapcsolatos tanácsadás; számítógépes platformok fejlesztése; számítógépes programok másolása;
számítógépes rendszerek felügyelete jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése
érdekében; számítógépes rendszerek felügyelete üzemzavarok elkerülése érdekében; számítógépes rendszerek
távfelügyelete [monitoring]; számítógépes rendszerelemzés; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése;
számítógépes vírusvédelmi szolgáltatások; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos
tanácsadás; számítógép-programozás; számítógép szoftver tanácsadás; szerver hosting, szerver bérlés; szoftverek
frissitése; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftver-karbantartás; szoftver mint szolgáltatás;
szoftvertelepítés; szoftvertervezés; technológiai szaktanácsadás; telekommunikációs technológiai tanácsadás.
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( 210 ) M 20 01283
( 220 ) 2020.05.12.
( 731 ) Ferling Kft., Pécs (HU)
( 740 ) dr. Liber Noémi, Szigetvár
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; marketing

szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;
reklámkoncepciók kidolgozása.
( 210 ) M 20 01338
( 220 ) 2020.05.18.
( 731 ) Bognár Attila e.v., Akasztó (HU)
( 740 ) Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd
( 546 )

( 511 ) 32

Vízalapú funkcionális italok; elektrolitokat tartalmazó sportitalok; proteinnel dúsított sportitalok;

sportitalok; ásványvíz [italok]; gleccservíz; ivóvíz; ízesített ásványvíz; ízesített vizek; lítiumos vizek; nem
gyógyhatású ásványvíz; palackozott víz; szénsavas ásványvíz; szódavíz; szódavizek; tápanyaggal dúsított víz;
tisztított ivóvíz; termékek szénsavas vizek előállításához; vitamint tartalmazó ivóvíz; vizek [italok]; alacsony
energiatartalmú üdítőitalok; gyümölcsalapú italok; gyümölcsitalok; organikus gyümölcslevek; szénsavas
gyümölcslevek; szénsavas ivólevek; zöldséglé; zöldségitalok; zöldséges smoothie-k; zöldséglevek [italok]; vörös
ginzeng levek [italok]; vegyes gyümölcslé.
( 210 ) M 20 01357
( 220 ) 2020.05.19.
( 731 ) MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 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; ipari

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 20 01376
( 220 ) 2020.05.19.
( 731 ) MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) MVM Edison Junior
( 511 ) 41
42

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari
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elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;

számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 20 01401
( 220 ) 2020.05.22.
( 731 ) Club Üzemeltető Kft., Sárvár (HU)
( 740 ) Dr Havasi Adrienn, Sárvár
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 20 01466
( 220 ) 2020.05.27.
( 731 ) Penny Market Kft., Alsónémedi (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; étkezési olajok és zsírok.
31

Nyers és feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő

növények és virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez.
( 210 ) M 20 01552
( 220 ) 2020.06.03.
( 731 ) Invigor Informatika Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Winkler, Barna és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) INVIGOR
( 511 ) 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.
A rovat 94 darab közlést tartalmaz.

M1412

