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Megszüntetett lajstromozási eljárások
Védjegybejelentés visszavonása
( 210 ) M 18 03802
( 220 ) 2018.12.19.
( 731 ) Next Move Kft., Csomád (HU)
( 541 ) BRAVO HITS PARTY
( 511 ) 41
43

Szórakoztatás, rendezvényszervezés.
Vendéglátás.

( 210 ) M 19 00529
( 220 ) 2019.02.19.
( 731 ) Tóth Balázs, Gödöllő (HU)
Holsten Pharma GmbH, Frankfurt (DE)
( 546 )
( 511 ) 5

A húgy- és ivarszervi rendszer rendellenességeinek kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények; a

húgy- és ivarszervi rendszer betegségeinek kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények.
( 210 ) M 19 00671
( 220 ) 2019.03.05.
( 731 ) Temesvári Dávid László, Szeged (HU)
( 546 )
( 511 ) 25
41

Baseball sapka; pólók; pulóverek; sport sapkák és baseball sapkák.
Kulturális és művészeti rendezvények szervezése; zenei előadások művészeti menedzsmentje, vezetése;

zenei produkciók; zenei produkciós szolgáltatások; zenés szórakoztató rendezvények szervezése.
( 210 ) M 19 01250
( 220 ) 2019.04.14.
( 731 ) Dr. Török Réka, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 9

Elektronikus adatbázisok; számítógépes szoftverek piaci információk feldolgozásához; számítógépes

szoftverek piaci információk elemzéséhez; gépi tanulási szoftverek elemzéshez; internetes információnyújtást
lehetővé tévő számítógépes szoftverek.
35

Fogyasztói reakciók elemzése; fogyasztói kutatások; közvélemény-kutatás.

41

Ifjúsági képzési programok szervezése; iskolai szolgáltatások; iskolákkal kapcsolatos információs

szolgáltatások; játékokkal kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások; karrier információs és tanácsadási
szolgáltatások (oktatási és képzési tanácsadás); karrier tanácsadás és felkészítés [képzési és oktatási tanácsadás];
karrier tanácsadás [oktatás]; karrier tanácsadási szolgáltatások (oktatási vagy képzési tanácsadás); képzés a
foglalkoztatási lehetőségekkel kapcsolatban; képzés a munkavállalói képességekkel kapcsolatban; képzés a
munkaügyi kapcsolatok területén; képzés az üzleti készségek területén; képzés és oktatás; képzések tartása;
képzések szervezése; képzési célú előadások szervezése és lebonyolítása; képzési célú fesztiválok rendezése;
képzési célú kiállítások szervezése; képzési célú kiállítások szervezése és lebonyolítása; képzési célú műhelyek;
képzési követelmények elemzésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; képzési tanácsadás; képzéssel
kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; középiskolai oktatási szolgáltatások; oktatási anyagok fejlesztése; oktatási
célú előadások szervezése és lebonyolítása; oktatási célú interjúkészítés kortárs személyiségekkel; oktatási célú
konferenciák szervezése; oktatási célú műhelyek; oktatási és képzési szolgáltatások; oktatási felmérések,
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vizsgálatok; oktatási információs szolgáltatások; oktatási szolgáltatások az információtechnológia használatával

kapcsolatban; oktatási vizsgálati eredmények és adatok elemzése mások számára; online képzések biztosítása;
online oktatás biztosítása számítógépes adatbázisból, vagyinternet vagy extranet útján; online, nem letölthető
videók biztosítása; online távoktatási szolgáltatások; pályaválasztási tanácsadás; pályaválasztási vizsgálatok,
tesztek; számítógéppel végzett, oktatáshoz kapcsolódó tesztelés és értékelés; tanácsadás képzésben és
továbbképzésben; tanácsadási szolgáltatások oktatással és képzéssel kapcsolatban; tréningek biztosítása;
útmutató, oktatási és képzési tanfolyamok lebonyolítása fiatalok és felnőttek számára; workshopok [képzés]
szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások;
workshopok és szemináriumok rendezése.
42

Tudományos felmérések végzése.

44

Foglalkozáspszichológiai szolgáltatások; egyéni és csoportos pszichológiai szolgáltatások; pszichológiai

beszámolók készítése; pszichológiai diagnózis-szolgáltatások; pszichológiai értékelések és vizsgálatok végzése;
pszichológiai értékelésiszolgáltatások; pszichológiai értékelési és vizsgálati szolgáltatások; pszichológiai
profilalkotás; pszichológiai szolgáltatások; pszichológiai tanácsadás; pszichológiai tesztek elvégzése;
pszichológiával kapcsolatos információnyújtás; személyiségfelmérő szolgáltatások [mentális egészséggel
kapcsolatos szolgáltatások].
( 210 ) M 19 02321
( 220 ) 2019.07.26.
( 731 ) I4P-Informatikai Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Trident
( 511 ) 9

Adatfeldolgozó készülékek, berendezések; bankjegykiadó automaták [ATM] biztonsági tokenek [kódoló

eszközök]; chipkártyák [integrált áramkörös kártyák] elektronikus árucímkék, termékcímkék; fekete dobozok
[adatrögzítők]; felügyelő, ellenőrző berendezések,elektromos; képtávíró készülékek; kézi adó-vevők
[walkie-talkie készülékek] kódolt azonosító karkötők, mágneses; kódolt kulcskártyák; kódolt mágneskártyák;
központi feldolgozó egységek; laptop számítógépek; notebook számítógépek; matematikai műszerek;mágneses
kódolók; mágneses adathordozók; megfigyelő műszerek; mikroprocesszorok; mobiltelefonok; műholdak
tudományos célokra; műholdas navigációs készülékek; okosgyűrűk; okoskarórák; okostelefonok;
okosszemüvegek; operációs rendszer programokszámítógépekhez, rögzített; optikai adathordozók;
összeadógépek; parkolóórák; pénzérmével működtetett szerkezetek; pénztárgépek; pénzszámláló és -válogató
gépek; rádiós személyhívók; rádiótávíró készülékek; rádiótelefon készülékek; számítógépek;számítógépes
hardver; számítógépes programok [letölthető szoftverek]; számítógépes programok, rögzített; számítógépes
szoftverek, rögzített; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes szoftverplatformok, rögzített
vagy letölthetőformában; számítógéphez kialakított perifériák; számítógép interfészek; számlázógépek;
számológépek; számítógép memória eszközök; szavazógépek; szkennerek [adatfeldolgozó eszközök];
tachométerek; távolságrögzítő készülékek, kilométerszámlálók;taxaméterek [díjmutató számlálószerkezetek];
viselhető számítógépek.
42

Adatbiztonsági tanácsadás; adatkódolási szolgáltatások; elektronikus adattárolás; felhőalapú

számítástechnika; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; internetbiztonsági szaktanácsadás;
kihelyezett szolgáltatók az információs technológiaterületén; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; mérnöki
munkák, szolgáltatások; műszaki kutatás; platform-mint-szolgáltatás (PAAS); számítástechnikai tanácsadás;
számítógépes biztonsággal kapcsolatos tanácsadás; számítógépes platformok fejlesztése;számítógépes rendszerek
felügyelete jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése érdekében; számítógépes
rendszerek tervezése; számítógép-programozás; számítógép szoftver tanácsadás; személyes azonosító adatok
elektronikusfelügyelete az interneten keresztüli személyazonosság-lopás felderítése érdekében; szoftverfejlesztés
szoftverkiadás keretében; szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; szoftvertervezés; technológiai szaktanácsadás;
tudományos kutatás.
A rovat 5 darab közlést tartalmaz.
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