Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 16. szám, 2020.08.28.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 229.811
( 151 ) 2019.11.28.
( 210 ) M 17 02090
( 220 ) 2017.06.23.
( 732 ) Naturweb Kerskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. B. Horváth Ágnes Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Árösszehasonlító szolgáltatás; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi

célokból; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; értékesítési
promóciós szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények, valamint gyógyászati
eszközök kiskereskedelme; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;
közvélemény-kutatás; marketing szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;
termékminták, áruminták terjesztése
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 231.316
( 151 ) 2020.06.23.
( 210 ) M 19 02179
( 220 ) 2019.07.11.
( 732 ) Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 231.317
( 151 ) 2020.06.23.
( 210 ) M 19 02180
( 220 ) 2019.07.11.
( 732 ) Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 231.569
( 151 ) 2020.06.11.
( 210 ) M 19 00658
( 220 ) 2019.03.04.
( 732 ) Great Getzby Kft., Budapest (HU)
( 740 ) BRAND WAY & COMPASS Kft., Budapest
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( 546 )

( 511 ) 24

Textíliák; textiláruk; szövetek; vásznak.

( 111 ) 231.755
( 151 ) 2020.06.22.
( 210 ) M 20 00028
( 220 ) 2020.01.07.
( 732 ) BITRACE Consulting Kft., Budapest (HU)
( 541 ) BlueLoQ
( 511 ) 9

Mobilalkalmazásokhoz való számítógépes szoftverek, amelyek lehetővé teszik a járművek és a mobil

eszközök közötti interakciót és csatlakozást; számítógépes hardvermodulok a tárgyak internetét használó
elektronikai készülékekhez; dolgok internete [IOT] hatótáv-bővítők [antennák]; dolgok internete [IOT]
szenzorok; számítógépes alkalmazásszoftverek a "dolgok internetének"; (IOT) megvalósításához; tárgyak
internete [IOT] átjárók; számítógépes alkalmazások mobiltelefonokhoz; letölthető alkalmazások mobil
eszközökkel történő használatra; letölthető számítógépes szoftverek távmonitoringhoz és elemzéshez;
elektronikus követőberendezések és -készülékek; járműkövető készülékek, berendezések; vezeték nélküli
vezérlők egyéb elektromos és elektronikus eszközök vagy rendszerek funkcióinak és állapotának távoli
ellenőrzésére és vezérlésére; számítógépes szoftver tartalmak vezeték nélküli átadásához.
39

Levelek és csomagok nyomonkövetése; teheráruk nyomonkövetése; szállítmányok nyomon követése és

megfigyelése [szállítással kapcsolatos információ].
42

Vezeték nélküli adatátviteli eszközök, készülékek és berendezések tervezése és fejlesztése; nem letölthető

számítógépes szoftverek ideiglenes használatának lehetővé tétele csomagok nyomonkövetéséhez számítógépes
hálózatokon, intraneteken és az interneten; nem letölthető számítógépes szoftverek ideiglenes használatának
lehetővé tétele rakományok nyomonkövetéséhez számítógépes hálózatokon, intraneteken és az interneten; nem
letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; szoftverek tervezése és fejlesztése a mobilalkalmazások
területén; mobilalkalmazások hosztolása.
( 111 ) 231.760
( 151 ) 2020.06.24.
( 210 ) M 19 02181
( 220 ) 2019.07.11.
( 732 ) Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 231.938
( 151 ) 2020.07.23.
( 210 ) M 19 03161
( 220 ) 2019.10.14.
( 732 ) Sándor Attila, Újkígyós (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
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( 546 )

( 511 ) 35

Ásványi étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; diétás italokkal

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; diétás készítményekkel kapcsolatos kis- és
nagykereskedelmi szolgáltatások; diétás táplálékkiegészítőkkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi
szolgáltatások; edzőberendezésekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; edzőeszközökkel
kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; étrend- és táplálékkiegészítőkkel kapcsolatos kis- és
nagykereskedelmi szolgáltatások; étrendkiegészítő italokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;
fogyasztó kapszulákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógynövény kivonatokkal
kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógynövényekkel és gyógyfüvekkel kapcsolatos kis- és
nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyteákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; ruházati
cikkekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; sport ruházati cikkekkel kapcsolatos kis- és
nagykereskedelmi szolgáltatások; sportfelszerelésekkel és -eszközökkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi
szolgáltatások; sportitalokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; szárított gyógynövényekkel
kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; táplálékkiegészítőkkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi
szolgáltatások; teákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; testépítő berendezésekkel
kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; torna- és sporttermékekkel kapcsolatos kis-és
nagykereskedelmi szolgáltatások; vitamin- és ásványianyag-készítményekkel kapcsolatos kis- és
nagykereskedelmi szolgáltatások; vitaminokkal és vitaminkészítményekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi
szolgáltatások; ajándéktárgyakkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; bögrékkel kapcsolatos
kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; fehérje kiegészítő turmixokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi
szolgáltatások; kulacsokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; kulcstartókkal kapcsolatos kisés nagykereskedelmi szolgáltatások; nyomelemekből álló étrend- és táplálék-kiegészítőkkel kapcsolatos kis- és
nagykereskedelmi szolgáltatások; pólókkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; porított fehérje
étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; protein étrend-kiegészítőkkel
kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; sportolók számára készített étrend-kiegészítőkkel
kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; sporttápszerekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi
szolgáltatások.
( 111 ) 231.978
( 151 ) 2020.08.12.
( 210 ) M 19 03919
( 220 ) 2019.12.31.
( 732 ) Univer Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)
( 740 ) Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Erős Pista
( 511 ) 29

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és egyéb tejtermékek; zsírok, étkezési; ecetes
paprika; paprika, feldolgozva; paprikák, előkészített; ajvár [tartósított paprika]; kirántott jalapeno paprika;
ecetben tartósított csípős paprika; ízesített olajok; fűszerpaprika, feldolgozva; fűszerezett olajok; fűszervajak;
étkezési olajok ételek elkészítéséhez; étkezési olajok; olajok, étkezési; csípős savanyúság, savanyúságos szószok.
30

Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, pótkávé; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények; jégkrém, méz, melasz; élesztő, sütőporok; só, mustár, ecet, szószok
(fűszerek); fűszerek, ízesítők; fagylaltok és jégkrémek; fűszerek; szószok, chutnek [indiai fűszer], pástétomok;
csilipaprika paszta mint fűszer; szójabab krém [ételízesítő]; csípős chilis babkrém; zöldségkrémek [szószok];
currys krémek étkezési célokra; fűszeres babpüré; tésztafélék [nyers tészta]; curry krémek; babkrémek; wasabi
krém; ízesítőként használatos chili paszta; bors; bors szószok; bors [fűszer]; őrölt bors [fűszer]; bors [ételízesítő];
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feldolgozott gyógynövények; fűszernövények; szárított gyógynövények; tartósított gyógynövények;

fűszernövényeket tartalmazó marinádok, pácok; kerti gyógynövények, tartósított [ízesítőszerek]; szárított
fűszernövények kulináris célokra; fűszerek; fűszerkeverékek, fűszerezéshez használt keverékek; fűszerkivonatok;
fűszerkészítmények; fűszersók; étkezési fűszerek; por állagú fűszerek; mártásporok; chilipor; curry por [fűszer];
mustárpor [fűszer]; csípős őrölt bors [fűszer]; csípős szósz; csípőspaprika-szósz [sriracha]; erjesztett
csípőspaprika krém [gochujang]; sambal oclek [csípős pirospaprika szósz]; sambal szósz [csípős pirospaprika
szósz]; öntetek, szószok; ízesítők sűrített szószok formájában; szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; kész
szószok; étkezési szószok; pikáns szószok; sűrített szószok; zöldségkrémek [szószok]; zöldségpürék [szószok];
ételízesítő [fűszer]; fűszermixek; fűszeres készítmények ételekhez; fűszerként használt pirospaprika; fűszeres
pácok; fűszernövényes mártások; só, fűszerek és ízesítőszerek; csokoládés édesipari termékek; édességek;
édességek, nyalánkságok; édességek (cukorkák), csokoládés szeletek, rágógumi; cukorkák; szirupok és melasz;
édes szirupok; étkezési szirupok; sütemények; csokoládés sütemények; sütemények, cukrászsütemények, torták és
kekszek (aprósütemények); fogyasztásra kész desszertek [sütemények].
( 111 ) 231.981
( 151 ) 2020.08.10.
( 210 ) M 20 00385
( 220 ) 2020.02.07.
( 732 ) MEDIKOMP Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Gachályi Bence Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Percutaneous Cement Discoplasty
( 511 ) 44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások.

( 111 ) 232.059
( 151 ) 2020.07.31.
( 210 ) M 19 03713
( 220 ) 2019.12.06.
( 732 ) Schóbert Ferenc Norbert, Szentendre (HU)
( 740 ) dr. Magyari-Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Norbi Update, minden ami egészség!
( 511 ) 29

Ajvár; alacsony zsírtartalmú burgonyachipsek; alkoholban tartósított gyümölcsök; almapüré; aloé vera

emberi fogyasztásra; articsóka, tartósított; bab, tartósított; baromfi, nem élő; bogyós gyümölcsök konzervált;
borsó tartósított; bundás virsli; burgonya alapú gombócok; burgonyapehely; citromlé étkezési használatra;
csemegekukorica, elkészített; csemegekukorica, feldolgozott; csemegeuborka; csokoládés mogyoróvaj;
csontleves, húsleves; darált mandula; datolya; dióféle-alapú kenhető krémek; dióféle-alapú krémek; disznóhús;
disznózsír; dzsemek, lekvárok (nem citrusfélékből); ehető rovarok; erjesztett tej; erjesztett tejes italok étkezési
célokra; étkezési kókuszolaj; étkezési kukoricaolaj; étkezési olajok; étkezési szezámolaj; extraszűz olívaolaj;
faggyú, étkezési; fagyasztott gyümölcsök; fagyasztva szárított hús; fagyasztva szárított zöldségek; falafel;
feldolgozott gyümölcsökből válogatás; fésűkagylók, nem élő; fokhagyma (konzervek); földimogyoró, elkészítve;
földimogyorótej-alapú italok; garnélarákok, apró, nem élő; garnéla rákok, nem élő; gomba tartósított; guacamole
(avokádószósz); gyömbérdzsem; gyümölcs alapú snackek; gyümölcsbefőttek; gyümölcs csipsz; gyümölcshéj;
gyümölcskocsonya,-zselé; gyümölcskonzervek; gyümölcsök, tartósított; gyümölcspép; gyümölcssaláták;
hagymakarikák; hagyma, tartósított; halak; halból készített élelmiszerek; halfilé; halikra, elkészítve; halkonzerv;
hal mousse-ok; hal, tartósított; heringek; homár, nem élő; hot dog virslik; hummusz (csicseriborsókrém);
húskivonatok; húsleves koncentrátumok; húsok; hús, tartósított; ízesített mogyorók, diók; joghurt; kagylófélék,
rákfélék (nem élő); kagylók (nem élő); kalbi (grillezett húsétel); kandírozott (cukrozott) mogyorók/diók; kaviár;
kefir (tejes ital); készítmények húsleveshez; kimchi (erjesztett zöldségételek); klipfish (sózott és szárított tőkehal);
kocsonyák; kókuszdiótej-alapú italok; kókuszdiótej konyhai használatra; kókuszolaj és -zsír; kókusztej; kókusztej
alapú italok; kókusztej étkezési használatra; kókuszvaj; kolbász; krokett; kumisz; languszták, nem élő; lazac, nem
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élő; lecitin étkezési célokra; lekvárok (citrusfélékből); lencse, tartósított; lenmagolaj kulináris célokra; levesek;

leveskészítmények; liofilizált hús; liofilizált zöldségek; madárfészkek, ehető; magas fehérjetartalmú tej; magvak,
elkészítve; máj; májpástétom; mandulatej; mandulatej-alapú italok; mandulatej étkezési célokra; margarin;
mazsola; milk shake-ek (tejturmixok); mogyoró, előkészített; mogyorók, elkészített; mogyorótej; mogyorótej
étkezési célokra; mogyoróvaj; napraforgómag, elkészítve; napraforgóolaj, étkezési; növényi alapú tejszín;
olajbogyó, tartósított; olívaolaj, étkezési; osztriga, nem élő; pacal; padlizsánkrém; pálmamag olaj, táplálkozási
használatra; pálmaolaj táplálkozási használatra; paradicsomlé főzéshez; paradicsompüré; pektin táplálkozásra;
pirított tengeri alga; préselt gyümölcspép; rákfélék keménytestű nem élő; rákok, folyami, nem élő; repceolaj
étkezési; rizstej; rizstej, étkezési használatra; sajtok; savanyú káposzta; savanyúságok; selyemhernyógubó, emberi
fogyasztásra; sonka; sózott hal; sózott hús; sültburgonya, chips; sűrített tej; szardella, nem élő; szardínia, nem élő;
szárított, aszalt kókuszdió; szárított zöldségek; szarvasgomba, tartósított; szójabab olaj ételekhez; szójabab,
tartósított, táplálkozási használatra; szójaolaj étkezési célra; szójapogácsák; szójatej; tahini (szezámmagkrém); tej;
tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejföl; tejhelyettesítők; tejoltó; tejpor; tejsavó; tejszínhab; tejszín
(tejtermékek); tejtermékek; természetes vagy műbelek hurka- és kolbásztöltéshez; tofu; tofus pogácsák;
tojásfehérje; tojáslikőr (alkoholmentes); tojások; tojáspor; tojássárgája; tonhal (nem élő); tőzegáfonya szósz
(befőtt); túrós fánkok; vadhús; vaj; vajkrém; virágporkészítmények (élelmiszer); virslik; yakitori (japán pálcás
grillcsirke); yuba; zabtej; zöldségek, főtt; zöldségek, tartósított; zöldséges mousse-ok (habok); zöldségkonzervek;
zöldséglevek főzéshez; zöldségleves készítmények; zöldségsaláták; zöldségvelőkrém; zselatin; zselék; zsírok,
étkezési; zsírtartalmú keverékek, kenyérre.
30

Agávé szirup (természetes édesítőszer); almaszósz (ízesítők/fűszerek); ánizsmag; árpa őrlemény; babliszt;

bors; briós; bulgur; burgonyaliszt; burrítók; búzacsíra emberi fogyasztásra; búzadara; búzaliszt; chips
(gabonakészítmény); chow-chow (zöldséges ízesítő); chutney (fűszeres ízesítő); cikória (pótkávé); cukormáz
süteményekhez; curry (fűszer); csillagánizs; csokoládé; csokoládé alapú szendvicskrémek; csokoládé-bevonatú
diófélék; csokoládéból készült tortadíszek; csokoládés italok tejjel; csokoládés italporok; csokoládés mousse-ok
(habok); dara emberi fogyasztásra; darált fokhagyma (fűszer); desszert mousse-ok (cukrászáru); diófélékből
készült lisztek; dióféléket tartalmazó csokoládés krémek; dióféléket tartalmazó kenhető csokoládék; durva
árpaliszt; ecet; édesgyökér (cukrászáru); édesgyökér (édesség); édességek karácsonyfák díszítéséhez; ehető papír;
élelmiszer-ízesítők, az illóolajok kivételével; élesztő; élesztők, erjesztőanyagok tésztákhoz; ételízesítő (fűszer);
ételkeményítő; fagyasztott joghurtok (fagylaltok, jégkrémek); fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként rizzsel;
fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként tésztával; fagylaltok és jégkrémek; fagylaltporok; fahéj; feldolgozott
hajdina; feldolgozott magok fűszerezési célra; feldolgozott magvak fűszerezéshez; feldolgozott quinoa; fondant,
tortamáz; földimogyorós édességek; fűszerek; fűszerek, ízesítők; fűszeres készítmények ételekhez;
fűszernövények; gabonakészítmények; gabonaszeletek; gimbap; glutén adalékok kulináris célokra; glutén (sikér)
étkezési használatra; glükóz étkezési használatra; gofri; gyorsrizs; gyömbér (fűszer); gyömbérkenyér,
mézeskalács; gyümölcsös sütemények, torták; gyümölcsös zselés cukor (édességek); gyümölcsszószok;
habcsókok; hajdinaliszt; halva (édességféle); hántolt árpa; hot dogok (szendvicsek); húslé, mártás, szaft; húsos
piték; húspuhító szerek háztartási használatra; ízesítők italokhoz (kivéve illóolajok); ízesítőszerek süteményekhez
(kivéve illóolajok); jeges tea; jégkása édes vörösbabbal; jégkockák; jég, természetes vagy mesterséges; kakaó;
kakóalapú italok; kakaóitalok tejjel; kamilla-alapú italok; kapribogyók; kávé; kávé alapú italok; kávéaromák;
kávé tejjel; kekszek, rágcsálnivalók; kenyér; kenyér, kovász nélkül, macesz; kerti gyógynövények, tartósított
(ízesítőszerek); ketchup (szósz); kétszersültek; konyhasó; kovász; kötőanyagok fagylaltokhoz, jégkrémekhez;
kötőanyagok kolbászhoz; kruton (pirított zsemlekocka); kukoricadara; kukorica, darált; kukoricaliszt;
kukoricapehely; kukorica, sült; kurkuma; kuszkusz (búzadara); lenmag étkezési célokra (ízesítés); lenmag
étkezési célokra (ízesítőszer); lepények; liofilizált ételek, fő összetevőként rizzsel; liofilizált ételek, fő
összetevőként tésztával; liszt; lisztalapú gombócok; lisztből készült tészták; magas proteintartalmú
gabonaszeletek; majonéz; makaróni; maláta emberi fogyasztásra; mandulás édességek; marcipán; marcipán
massza; marinádok (fűszeres pácok); méhpempő; menta cukrászati használatra; mentolos cukorkák;
metélttészta-alapú készételek; metélt tészta, nudli, galuska; méz; mustár; mustárliszt; müzli; növényi
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készítmények pótkávéként való használatra; nyers tészták; palacsinták; paradicsomszósz; pastilla (orosz

gyümölcsös sütemény); pasztillák, szögletes cukorkák (édességek); pattogatott kukorica; pelemenyi (orosz hússal
töltött gombóc); pesto (szósz); petits fours (sütemény); pizza; pótkávé; pralinék; propolisz; pudingok; quiche
(tésztában sült sós sodó); ravioli; rizs; rizs alapú rágcsálnivalók; rizskeksz; rizspépé étkezési célokra; rizspuding;
rizssütemény; sáfrány (ételízesítő); sajtburgerek (szendvicsek); salátaöntetek; snack ételek; só élelmiszerek
tartósítására; sonkamáz; sörecet; spagetti; sűrítőszerek főzéshez; süteményekhez való tészta; süteményporok;
süteménytészta; sütőpor; sütőszóda (szódabikarbóna sütési célokra); szágó; szegfűbors; szendvicsek;
szerecsendió; szezámmagok (fűszerek); szirupok és melasz; szójabab krém (ételízesítő); szójaliszt; szójaszósz;
szószok (ízesítőszerek, fűszeres mártások); szörbetek (fagylaltok); szusi; tabulé (arab saláta); taco; tápióka;
tápiókaliszt; tavaszi tekercs; tea; tea alapú italok; teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; teák (nem
gyógyászati használatra); tejszínhabot keményítő termékek; tengervíz főzéshez; természetes édesítőszerek;
tésztában sült pástétom; tésztaöntetek; tortilla; tükörmáz (tükörglazúr); udon (japán metélt); vajas kekszek
(petite-buerre); vanília (ízesítőszer); vanillin (vaníliapótló); vörösáfonyaszósz (ízesítők/fűszerek); zab alapú
ételek; zabdara; zellersó; zsemlék; zsemlemorzsa.
31

Árpa; articsóka, friss; bab, friss; bogyók (friss gyümölcsök); borókabogyó; borsó, friss; burgonya, friss;

búza; cékla, friss; cikória, friss; cikóriagyökér; citrusgyümölcs, friss; cukkini, friss; cukornád kipréselt szára
(nyers állapotban); csalán; diófélék (gyümölcsök); lenmag, feldolgozatlan; étkezési szezámmag feldolgozatlan;
fejes saláta, friss; feldolgozatlan csemegekukorica-csövek (hántolva vagy hántolatlanul); feldolgozatlan quinoa;
feldolgozatlan rizs; földimogyoró, friss; friss citrom; friss fokhagyma; friss gyümölcsök; friss gyümölcsválogatás;
friss kerti gyógynövények; friss zöldségek; gesztenye, friss; gomba friss; hagymák, friss zöldségek; kakaóbab,
nyers; kókuszdió; kóladió; komló; korpa (szárított kókuszhús); korpa (gabona); kukorica; lencse, friss; magvak
(gabona); mandula; mogyoró; narancs; nyers hajdina; olajbogyók, friss; paprika (növény); paraj, friss;
póréhagyma, friss; rebarbara, friss; szarvasgomba, friss; szőlő, friss; uborka friss; virágpor (nyersanyag); zab.
32

Alkoholmentes almabor; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes

gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; alkoholmentes koktélok; alkoholmentes teaízű italok; aloe vera italok,
alkoholmentes; árpabor (sör); ásványvíz; asztali vizek; energiaitalok; esszenciák italok előállításához; gyömbéres
üdítőital; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok; izotóniás italok; kávé ízesítésű üdítőitalok; készítmények italokhoz;
limonádék; lítiumos vizek; mandulatej; mustok; paradicsomlevek (italok); pasztillák szénsavas italokhoz; porok
szénsavas italokhoz; proteinnel dúsított sportitalok; rizsalapú italok, melyek nem tejpótlók; smoothie-k
(gyümölcs- vagy zöldségitalok); söralapú koktélok; sörbetek (italok); sörök; szénsavas víz; szódavíz; szódavizek;
szójaalapú italok, nem tejpótló; szőlőmust; szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz; tejsavó alapú italok;
termékek szénsavas vizek előállításához; üdítőitalok; vizek (italok); zöldséglevek (italok).
33

Alkoholos esszenciák; alkoholos gyümölcskivonatok; alkoholos italok (sörök kivételével); alkoholos

kivonatok; almabor; ánizslikőr, anisette; aperitifek; borok; brandy borpárlat; égetett szeszesitalok;
gyümölcstartalmú alkoholos italok; kevert alkoholos italok, nem söralapú; likőrök; rum; whisky.
35

Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; árösszehasonlító szolgáltatások; árubemutatás; áruk
bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének
kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; árusító
automaták kölcsönzése; árusító standok bérbeadása; árverési szolgáltatások; átmeneti üzletmenedzsment;
bérszámfejtés; beszerzői szolgáltatások (áruk illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek); célzott marketing;
értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési és reklámszolgáltatások; honlapforgalom optimalizálása;
kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás); kereskedelmi információs
ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi
tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú
kiállítások; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; közvélemény-kutatás; online hirdetői tevékenység
számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; piaci
tanulmányok; piackutatás; rádió reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok
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(röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök

tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában;
reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; szabadtéri reklámozás, hirdetés;
televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; termékminták, áruminták terjesztése.
40

Élelmiszerek és italok tartósítása, élelmiszerek fagyasztása, élelmiszerek füstölése, gyümölcspréselés,

kenyér egyedi igények szerinti előállítása, lisztőrlés, célzott marketing.
( 111 ) 232.075
( 151 ) 2020.08.10.
( 210 ) M 19 03025
( 220 ) 2019.09.30.
( 732 ) Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

( 111 ) 232.076
( 151 ) 2020.08.10.
( 210 ) M 19 03759
( 220 ) 2019.12.10.
( 732 ) K-MED Orvosi és Üzemorvosi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Papcsák Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SMILE LÉZERKEZELÉS
( 511 ) 44

Klinikák, orvos rendelők szolgáltatásai; orvosi ellátás; orvosi szolgáltatások.

( 111 ) 232.077
( 151 ) 2020.08.10.
( 210 ) M 20 00630
( 220 ) 2020.02.28.
( 732 ) Kovács István, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ulviczki Éva, Budapest
( 541 ) KOVI
( 511 ) 5

Vágykeltő, vágyfokozó készítmények; vágykeltő, vágyfokozó étrendkiegészítők; potencianövelő

készítmények; potencianövelő étrendkiegészítők; női és férfi egészségmegőrző készítmények.
( 111 ) 232.080
( 151 ) 2020.08.10.
( 210 ) M 20 00770
( 220 ) 2020.03.10.
( 732 ) Tar Krisztina, Budapest (HU)
( 740 ) Lenkei Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 44

Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.

( 111 ) 232.081
( 151 ) 2020.08.10.
( 210 ) M 20 00498
( 220 ) 2020.02.17.
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( 732 ) NATURLAND Magyarország Kft., Budapest (HU)

( 740 ) Germus és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és gyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

bébiételek; gyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek; étrend-kiegészítők;
gyógyhatású termékek; vitaminkészítmények; krémek, balzsamok gyógyászati célra, gyógynövények;
gyógynövény kivonatok; gyógyteák; gyógycukor.
30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; gabonakészítmények; méz; fűszerek; ecet; szószok; mártások;

élelmiszer adalékok.
( 111 ) 232.082
( 151 ) 2020.08.10.
( 210 ) M 20 00494
( 220 ) 2020.02.17.
( 732 ) Deák Ferenc, Debrecen (HU)
( 546 )

( 511 ) 39

Taxi szolgáltatások; szállítás; utazásszervezés; utazás és utasok szállítása, sofőrszolgáltatás.

( 111 ) 232.083
( 151 ) 2020.08.11.
( 210 ) M 20 00362
( 220 ) 2020.02.06.
( 732 ) Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Általános Titkárság, Budapest (HU)
( 740 ) Szabó Csaba Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9
16

Rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média.
Papír és karton; nyomdaipari termékek; fényképek; papíráruk és irodaszerek, bútorok kivételével; tanítási és

oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz.
25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

27

Falikárpitok, nem textilből.

28

Játékok és játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

41

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

45

Politikai összejövetelek szervezése; vallási összejövetelek szervezése; vallási szertartások levezetése.

( 111 ) 232.084
( 151 ) 2020.08.11.
( 210 ) M 19 03893
( 220 ) 2019.12.20.
( 732 ) HLBS s.r.o., Bratislava (SK)
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( 740 ) Dr. Horváth Gábor, Budapest

( 546 )
( 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 élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs, tészta és metélt; tápióka és szágó; lisztek és más

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető
jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,
szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].
( 111 ) 232.085
( 151 ) 2020.08.11.
( 210 ) M 19 03894
( 220 ) 2019.12.20.
( 732 ) HLBS s.r.o., Bratislava (SK)
( 740 ) Dr. Horváth Gábor, Budapest
( 541 ) HLBS NETWORK
( 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 élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs, tészta és metélt; tápióka és szágó; lisztek és más

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető
jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,
szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].
( 111 ) 232.086
( 151 ) 2020.08.11.
( 210 ) M 20 00255
( 220 ) 2020.01.28.
( 732 ) Kutasi Viktória, Budapest (HU)
( 541 ) KUTASI MENTÁL MÓDSZER
( 511 ) 41

Szakmai képzés.

( 111 ) 232.087
( 151 ) 2020.08.11.
( 210 ) M 19 03908
( 220 ) 2019.12.27.
( 732 ) Movie Set Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 37

Építkezés; színházi- és filmdíszletek elemeinek javítása, színházi- és filmdíszletek, illetve azok elemeinek

össze-, valamint szétszerelése.
( 111 ) 232.088
( 151 ) 2020.08.11.
( 210 ) M 20 00118
( 220 ) 2020.01.15.
( 732 ) Magyar RTL Telelvízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; árösszehasonlító
szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és
szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; divatbemutatók szervezése
promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel
kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;
hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes
adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti
kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás];
kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók
tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;
kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából;
kommunikáció átírása [irodai funkciók]; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;
közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell
közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások;
nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;
online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető 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
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magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozások összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment

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

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

levelezés, e-mail; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes
hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása; hangposta szolgáltatások; hírügynökségek; információszolgáltatás
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; nagysebésségű adatátvitel; rádióadás;
rádiós kommunikáció; távkonferencia szolgáltatás; távközlési berendezések kölcsönzése; távközlési csatornák
biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások (beszélgetésterelés és
összeköttetés); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (1); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (2);
telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; televíziós műsorszórás,
közvetítés; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével;
üzenetek küldése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; video on-demand
közvetítések.
41

Audioberendezések kölcsönzése; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene

szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; diszkok szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási
célokból; éjszakai klubok; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line
publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; fényképészet; filmek feliratozása;
filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók;
filmszínházi előadások, filmbemutatók; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok
készítése; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek
szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; jelbeszéd fordítása; karaoke szolgáltatás nyújtása;
klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok
szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ]
szolgáltatások; mentorálás; mikrofilmezés; mozifilmek kölcsönzése; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti
galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális
videotár szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján;
nem reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs
szolgáltatások; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videok
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.
( 111 ) 232.089
( 151 ) 2020.08.11.
( 210 ) M 20 00239
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( 220 ) 2020.01.28.
( 732 ) Molnár Ádám, Sajópálfala (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )
( 511 ) 11
28

Izzók.
Vadász és halász felszerelések, etetőanyagok horgászathoz.

( 111 ) 232.090
( 151 ) 2020.08.11.
( 210 ) M 20 00246
( 220 ) 2020.01.28.
( 732 ) Hello Ketzo Korlátolt Felelősségű Társaság, Sátoraljaújhely (HU)
( 740 ) Dr. Jaczó Dániel Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Ketzo
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; ingatlanügyletek.

45

Jogi szolgáltatások; asztrológiai konzultáció.

( 111 ) 232.091
( 151 ) 2020.08.11.
( 210 ) M 20 00252
( 220 ) 2020.01.28.
( 732 ) Külgazdasági és Külügyminisztérium, Budapest (HU)
( 541 ) Magyar Diplomáciai Akadémia
( 511 ) 41
42

Oktatás biztosítása, oktatási információs szolgáltatások, oktatási vizsgáztatás.
Tudományos kutatás, szakszövegek írása.

( 111 ) 232.092
( 151 ) 2020.08.11.
( 210 ) M 20 00253
( 220 ) 2020.01.28.
( 732 ) Hello Ketzo Korlátolt Felelősségű Társaság, Sátoraljaújhely (HU)
( 740 ) Dr. Jaczó Dániel Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; ingatlanügyletek.

45

Jogi szolgáltatások; asztrológiai konzultáció.

( 111 ) 232.093
( 151 ) 2020.08.11.
( 210 ) M 20 00257
( 220 ) 2020.01.28.
( 732 ) Bikics Barbara, Budapest (HU)
Valtner Miklós, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 21

Poharak papírból vagy műanyagból.
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33

Koktélok.

43

Koktélbárok.

( 111 ) 232.094
( 151 ) 2020.08.11.
( 210 ) M 20 00379
( 220 ) 2020.02.06.
( 732 ) Hamar Anita, Budapest (HU)
Petykó Csaba Zoltán, Budapest (HU)
( 740 ) Magyar Áron, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; tanítási és
oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz.
25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

41

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

( 111 ) 232.095
( 151 ) 2020.08.11.
( 210 ) M 20 00509
( 220 ) 2020.02.18.
( 732 ) STEFINOX Kft., Sóskút (HU)
( 546 )
( 511 ) 21

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

villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok;
takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,
porcelán- és fajanszáruk.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 111 ) 232.096
( 151 ) 2020.08.11.
( 210 ) M 20 00513
( 220 ) 2020.02.18.
( 732 ) NKM Nemzeti Közművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Galavits & Galavits Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) NKM Bónusz Program
( 511 ) 35
36

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.
Pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

( 111 ) 232.097
( 151 ) 2020.08.11.
( 210 ) M 20 00518
( 220 ) 2020.02.18.
( 732 ) Nemes Olivér, Budapest (HU)
Blága Imola, Budapest (HU)
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Jónásné Amin Anita, Fót (HU)

( 740 ) Erős Petra Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek.

30

Péksütemények, cukrászsütemények, kenyér.

43

Kávéház, éttermi szolgáltatás.

( 111 ) 232.098
( 151 ) 2020.08.11.
( 210 ) M 20 00519
( 220 ) 2020.02.18.
( 732 ) IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt., Szeged (HU)
( 546 )

( 511 ) 36

Ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés, ingatlanügyletek.

( 111 ) 232.099
( 151 ) 2020.08.11.
( 210 ) M 20 00520
( 220 ) 2020.02.18.
( 732 ) FIALFY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)
( 740 ) Dr. Dezső Antal Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) NUTRI BEAUTY
( 511 ) 5

Antioxidánsok; antioxidáns táplálékkiegészítők; antioxidáns kiegészítők; élelmi rostok; élelmiszert

helyettesítő porok; élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; enzimeket tartalmazó antioxidánsok; étrend- és
táplálékkiegészítők; étrend-kiegészítő enzimek; étrend-kiegészítő italpor keverékek; étrendkiegészítő italok;
étrendkiegészítők gyógyászati célokra; étrendkiegészítőként használható gyógyélelmiszerek; étvágystimuláló-,
serkentő készítmények; fogyasztó kapszulák; fogyasztó tabletták.
39

Csomagolás és raktározás; terjesztési szolgálatások.

( 111 ) 232.100
( 151 ) 2020.08.11.
( 210 ) M 20 00529
( 220 ) 2020.02.19.
( 732 ) Szolga-Tóth Melinda, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 9

Audiovizuális felvételek; hangfelvételek; letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; műsoros zenei

videók; műsoros zenei CD-k; zenei felvételek lemezek formájában; zenei videófelvételek; műsoros lemezek.
41

Zenés játékos angol foglalkozás gyerekeknek; interaktív angol koncert gyerekeknek; hang- és képfelvételek

készítése hang- és képhordozókon; hang- és zenefelvételek készítése; oktatási célú hang- és videófelvételek
készítése; zenei produkciós szolgáltatások; angol nyelvű oktatási szolgáltatások; képzés és oktatás; nyelvoktatás,
nyelvtanítás; oktatási anyagok fejlesztése; oktatási anyagok terjesztése; koncertek szervezése, lebonyolítása és
rendezése; dalok kiadása; dalszövegek kiadása könyv formájában; dalszövegek kiadása lapok formájában;
digitális videó, audió és multimédia kiadási szolgáltatások; dokumentumok kiadása; elektronikus formátumú
magazinok megjelentetése az interneten; füzetek kiadása; multimédiás anyagok online kiadása; magazinok
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kiadása; nem letölthető elektronikus kiadványok biztosítása a nyelvtanulás terén; oktatási anyagok kiadása;

szövegírás; animációs zenés szórakoztató szolgáltatások; csoportos szabadidős tevékenységek rendezése; dalírás;
digitális zene szolgáltatása MP3-as internetes weboldalakról; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem
letölthető]; előadóművész által nyújtott szórakoztató szolgáltatások; énekesek által nyújtott szórakoztatási
szolgáltatások; foglalkozások gyerekeknek [szórakoztatás/oktatás]; gyermekek számára nyújtott szórakoztató
szolgáltatások; interaktív szórakoztatás; interaktív szórakoztatási szolgáltatások; iskolai szolgáltatások [oktatás];
játszóeszközök/létesítmények rendelkezésre bocsátása gyermekek részére; jazz zenei szórakoztatási
szolgáltatások; nyári táborok [szórakoztatás és oktatás]; oktatás és képzés a zene és szórakoztatás terén; oktatás és
tanítás; oktatási tevékenységek szervezése nyári táborokhoz; show-k szervezése és bemutatása; show-műsorok
készítése; szórakoztatási, oktatási és képzési szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások gyerekek számára;
szórakoztató szolgáltatások gyermekek számára; szórakoztató szolgáltatások nyújtása gyermekek számára;
születésnapi party- rendezvény szervezése; táboroztatás; vállalati rendezvények (szórakoztatás); vendéglátóipari
szolgáltatások (szórakoztatás); zenekar [együttes] által nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; zenés szólóestek
bemutatása; zenés szórakoztatás; zenés szórakoztatási szolgáltatások; zeneszerzés; blogírási szolgáltatások;
hírlevelek kiadása.
( 111 ) 232.101
( 151 ) 2020.08.11.
( 210 ) M 20 00666
( 220 ) 2020.03.02.
( 732 ) Bucsai Zoltán, Gödöllő (HU)
( 740 ) Pozderka Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) innosense
( 511 ) 3

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
csiszolószerek.
( 111 ) 232.102
( 151 ) 2020.08.11.
( 210 ) M 20 00780
( 220 ) 2020.03.11.
( 732 ) Hacona Csomagolástechnológia Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

Hirdető; üzleti menedzsment; üzleti adminisztráció; irodai funkciók.

( 111 ) 232.103
( 151 ) 2020.08.11.
( 210 ) M 20 00782
( 220 ) 2020.03.11.
( 732 ) Zentiva, k.s., Prague (CZ)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) PRINDAMLO
( 511 ) 5

Gyógyszerek, gyógyászati készítmények humán felhasználásra.

( 111 ) 232.105
( 151 ) 2020.08.11.
( 210 ) M 20 00791
( 220 ) 2020.03.11.
( 732 ) "SWEET-LINE-98" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Debrecen (HU)
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( 740 ) Dr. Zajdó Zsolt, Debrecen

( 546 )

( 511 ) 3

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
csiszolószerek.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 111 ) 232.107
( 151 ) 2020.08.12.
( 210 ) M 20 00366
( 220 ) 2020.02.06.
( 732 ) Szepesi Boglárka, Debrecen (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 45

Kutyasétáltató szolgáltatások.

( 111 ) 232.109
( 151 ) 2020.08.12.
( 210 ) M 20 00504
( 220 ) 2020.02.18.
( 732 ) Dr. Losó Viktor, Földes (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Tartósított, fagyasztott hús-, hal-, baromfi készítmények; tartósított és fagyasztott csemegekukorica;

tartósított borsó csontlevesek; húslevesek; tartósított és fagyasztott gyümölcsök; tartósított és fagyasztott lencsék;
tartósított olajbogyók; tojások; tartósított és fagyasztott zöldségek, lekvárok, dzsemek; tartósított és fagyasztott
spenótok; tartósított és fagyasztott burgonyafélék.
30

Lisztek és más gabonakészítmények; liszttartalmú ételek; tészták és keverékek tésztákhoz; szárított és friss

tészták, nudlik, gombócok; nyers tészták; száraztészták; töltött tészták; fagyasztott tészták; instant tészták;
tésztaételek; ízesítők, fűszerek; tartósított fűszernövények; ecet, szószok és egyéb fűszerek; jégkrémek;
fagylaltok.
35

Saját gyártású és bérgyártású tartósított és fagyasztott élelmiszerek kereskedelmi ügyleteinek bonyolítása;

saját gyártású és bérgyártású tartósított és fagyasztott élelmiszerek reklámozása és marketing tevékenység.
39

Tartósított és fagyasztott élelmiszerek csomagolása, tárolása, szállít; mélyhűtők kölcsönzése fagyasztott

élelmiszerekhez.
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Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 16. szám, 2020.08.28.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 111 ) 232.110
( 151 ) 2020.08.12.
( 210 ) M 20 00631
( 220 ) 2020.02.28.
( 732 ) VIASALE TRAVEL S.L., Adeje (ES)
( 740 ) Munz és Társai Ügyvédi iroda, Szeged
( 541 ) ViaSale Travel a Kanári-szigetek specialistája
( 511 ) 39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

( 111 ) 232.112
( 151 ) 2020.08.12.
( 210 ) M 20 00640
( 220 ) 2020.02.28.
( 732 ) Coca-Cola Magyarország Szolgáltató Kft., Dunaharaszti (HU)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

Ivóvíz, ízesített vizek, ásvány- és szénsavas vizek; forrásvíz; üdítőitalok, energiaitalok és sportitalok;

gyümölcsitalok és gyümölcslevek; kókusztej italként; szörpök, koncentrátumok, porok és más készítmények
italok készítéséhez.
A rovat 42 darab közlést tartalmaz.
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