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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 210 ) M 19 02480
( 220 ) 2019.08.09.
( 731 ) Lunchbox Produkciós Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Megúszós
( 511 ) 35
41

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Fényképészet; filmforgalmazás, kivéve reklámfilmek; filmgyártás, kivéve a reklámfilmeket; elektronikus

könyvek és folyóiratok on-line publikálása; elektronikus kiadványszerkesztés; filmszínházi előadások,
filmbemutatók; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; know-how átadása
(képzés); klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása;
kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; nem reklámcélú szövegek publikálása;
nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők;
partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televíziómüsorok készítése;rádiós szórakoztatás; riporteri
szolgáltatások; show-müsorok készítése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szinkronizálás;
videorögzítés; zenei produkciók.
( 210 ) M 19 03513
( 220 ) 2019.11.19.
( 731 ) Römerquelle Trading GmbH, Vienna (AT)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PALACKBÓL PALACK
( 511 ) 32

Sörök; ivóvizek, ízesített vizek, ásványvizek és szénsavas vizek; üdítőitalok, energiaitalok és sportitalok;

gyümölcsitalok, gyümölcslevek, kókusz víz; szirupok, koncentrátumok, porok és más készítmények italokhoz.
( 210 ) M 20 00218
( 220 ) 2020.01.24.
( 731 ) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt.;, Szeged (HU)
( 740 ) Dr. Szűcs Ernő Péter, Budapest
( 541 ) Sonkás Rudi
( 511 ) 29

Hús, baromfi- és vadhús; húskivonatok.

( 210 ) M 20 00219
( 220 ) 2020.01.24.
( 731 ) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)
( 740 ) Dr. Szűcs Ernő Péter, Budapest
( 541 ) Sonka Rudi
( 511 ) 29

Hús, baromfi- és vadhús; húskivonatok.

( 210 ) M 20 00473
( 220 ) 2020.02.14.
( 731 ) Maliga Péter Pál, Budapest (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 21

Agyagbögrék; biológiailag lebomló poharak; boroskancsók; borospoharak; borosüveg tartók; bögrék, nem

nemesfémből; csészetartók; dugóhúzók, elektromos és nem elektromos; duplafalú csészék; félliteres korsók;
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finom csontporcelánból készült bögrék; ivóedények; ivópalackok; jegesvödrök, hűtővödrök; kancsók;

kerámiaanyagokból készült bögrék; műanyag bögrék; műanyag csészék; nem nemesfém csészék; nemesfémből
készült bögrék; nemesfémből készült csészék; nemesfémből készült söröskorsók; papírpoharak; ón korsók; pintes
poharak [söröspoharak]; poharak (röviditalokhoz); poharak [ivóedények]; pohártartók; söröspoharak;
söröskancsók; talpas poháráru; utazó bögrék; újrahasználható rozsdamentes acélból készült vizes palackok;
üresen árusított alumínium vizespalackok; üvegek; vákuumos bögrék; vizespoharak, ivópoharak; whiskys
poharak; agyagedények; asztali késtartók; asztaldíszek; asztali szalvétatartók; bádogedények sütéshez;
befőttesüvegek; bográcsok; bögretartók; citromfacsarók; csepegtetőedények; cserépedények; cserépkorsók;
cseréptálak; csipeszek zöldségekhez; csontporcelán edények [kivéve evőeszközök]; csészék és bögrék;
cukortartók; edényáruk; edények mikrohullámú sütőkhöz; edényalátétek; dísztányérok; darálók háztartási
használatra, kézi; étkészletek; evőeszköztartók; fanyársak; fazekasáruk; felszerelt piknikkosarak;
fogpiszkálótartók; festett üvegáru; étlaptartók; fokhagymaprések, fokhagymanyomók [konyhai eszközök];
főzőeszközök, a villák, kések és kanalak kivételével; főzőedények és serpenyők [nem elektromos]; fűszertartók;
gyümölcsfacsarók; grillek, rostélyok [nem elektromos konyhaedények]; gyertyatartók; gyúródeszkák;
zöldségestálak; vödrök; vázák; vajtartók; üvegek [tárolóedények]; üvegáru; vágódeszkák; tűzálló edények;
törülközőkosarak; tésztavágók; tárolók, tároló edények háztartási vagy konyhai célokra; teáskészletek [terítékek];
tepsik; tányérok; tálalóedények; tálak, edények [háztartási eszközök]; tálalátétek [asztali eszközök]; szűrők
[passzírozók]; talpas poharak, kelyhek; szalvétatartók; sütőeszközök; sószórók; serpenyők; ruháskosarak;
porcelánok; porcelán; palackok; palacsintasütők; lukacsos kanalak [konyhai eszközök]; krumplitörők; kristályok
[üvegáruk]; kosarak háztartási használatra; kenyértartók; kávédarálók.
43

Ideiglenes szállásbiztosítás; szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek; helyszínek

biztosítása rendezvényekhez, ideiglenes irodai férőhelyek és termek biztosítása; ideiglenes szállások foglalása az
interneten keresztül; ideiglenes elszállásolások megszervezése; információk biztosítása ideiglenes
szálláslehetőségek biztosításával kapcsolatban; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és
távozások ügyintézése]; szállás biztosítása klubok, csoportok tagjainak; szállásadási szolgáltatások
összejövetelekhez; átmeneti szállások kiadása; szobafoglalás; szállásfoglalás; szállásfoglalással kapcsolatos
információnyújtás; étel- és italellátás; ételek és italok biztosítása bisztrókban; ételek és italok biztosítása
éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása; éttermi szolgáltatások; kávéházak; pub szolgáltatások;
szállodai étkezés, étkeztetés megszervezése; szállodai éttermi szolgáltatások; szállodák által nyújtott éttermi
szolgáltatások; szállásfoglalási szolgáltatások [időmegosztás].
( 210 ) M 20 00635
( 220 ) 2020.03.02.
( 731 ) Miltényi Zoltán, Budapest (HU)
( 541 ) LAKÁSTREND
( 511 ) 35

Online reklámozás; televíziós reklámozás; rádiós reklámozás; reklámanyag készítése; reklámozási

szolgáltatások; reklámanyagok megjelentetése; reklámanyagok készítése; reklámszövegek megjelentetése;
reklámcélú bemutatók szervezése; promóciós, reklám célú árubemutatás; kirakatrendezési szolgáltatások
reklámozási célokra; bemutatás [promóciós/reklámozási célokra]; árubemutatók szervezése reklámozási célokra;
reklámcélú kiállítások szervezése és lebonyolítása; reklámcélú bemutatók szervezése és lebonyolítása;
kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; reklámcélú kiállítások szervezése, lebonyolítása; kiállítások
szervezése reklámozási célokra; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások rendezése; kereskedelmi- vagy
reklámcélú vásárok szervezése; kereskedelmi és reklámcélú vásárok szervezése; kereskedelmi és reklámcélú
rendezvények szervezése; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások és rendezvények szervezése; reklámcélú
vásárok és kiállítások szervezése és lebonyolítása; vásárok szervezése és lebonyolítása kereskedelmi vagy
reklámcélokra; vásárok és kiállítások szervezése kereskedelmi- és reklámcélokra; kereskedelmi vagy reklámcélú
művészeti kiállítások szervezése és lebonyolítása; kiállítások és kereskedelmi vásárok megszervezése
kereskedelmi és reklámozási célokra; gazdasági és reklámcélú szakvásárok, kiállítások és bemutatók szervezése
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és lebonyolítása; rendezvények, kiállítások, vásárok és bemutatók szervezése kereskedelmi, promóciós és

reklámozási célokra; kereskedelmi bemutatók (kiállítások) és vásárok lebonyolítása, szervezése és rendezése
kereskedelmi- és reklámcélokra; reklámanyag-terjesztés; reklámlevél szolgáltatás; reklámanyagok szétosztása;
reklámanyagok terjesztése; reklámszövegek terjesztése; reklámhirdetések terjesztése; reklámterjesztés;
reklámterjesztési szolgáltatások; reklámprospektusok terjesztése; reklám, prospektusok terjesztése; reklámozó
szórólapok terjesztése; reklámanyag-terjesztési szolgáltatások; reklámminták terjesztésének lebonyolítása;
reklám- és promóciós anyagok terjesztése; reklámok és kereskedelmi hirdetések terjesztése; reklámok terjesztése
online kommunikációs hálózatokon; prospektusok és termékminták terjesztése reklámcélból; reklámterjesztési
szolgáltatások az interneten keresztül; reklám-, marketing és hirdetési anyagok terjesztése; reklámminták
terjesztésének lebonyolítása telefonos megkeresések alapján; reklámanyagok terjesztése [szórólapok,
prospektusok és nyomtatványok]; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]
terjesztése; reklámprospektusok terjesztésének lebonyolítása telefonos megkeresések alapján; reklámterjesztési
szolgáltatások internetes online kommunikációs hálózaton keresztül; reklámanyagok [szórólapok, prospektusok,
nyomtatványok, minták] elosztása és terjesztése; szórólapok, brosúrák, nyomtatott anyagok és termékminták
reklámcélú terjesztése; címzett reklámküldemények terjesztése ügyfélszerzés és a meglévő ügyfélkör megtartása
céljából; reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, brosúrák, termékminták, főként katalóguson keresztüli
távértékesítés céljából] akár külföldi, akár belföldi terjesztése; reklámanyagok, nevezetesen szórólapok,
prospektusok, brosúrák, áruminták terjesztése, főként katalóguson keresztüli távértékesítés céljából [akár külföldi,
akár belföldi]; reklámanyagok kölcsönzése; reklámfelületek és reklámanyagok bérbeadása; reklámozással
kapcsolatos közvetítői szolgáltatások.
41

Oktatási kiállítások szervezése; oktatási célú kiállításszervezés; kiállítási szolgáltatások szórakoztatási

célokra; kiállítási szolgáltatások oktatási célokra; szórakoztató célú kiállítások lebonyolítása; szórakoztatási célú
kiállítások lebonyolítása; kiállítások lebonyolítása szórakoztatási célokra; kiállítások megszervezése oktatási
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; művészeti kiállításokkal kapcsolatos szolgáltatások; kulturális célú bemutatók, kiállítások
szervezése; oktatási célú kiállítások, bemutatók szervezése; képzési célú kiállítások, bemutatók szervezése;
kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; rekreációs célú kiállítások lebonyolítása; képzési célú
kiállítások szervezése és lebonyolítása; oktatási célú kiállítások szervezése és lebonyolítása; kiadványok
megjelentetése; elektronikus kiadványszerkesztés; online kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványok
megjelentetése; elektronikus kiadványok multimédiás megjelentetése; nyomtatványok és nyomtatott kiadványok
megjelentetése; oktatási kiállítások szervezése; oktatási célú kiállításszervezés; kiállítási szolgáltatások
szórakoztatási célokra; kiállítási szolgáltatások oktatási célokra; szórakoztató célú kiállítások lebonyolítása;
szórakoztatási célú kiállítások lebonyolítása; kiállítások lebonyolítása szórakoztatási célokra; kiállítások
megszervezése oktatási 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; művészeti kiállításokkal kapcsolatos szolgáltatások; kulturális célú
bemutatók, kiállítások szervezése; oktatási célú kiállítások, bemutatók szervezése; képzési célú kiállítások,
bemutatók szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; rekreációs célú kiállítások
lebonyolítása; képzési célú kiállítások szervezése és lebonyolítása; oktatási célú kiállítások szervezése és
lebonyolítása; kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványszerkesztés; online kiadványok megjelentetése;
elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványok multimédiás megjelentetése; nyomtatványok és
nyomtatott kiadványok megjelentetése.
( 210 ) M 20 00662
( 220 ) 2020.03.02.
( 731 ) Dévény Anna Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) Marczali Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 541 ) Analitikus táncgimnasztika (ATG)

( 511 ) 41
44

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.
( 210 ) M 20 00925
( 220 ) 2020.03.31.
( 731 ) Dr. Chen Zhen, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Wéber Péter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.
30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek.

( 210 ) M 20 01153
( 220 ) 2020.04.28.
( 731 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ligeti György Miklós, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Könyvek; magazin mellékletek újságokhoz; magazinok, revük (időszaki lapok); nyomtatott folyóiratok,

magazinok; nyomtatott publikációk; nyomtatott reklámanyagok; nyomtatott röplapok; nyomtatott
sajtóközlemények, hírközlések; nyomtatott tananyagok; szakmaimagazinok; színező könyvek; színezőkönyvek
felnőtteknek; színházi folyóiratok; szórólapok; turisztikai folyóiratok; TV-újságok; újságban megjelenő
képregény; képsorok (nyomtatott anyagok); újságban megjelenő képregények (nyomtatott anyagok);
újságok;újságpapír; utazási magazinok; közlemények, kiadványok.
35

Apróhirdetések; harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak Interneten való reklámozása; hirdetés

elektronikus médián, főként interneten keresztül; hirdetés és reklámozás; hirdetés folyóiratokban,
prospektusokban és újságokban; hirdetésmagazinokban; hirdetések elhelyezése; hirdetési- és reklám
szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési szolgáltatások; internetes reklámozási szolgáltatások;
mások termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása; online reklámozás;reklámanyagok és -szövegek
megjelentetése; reklámanyagok megjelentetése; reklámanyagok online megjelentetése; reklámozás bannerekkel;
reklámozás előkészítése; sajtóreklámozási szolgáltatások; újságokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások;
előfizetésekelektronikus folyóiratokra; elektronikus folyóiratokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése;
előfizetések ügyintézése televíziós csatornákra; kiadványokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; könyvek,
folyóiratok, újságok vagy képregények előfizetésénekmegszervezése; reklámozással kapcsolatos közvetítői
szolgáltatások; szerződések közvetítése; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások;
újságelőfizetések; újságelőfizetések adminisztrációjával kapcsolatos szolgáltatások;újságelőfizetések intézése;
álláshirdetés.
41

Blogírási szolgáltatások; brosúrák kiadása; dalszövegek kiadása könyv formájában; digitális videó, audio és

multimédia kiadási szolgáltatások; dokumentumok kiadása; elektronikus formátumú magazinok megjelentetése
az interneten; elektronikus kiadványokmegjelentetése; elektronikus kiadványok multimédiás megjelentetése;
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elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása; elektronikus könyvek

és folyóiratok online megjelentetése; elektronikus könyvek és folyóiratokinternetes publikációja; elektronikus
magazinok kiadása; elektronikus napilapok online közzététele; elektronikus publikációk biztosítása; elektronikus
szövegek megjelentetése; évkönyvek kiadása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők;online
elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; online kiadói szolgáltatások; online kiadványok
megjelentetése; online kritikák közzététele szórakoztatási célból; online, nem letölthető képregényalbumok
nyújtása; online, nem letölthetőútikönyvek, térképek, városkalauzok és utazók által használt listák megjelentetése;
szórakoztatással kapcsolatos könyvek kiadása; szórólapok megjelentetése; szövegek és képek megjelentetése,
elektronikus formában is, kivéve reklámcélra; szövegek ésnyomtatott anyagok elektronikus megjelentetése az
interneten a reklámszövegek kivételével; szövegek írása és kiadása, a reklámszövegek kivételével; szövegek
kiadása; szövegek kiadása CD-ROM-ok formájában; szövegek kiadása elektronikus média
formájában;szövegírás; szövegkészítési szolgáltatások; újság kiadása ügyfelek számára az interneten; újságírói
szolgáltatások; újságkiadás; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése; újságok kiadása;
újságok megjelentetése; web-es újságokmegjelentetése; fényképészet; újságírói tevékenység.
( 210 ) M 20 01164
( 220 ) 2020.04.29.
( 731 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ligeti György Miklós, Budapest
( 541 ) metropol könyvtár
( 511 ) 16

Könyvek; magazin mellékletek újságokhoz; magazinok, revük [időszaki lapok]; nyomtatott folyóiratok,

magazinok; nyomtatott publikációk; nyomtatott reklámanyagok; nyomtatott röplapok; nyomtatott
sajtóközlemények, hírközlések; nyomtatott tananyagok; szakmai magazinok; színező könyvek; színezőkönyvek
felnőtteknek; színházi folyóiratok; szórólapok; turisztikai folyóiratok; TV-újságok; újságban megjelenő
képregény; képsorok [nyomtatott anyagok]; újságban megjelenő képregények [nyomtatott anyagok]; újságok;
újságpapír; utazási magazinok; közlemények, kiadványok.
35

Apróhirdetések; harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak Interneten való reklámozása; hirdetés

elektronikus médián, főként interneten keresztül; hirdetés és reklámozás; hirdetés folyóiratokban,
prospektusokban és újságokban; hirdetés magazinokban; hirdetések elhelyezése; hirdetési- és reklám
szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési szolgáltatások; internetes reklámozási szolgáltatások;
mások termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása; online reklámozás; reklámanyagok és -szövegek
megjelentetése; reklámanyagok megjelentetése; reklámanyagok online megjelentetése; reklámozás bannerekkel;
reklámozás előkészítése; sajtóreklámozási szolgáltatások; újságokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások;
előfizetések elektronikus folyóiratokra; elektronikus folyóiratokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése;
előfizetések ügyintézése televíziós csatornákra; kiadványokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; könyvek,
folyóiratok, újságok vagy képregények előfizetésének megszervezése; reklámozással kapcsolatos közvetítői
szolgáltatások; szerződések közvetítése; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások;
újságelőfizetések; újságelőfizetések adminisztrációjával kapcsolatos szolgáltatások; újságelőfizetések intézése;
álláshirdetés.
41

Blogírási szolgáltatások; brosúrák kiadása; dalszövegek kiadása könyv formájában; digitális videó, audio és

multimédia kiadási szolgáltatások; dokumentumok kiadása; elektronikus formátumú magazinok megjelentetése
az interneten; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványok multimédiás megjelentetése;
elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása; elektronikus könyvek
és folyóiratok online megjelentetése; elektronikus könyvek és folyóiratok internetes publikációja; elektronikus
magazinok kiadása; elektronikus napilapok online közzététele; elektronikus publikációk biztosítása; elektronikus
szövegek megjelentetése; évkönyvek kiadása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online
elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; online kiadói szolgáltatások; online kiadványok
megjelentetése; online kritikák közzététele szórakoztatási célból; online, nem letölthető képregényalbumok
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nyújtása; online, nem letölthető útikönyvek, térképek, városkalauzok és utazók által használt listák

megjelentetése; szórakoztatással kapcsolatos könyvek kiadása; szórólapok megjelentetése; szövegek és képek
megjelentetése, elektronikus formában is, kivéve reklámcélra; szövegek és nyomtatott anyagok elektronikus
megjelentetése az interneten a reklámszövegek kivételével; szövegek írása és kiadása, a reklámszövegek
kivételével; szövegek kiadása; szövegek kiadása CD-ROM-ok formájában; szövegek kiadása elektronikus média
formájában; szövegírás; szövegkészítési szolgáltatások; újság kiadása ügyfelek számára az interneten; újságírói
szolgáltatások; újságkiadás; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése; újságok kiadása;
újságok megjelentetése; web-es újságok megjelentetése; fényképészet; újságírói tevékenység.
( 210 ) M 20 01263
( 220 ) 2020.05.11.
( 731 ) Ipartestületek Országos Szövetsége, Budapest (HU)
( 740 ) Fecser és Póka Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

45

Alternatív vitarendezési szolgáltatások; arbitrációs szolgáltatások; domain nevek lajstromozása,

regisztrálása [jogi szolgáltatások]; engedélyek jogi ügyintézése; engedélyezés [jogi szolgáltatások] szoftverkiadás
keretében; jogi dokumentumok elkészítése; jogi felügyeleti szolgáltatások; jogi képviseleti szolgáltatások; jogi
kutatás; jogi megfelelés ellenőrzése; jogi szolgáltatások a bevándorlás terén; jogi szolgáltatások szerződések
tárgyalásával kapcsolatban harmadik fél számára; jogi tanácsadás pályázati felhívások megválaszolásában; jogi
tanácsadás szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban; képviselet jogvitákban [jogi szolgáltatások]; mediáció
(közvetítői eljárás); számítógépes szoftverek licenszelése, engedélyezése [jogi szolgáltatások]; szellemi
tulajdonnal kapcsolatos konzultáció; szerzői jogok kezelése.
( 210 ) M 20 01391
( 220 ) 2020.05.21.
( 731 ) Kovács Szabolcs Pál, Hévíz (HU)
( 541 ) kidness
( 511 ) 9

Animált rajzfilmek mozifilmek formájában; audiovizuális felvételek; elektronikus folyóiratok; elektronikus

könyvek; filmek, mozgófilmek; hangoskönyvek; internetről letölthető digitális könyvek; játékokat tartalmazó
műsoros videoszalagok; játékokat tartalmazó műsoros dvd-k; letölthető digitális fényképek; letölthető
elektronikus brosúrák; letölthető elektronikus kiadványok magazinok formájában; letölthető elektronikus
térképek; letölthető elektronikus újságok; letölthető filmek; letölthető grafikai tervezési sablonok; letölthető
grafikák mobiltelefonokhoz; letölthető hangfelvételek; letölthető képeslapok; letölthető képfájlok; letölthető
képsorok; letölthető kiadványok, publikációk; letölthető média; letölthető oktatási média; letölthető podcast-ok;
letölthető mobiltelefonos kuponok; letölthető nyomtatható tervezőnaptárak és határidőnaptárak; letölthető
elektronikus könyvek; letölthető számítógépes grafikák; mozifilmek; multi-média felvételek; rajzfilmek; rögzített
videók; videofelvételek; virtuális valóság modellek; zenei hangfelvételek; applikációs szoftver; elektronikus
játékszoftver; integrált szoftvercsomagok; interaktív szoftverek; internetről letölthető szoftverek; játék szoftver;
játékszoftverek; letölthető szoftverek; mobil szoftverek; számítógépes játékprogramok; szoftverek;
webalkalmazás- és szerverszoftverek; virtuális és kiterjesztett valóság szoftverek; szoftverek okostelefonokhoz;
elektronikus menetrendek; előprogramozott lemezek; holografikus filmek; hologramok; letölthető hangulatjelek
mobiltelefonokhoz; letölthető multimédiás fájlok; média tartalmak; műsoros cd-lemezek; műsoros lemezek;
rögzített adatállományok; számítógépes adatbázisok; számítógépes digitális térképek; divatos napszemüvegek;
napszemüveg keretek; napszemüveg lencsék; napszemüveg tokok.
28

Békatalpak, búváruszonyok; bobok, bobszánkók; felfújható labdák sportoláshoz; felfújható medencék
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úszómedencék [játékok]; fitness labdák; focilabda zsákok; formára alakított tokok sportcikkekhez; futball-labdák;
gördeszkák; görkorcsolyák; íjak; jégkorcsolyák; jégkorong ütők; karvédők kerékpározáshoz; kézi uszonyok;
kézilabdák; kis trambulinok; korcsolyák; kosárlabda palánkok; kosárlabdák; kültéri trambulin; labdák, mint
sportcikkek; ping-pong [asztalitenisz] asztalok; röplabdák; sárkányrepülők; sílécek; soros görkorcsolyák; sport
céltáblák; sportcikkek; sportfelszerelés; sportjátékok; sportlabdák; szánkók; szörfdeszka huzatok, szörfzsákok;
szörfdeszka huzatok, tokok; szörfdeszkák; tollaslabda ütők; tollaslabdák; torna- és sporttermékek; ugrókötelek;
ütők játékokhoz; vízilabdák; játéklufik, léggömbök; játékújdonságok partikhoz; léggömbök; műanyag
partikalapok; parti kellékek; tréfás kellékek, csínyek dobozban elhelyezett bogarak formájában; zászlók [parti
kellékek]; ünnepi dekorációk, partikellékek és karácsonyi műfenyők; tréfás, vicces kellékek; csúszdák
[játékszerek]; csúszdák, mint játszóeszközök gyermekek számára; fából készült játszótéri eszközök; fémből
készült játszótéri eszközök; gyermekhinták; hinták [játszótéri eszközök]; játszótéri berendezések, eszközök;
mászóka egységek [játszótéri eszközök]; mászókák [játszóeszközök]; vidámparki berendezések; vidámparki
attrakciók; ugrálóvárak; műanyagból készült játszótéri eszközök; vidámparki hinták, berendezések; vízi csúszdák;
akciófigura játékkészletek; állatfigurák mint játékszerek; asztali játékok és szerencsejáték-eszközök; babák;
babaruhák; babzsák babák; beltéri játszósátrak; beltéri játékeszközök gyermekeknek; beállítható játékfigurák;
elektromos játékok; elektronikus játékok; elektronikus tanulójátékok; elektronikus oktató játékok; elektronikus
oktató játékok gyermekeknek; építőjátékok; építőjátékok, építőkockák; felfújható fürdőjátékok; fejlesztő játékok
kisgyermekeknek; felhúzókaros játékok; frizbik; fürdőszobai játékok; gumiból készült játékok; gyűjthető
játékfigurák; hinták; járművekkel kapcsolatos játékkészletek; játék akciófigurák; játék ékszerek; játék figurák;
játék görkorcsolyák; játék hajók; játék járművek; játék járműpályák, utak; játék léggömbök; játék pisztolyok;
játék robotok; játék szobrocskák; játékbabák; játékfigurák; játékmadarak; játékmodellek; játékok; kirakós játékok
[puzzle]; kirakósok; kültéri játékok; légi járműveket mintázó felfújható játékok; oktató játékszerek; oktatási célú
játékszerek; pedálhajtású kerekes játékok; plüss játékbabák; plüss játékok; plüss játékszerek; ruhák
játékfigurákhoz; strandlabdák; szánkók [játékok]; szánkók [szabadidős felszerelések]; társasjátékok; távirányítós
játékok; úszómedencék [játékcikkek]; videojátékok; vízi játékok; vízicsúszdák; vízipisztolyok; zenés játékok.
35

Célzott marketing; cukorbetegség kezelésére szolgáló gyógyszerkészítményekkel kapcsolatos reklámozási

szolgáltatások; digitális marketing; direkt marketing szolgáltatások; digitális reklámszolgáltatások;
e-sporteseményekhez kapcsolódó marketingszolgáltatások; divatáruk értékesítésének promóciója magazinok
reklámcélú cikkeivel; egyéni reklámok elkészítése mások számára; egészségügyi állapotok társadalmi
tudatosításával kapcsolatos reklámszolgáltatások; eladási, értékesítési promóciók; értékesítési promóciós
szolgáltatások; eseménymarketing; grafikus reklámozási szolgáltatások; hangfelvételek gyártása marketing
célokra; hangfelvételek gyártása reklámozási célokra; hangfelvételek készítése reklámcélokra; harmadik fél
termékeinek és szolgáltatásainak promóciója weboldalakon elhelyezett reklámokkal; harmadik fél formatervezési
mintáinak népszerűsítése online portfólió biztosításával weboldalon keresztül; hirdetés elektronikus hirdetőtáblán;
hirdetés elektronikus médián, főként interneten keresztül; hirdetés és reklámozás; hirdetés magazinokban;
hirdetések elhelyezése; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület, idő és média szolgáltatása és
bérbeadása; hirdetésszervezés; hirdetésszervezés mozikban; honlapforgalom optimalizálása; ingatlanmarketing;
internetes marketing; kereskedelmi marketing [nem értékesítés]; közönségszolgálati [pr] szolgáltatások;
különleges rendezvények promóciója; kültéri reklámok elkészítése és elhelyezése; márkaalkotási szolgáltatások
[reklámozás és népszerűsítés]; márkaalkotási szolgáltatások; marketing kampányok; marketing promóciós
rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások; marketing stratégiák tervezése;
marketing stratégiák és koncepciók kidolgozása; marketing szolgáltatások; marketing-szolgáltatások a fogászat
területén; marketingtervek elkészítése; marketingügynökségi szolgáltatások; más forgalmazók áruinak
reklámozása, lehetővé téve a fogyasztók számára, hogy kényelmesen megtekinthessék és összehasonlíthassák
ezen forgalmazók áruit; mások áruinak és szolgáltatásainak marketingje; merchandising szolgáltatások;
mozifilmek reklámozása; mozireklámok; népszerű- és szaksajtóban történő hirdetés, reklámozás;
nyereményjátékok, versenyek, pályázatok szervezése reklámcélokra; nyomdaipari termékek megjelenítése
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reklámcélból; nyomtatott anyagok elektronikus megjelentetése reklámcélra; nyomtatványok megjelenítése

reklámozási célból, elektronikus formában; online hirdetési hálózaton biztosított összepárosítási szolgáltatások a
hirdetők weboldalakkal történő összehozása céljából; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;
online kereskedők áruinak és szolgáltatásainak reklámozása kereshető online útmutató segítségével; online
reklám- és marketingszolgáltatások; pay per click (ppc) hirdetés; partnerprogram-marketing; promóciós
marketing; reklám és marketing; reklám és marketing szolgáltatások; reklámkampányok előkészítése;
reklámkampányok kidolgozása vállalkozások számára; reklámkiadványok elkészítése; reklámkiadványok
tervezése; reklámlogók tervezése; reklámozás a turizmus és utazás terén; reklámozás bannerekkel; reklámozási
szolgáltatások; reklámszövegek írása; reklámszövegírás; reklámtervezés és -elhelyezés; szabadtéri reklámozás,
hirdetés; sportversenyek és -események promóciója; szórólapok kiadása; szórólapok tervezése; szponzorkeresés;
televíziós, reklámcélú, terméket vagy szolgáltatást bemutató műsorok készítése; televíziós reklámok elkészítése;
televíziós reklámozás; termékmarketing; üzleti arculattal kapcsolatos üzleti segítségnyújtás; üzleti promóció;
videofelvételek készítése reklám célokra; védjegy-stratégiai szolgáltatások; vizuális reklámanyagok gyártása;
árusító standok bérbeadása; audiovizuális berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;
audiovizuális berendezésekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; autós kiegészítőkkel kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; babakocsikkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; bolti kiskereskedelmi
szolgáltatások szőnyegekkel kapcsolatban; bőröndökkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások;
bőröndökkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; bútorokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;
bútorok értékesítéséhez kapcsolódó kiskereskedelmi szolgáltatások; csemegeárukkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások; csészékkel és poharakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; csokoládékkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; csokoládékkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; cukorkákkal
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; cukorkákkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;
desszertekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; desszertekkel kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások; diétás készítményekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; diétás készítményekkel
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; divatkiegészítőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;
édességekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; édességekkel kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások; ékszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ékszerekkel kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások; ékszerekkel kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; élelmiszerek
postai rendelésével kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; esernyőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások; esernyőkkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; ételek főzésére szolgáló
berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ételek főzésére szolgáló berendezésekkel
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; étkészletekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások;
étkészletekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; gépjárműtartozékokkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások; gépjárműalkatrészekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; italgyártásra szolgáló
készítményekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; italgyártásra szolgáló készítményekkel kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások; járművekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; járművekkel
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; játékokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; játékokkal
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; játékokkal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások;
kalapokkal és más fejfedőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kalapokkal és más fejfedőkkel
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; lábbelikkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; lábbelikkel
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; lakberendezési tárgyakkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások; lakberendezési tárgyakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; műalkotásokkal
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; mobiltelefonokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;
online ruházati kiskereskedelmi bolti szolgáltatások; ruházattal kapcsolatos online kiskereskedelmi
szolgáltatások; ruházkodással kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ruházkodással kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások; sportcikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; sportcikkekkel
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; sportfelszerelésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;
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sportfelszerelésekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; táskákkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; táskákkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások.
( 210 ) M 20 01403
( 220 ) 2020.05.22.
( 731 ) PKD Hungary Investment I Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Partos & Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Ullmann Palota
( 511 ) 36

Ingatlan bérbeadási szolgáltatások; ingatlan- és vagyonkezelési szolgáltatások; ingatlankezelési

szolgáltatások; ingatlanközvetítési szolgáltatások; ingatlanmenedzsment; ingatlanok bérbeadása;
ingatlanügyletek; irodai helyiségekkel kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; kereskedelmi ingatlan kezelés;
kereskedelmi ingatlanokkal kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; kiskereskedelmi helyiségekkel
kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások.
( 210 ) M 20 01444
( 220 ) 2020.05.22.
( 731 ) Germán János, Győr (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 541 ) MUOMO
( 511 ) 25
40

Ruházati cikkek, lábbelik és fejfedők.
Ruházati cikkek gyártása, azok anyagainak megmunkálása, méretre szabás, textil befejező munkák.

( 210 ) M 20 01521
( 220 ) 2020.06.02.
( 731 ) The Procter & Gamble Co., Cincinnati, Ohio (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PAMPERS HARMONIE
( 511 ) 3
5

Előre impregnált papírból és/vagy cellulózból készült törlőkendők.
Papírból és/vagy cellulózból készült eldobható pelenkák.

( 210 ) M 20 01522
( 220 ) 2020.06.02.
( 731 ) The Procter & Gamble Co., Cincinnati, Ohio (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3
5

Előre impregnált papírból és/vagy cellulózból készült törlőkendők.
Papírból és/vagy cellulózból készült eldobható pelenkák.

( 210 ) M 20 01573
( 220 ) 2020.06.04.
( 731 ) AmegA Holding Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Gyöngyös (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MR. PIANO
( 511 ) 41

Oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; zenés szórakoztatás; zenei előadás; élő zene szolgáltatása;
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zenekarok szolgáltatásai; élő zeneműsorok; zenés előadások szervezése; zenés műsorok rendezése; zenei

szórakoztatás szervezése; élő zenei koncertek; zenei versenyek szervezése; zenei rendezvények szervezése; zenei
felvételek készítése; zenés szórakoztatási szolgáltatások; zenei produkciós szolgáltatások; zenés show-k
rendezése.
( 210 ) M 20 01574
( 220 ) 2020.06.05.
( 731 ) Geotarget Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Csizmadia Péter, Pécs
( 541 ) GEOTARGET
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 20 01575
( 220 ) 2020.06.05.
( 731 ) MÁV-START Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Nyomdaipari termékek; tájékoztató lapok; prospektusok; térképek; étlapok; menükártyák; hírek,

közlemények (nyomtatott anyagok); reklámkiadványok; nyomtatott reklámanyagok; nyomtatott információs
kártyák; könyvek; képregények; képeslapok.
29

Levesek; készételek; gyümölcssaláták; gyümölcsdesszertek; szárított gyümölcs; gyümölcs chipsek;

gyümölcsös rágcsálnivalók; kész saláták; tejtermékek; tejhelyettesítők.
30

Kávé, tea, kakaó és helyettesítőik; kávéitalok; kávé alapú italok; kávéból készült italok; gyümölcsteák;

péksütemények; cukrászsütemények; édességek; snackek; csokoládé; fagylaltok és jégkrémek; szendvicsek;
melegszendvicsek; hot dogok; hamburgerek.
32

Alkoholmentes italok; ásványvizek; szénsavas vizek; gyümölcsitalok; gyümölcslevek; sörök.

35

Reklámozási szolgáltatások; reklám ügyletek; reklámanyagok terjesztése; PR tevékenység;

közönségszolgálat; árubemutatás; kiskereskedelmi tevékenység élelmiszerekkel, italokkal, nyomtatott
termékekkel kapcsolatosan.
39

Szállítás; raktározás; utaskísérés; utazási irodai szolgáltatások, utazásszervezés; csomagszállítás;

csomagküldő szolgálat; poggyászmegőrzés; vasúti szállítás; áruszállítás; helyfoglalás vonatos utazásokra;
helyfoglalás vasúti szállításhoz; utasszállítás vonattal; utazási információszolgáltatás; szállítási
információszolgáltatás.
41

Rendezvények szervezése; rendezvény lebonyolítás; rendezvényhelyszín-biztosítás.

43

Szállodai szolgáltatás; éttermi-, büfé-, bisztró szolgáltatás; catering tevékenység; minibár-szolgáltatás; étel-

és italautomata-üzemeltetés; vendéglátóhelyek üzemeltetése; mindezek szárazföldön, járműveken és vasúti
járműveken; vasúti vendéglátás; vasúti étkezőkocsi-szolgáltatás; vasúti hálókocsi-szolgáltatás; fedélzeti
vendéglátás.
( 210 ) M 20 01583
( 220 ) 2020.06.05.
( 731 ) Somogyi Máté, Budapest (HU)
( 740 ) Pintz és Társai Kft., Budapest
( 546 )
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Napelemekkel kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; napelemekkel kapcsolatos online

nagykereskedelmi szolgáltatások.
37

Lakások napelemes áramellátó rendszereinek üzembe helyezése; napelemes áramellátó rendszerek üzembe

helyezése nem lakóépületekhez.
( 210 ) M 20 01607
( 220 ) 2020.06.09.
( 731 ) Egrokorr Festékipari Zrt., Érd (HU)
( 740 ) BRAND WAY & COMPASS Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 2

Festékek, lakkok; rozsdagátló- és fakonzerváló szerek, bevonatok, valamint festőanyagok; nyers természetes

gyanták; színezékek; porfestékek, pigmentek.
35

Reklámozás és marketingtevékenység; festékek és építőipari termékek kereskedelmi ügyleteinek

bonyolítása; kereskedelmi egységek üzemeltetése; építőipari és festékipari kiállítások és szakmai bemutatók
szervezése; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra; internetes kereskedelem.
( 210 ) M 20 01684
( 220 ) 2020.06.16.
( 731 ) Narottam TM Ltd., Leicester (GB)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Snackek; gyümölcsből és zöldségből elkészített snackek; chipsek, burgonya chips, zöldség chips;

gyümölcsből és zöldségből készült rágcsálnivaló szeletek; feldolgozott mogyorófélék; szárított gyümölcsök és
zöldségek.
30

Snackek; gabonából, magvakból, hüvelyesekből vagy rizsből elkészített snackek; gabonából, magvakból,

hüvelyesekből vagy rizsből elkészített chipsek; gabonából, magvakból, hüvelyesekből vagy rizsből készült
rágcsálnivaló szeletek.
( 210 ) M 20 01702
( 220 ) 2020.06.17.
( 731 ) MASTER GOOD Kft., Kisvárda (HU)
( 740 ) Földes és Társa Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 29

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

( 210 ) M 20 01703
( 220 ) 2020.06.17.
( 731 ) MASTER GOOD Kft., Kisvárda (HU)
( 740 ) Földes és Társa Ügyvédi Iroda, Debrecen
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( 546 )

( 511 ) 29

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

( 210 ) M 20 01707
( 220 ) 2020.06.12.
( 731 ) Haraszthy Pincészet Kft., Etyek (HU)
( 541 ) Szuper Haraszthy
( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

( 210 ) M 20 01709
( 220 ) 2020.06.16.
( 731 ) SIA S.p.A., Milano (IT)
( 740 ) Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) CASHERE
( 511 ) 9

Szoftverek; számítógépes alkalmazásszoftverek; számítógépes programok, rögzített; számítógépes

szoftverplatformok; banki szoftverek; letölthető szoftveralkalmazások; pénzügyi tranzakciók kezelésével
kapcsolatos számítógépes szoftverek; bankjegykiadó automaták [ATM]; elektronikus valutaváltók; biztonsági
terminálok elektronikus tranzakciókhoz; kódolt kártyák értékesítési ponti tranzakciókhoz; kártyaleolvasók,
bankjegykiadó és osztályozó berendezések.
35

Kereskedelmi menedzsment; üzleti adminisztráció; kereskedelmi információs szolgáltatások; kereskedelmi

közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; üzleti
értékelések; üzleti menedzsment; külföldi üzleti ügyek intézése; információk biztosítása kereskedelmi üzletekről
és kereskedelmi információkról a globális számítógépes hálózat útján (interneten).
36

Devizaárfolyamokkal kapcsolatos árkalkulációs információnyújtás; piaci árfolyamokkal kapcsolatos

árkalkulációs információnyújtás; valutakereskedés; valutaátutalási szolgáltatások; deviza rendelkezésre bocsátása;
pénzügyi információ és értékelés; valutával kapcsolatos szolgáltatások; valuta tranzakciókra vonatkozó
információk szolgáltatása; devizával kapcsolatos pénzügyi adatbázis szolgáltatások; bankügyletek lebonyolítása;
elektronikus bank szolgáltatások; pénzügyi bankszolgáltatások; nemzetközi banki tevékenység; automatizált
banki szolgáltatások; pénzügyi becslések [banki tevékenység]; automatikus banki szolgáltatások aprópénz
kiadására; bankügyletekkel kapcsolatos konzultáció; pénzügyi szolgáltatások, bankügyletek; pénzkivétre
vonatkozó banki pénzügyi szolgáltatások; készpénz ki- és befizetéssel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások;
készpénzkiadó felszerelések biztosítása pénzfelvételhez.
42

Szoftverek testreszabása; számítógépes szoftver fejlesztése; számítógépes szoftver bérbeadása, kölcsönzése;

szoftvertelepítés; számítógépes szoftverek konfigurálása; pénzügyi menedzsmentre szolgáló számítógépes
szoftverek bérbeadása.
( 210 ) M 20 01712
( 220 ) 2020.06.17.
( 731 ) Büki László, Simontornya (HU)
Tamás Gábor, Szigethalom (HU)
( 740 ) Csapó és Császár Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PANCAKE PLANET
( 511 ) 30

Palacsinták.

( 210 ) M 20 01713
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( 220 ) 2020.06.17.
( 731 ) Hanó Ferenc, Kardoskút (HU)
( 740 ) Dr. Mészáros Milán György, Szeged
( 546 )
( 511 ) 35
39

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

( 210 ) M 20 01715
( 220 ) 2020.06.18.
( 731 ) Dyaspaar Development Kft., Szeged (HU)
( 740 ) Császár Ügyvédi Iroda, Szeged
( 541 ) BodyWade
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
28

Játékok és játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

( 210 ) M 20 01716
( 220 ) 2020.06.18.
( 731 ) QIANJIANG-KEEWAY (EURÓPA) Ipari és Kereskedelmi Zrt., Szentendre (HU)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 541 ) KWM
( 511 ) 12
35

Motorkerékpár, kerékpár, robogó, elektromos motorkerékpár, elektromos kerékpár, elektromos robogó.
Vásárlási megrendelések ügyintézése; hirdetés, reklámozás; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti

vizsgálatok, kutatások; kereskedelmi közvetítő szolgáltatások; import-export ügynökségek; marketing
szolgáltatások; marketing vizsgálatok, kutatások; médiakapcsolati szolgáltatások; kiállításszervezés üzleti és
reklámozási célokra; vásárlók szervezése; kültéri reklámok; áruk bemutatása média kommunikációval kölcsönzés
céljából; sportesemények promóciós menedzselése; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül;
közönségszolgálat; tervszerű eladási propaganda mások számára; kereső motor értékesítés optimalizálása; célzott
marketing szolgáltatás; web indexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.
( 210 ) M 20 01717
( 220 ) 2020.06.18.
( 731 ) Dyaspaar Development Kft., Szeged (HU)
( 740 ) Császár Ügyvédi Iroda, Szeged
( 541 ) TAUZIN FORMULA
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
( 210 ) M 20 01719
( 220 ) 2020.06.18.
( 731 ) MAD WINE Kft., Mád (HU)
( 740 ) Dr. KRAJNYÁK & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 3

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
csiszolószerek.
32

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

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez; mustok; szőlőlé; szőlőlé italok; szőlőlé-italok,
alkoholmentes; szénsavas ivólevek; szénsavas gyümölcslevek.
33

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez; borok; szeszes italok;

alkoholtartalmú szénsavas italok, a sörök kivételével; brandy, borpárlat; égetett szeszesitalok; erjesztett szeszes
ital; desztillált röviditalok; iható szeszek; bor alapú italok; bort tartalmazó italok [fröccsök]; habzóbor, pezsgő.
( 210 ) M 20 01721
( 220 ) 2020.06.18.
( 731 ) Dr. Póláné Ratinland Márta, Szekszárd (HU)
( 541 ) Mártisz
( 511 ) 37

Mosodai mosási és szárítási szolgáltatások nyújtása; mosodai szolgáltatás; mosodai szolgáltatások; textil

mosoda; ruhatisztítási, mosodai szolgáltatások; ruhamosás, mosodai szolgáltatások; mosodai szolgáltatások
[ruhák]; mosodai szolgáltatások nyújtása; mosodai szolgáltatások biztosítása.
( 210 ) M 20 01723
( 220 ) 2020.06.18.
( 731 ) Jakó László, Mályi (HU)
( 546 )

( 511 ) 32

Alkoholmentes italok.

( 210 ) M 20 01751
( 220 ) 2020.06.21.
( 731 ) Kenyeres Péter, Budapest (HU)
Baraksó Ákos, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 9

Játékokat és szerencsejátékokat kínáló számítógépes alkalmazásszoftverek; oktatási mobilalkalmazások.

( 210 ) M 20 01752
( 220 ) 2020.06.22.
( 731 ) Dienes-Tóth János, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Promóciós, reklám célú árubemutatás; reklám- és promóciós anyagok terjesztése; reklám-, marketing és
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hirdetési anyagok terjesztése; reklám, prospektusok terjesztése; reklámanyag-terjesztés; reklámanyag-terjesztési

szolgáltatások; reklámanyagok online terjesztése; reklámanyagok, nevezetesen szórólapok, prospektusok,
brosúrák, áruminták terjesztése, főként katalóguson keresztüli távértékesítés céljából [akár külföldi, akár
belföldi]; reklámok terjesztése interneten keresztül; reklámok terjesztése online kommunikációs hálózatokon;
reklámterjesztés; weboldalakon biztosított felületek termékek és szolgáltatások reklámozására; weboldalakon
rendelkezésre álló hely biztosítása áruk és szolgáltatások reklámozása céljából; hirdetési felület online
kölcsönzése; hirdetési hely bérbeadása; hirdetési hely rendelkezésre bocsátása elektronikus médiában; internetes
hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és bérbeadása; internetes hirdetési felület bérbeadása; számítógépes
hirdetési szolgáltatások nyújtása; weboldalakon található hirdetési helyek bérbeadása; árösszehasonlító
szolgáltatások; online árösszehasonlítási szolgáltatások; reklámozás; árak összehasonlítására épülő vásárlási
szolgáltatások; reklámterjesztési szolgáltatások internetes online kommunikációs hálózaton keresztül;
reklámterjesztési szolgáltatások az interneten keresztül.
( 210 ) M 20 01754
( 220 ) 2020.06.22.
( 731 ) OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Bán Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35
36

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

( 210 ) M 20 01757
( 220 ) 2020.06.22.
( 731 ) Energy Beverages LLC, Corona (US)
( 300 ) 2019/131670 2019.12.24. TR
( 740 ) Siegler Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) GOLD SPARK
( 511 ) 32

Energiaitalok; alkoholmentes szénsavas italok; szörpök, koncentrátumok, porok és készítmények üdítőitalok

készítéséhez, ideértve szénsavas italokat és energiaitalokat; sörök; alkoholmentes italok.
( 210 ) M 20 01758
( 220 ) 2020.06.22.
( 731 ) Lederer Róbert, Farnkfurt am Main (DE)
( 541 ) Asia Express
( 511 ) 43

Vendéglátás; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vendéglátással kapcsolatos

szolgáltatások.
( 210 ) M 20 01759
( 220 ) 2020.06.23.
( 731 ) Hoffmann Petra, Pilisborosjenő (HU)
Mender Szilvia, Budapest (HU)
( 541 ) Gardrób
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 20 01763
( 220 ) 2020.06.23.
( 731 ) Pomarium Satmaricum Kft., Szamosszeg (HU)
( 740 ) dr. Tóth Dániel Mátyás, Érd
M2185
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( 546 )
( 511 ) 1

Baktériumkészítmények erdészeti használatra; baktériumkészítmények kertészeti használatra;

baktériumkészítmények nem gyógyászati vagy állatgyógyászati használatra; biológiai készítmények, nem
gyógyászati vagy állatgyógyászati használatra; ipari célú mikroorganizmus kultúrák; mikroorganizmus kultúrák,
nem orvosi és állatgyógyászati használatra; mikroorganizmus kultúrák papíripari használatra;
mikroorganizmus-kultúrák silótakarmány erjesztéséhez; nyomelem készítmények növények részére;
talajkondicionáló készítmények.
( 210 ) M 20 01868
( 220 ) 2020.06.30.
( 731 ) Jing Brand Co., Ltd., Hubei (CN)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Alkoholos gyümölcskivonatok; aperitifek; rizspálinka; bor; szeszes italok; alkoholos italok, a sör

kivételével; baijiu [kínai desztillált alkoholos ital]; sake; likőrök; étkezési alkohol.
( 210 ) M 20 01904
( 220 ) 2020.07.03.
( 731 ) Endodent Hungary Egészségügyi és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Stelzel Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 44

Betegápolási szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások; gyógyszerészek szolgáltatásai; gyógyszerészeti

tanácsadás; orvosi klinikák szolgáltatásai; orvosi szolgáltatások.
( 210 ) M 20 01912
( 220 ) 2020.07.06.
( 731 ) Farnady Judit Erzsébet, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 5
9

Fertőtlenítőszerek kontaktlencsékhez; műkönnyek.
Szemüvegek, napszemüvegek és kontaktlencsék; szemüvegek [optika]; szemüvegkeretek; szemüveglencsék;

szemüvegtokok; szemüvegzsinórok; kontaktlencse tárolók, tartók; optikai cikkek.
44

Kontaktlencsék illesztése; látásvizsgálati [optikusi] szolgáltatások; szemészeti szűrési szolgáltatások.

( 210 ) M 20 01919
( 220 ) 2020.07.02.
( 731 ) Immergas Hungária Kft., Szigetszentmiklós (HU)
( 740 ) Benkőné Csillag Lucia, Budapest
( 541 ) A minőség őrlángja
( 511 ) 11
35

Fűtőkészülékek.
Fűtőkészülékek kereskedelme.
M2186
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Fűtőkészülékek szerelése és javítása.

( 210 ) M 20 01920
( 220 ) 2020.07.06.
( 731 ) Unlimited System Builders Zrt., Debrecen (HU)
( 541 ) RocketShepherd
( 511 ) 35
42

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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 01921
( 220 ) 2020.07.06.
( 731 ) Körmendi Roland, Tihany (HU)
Kovács Norbert, Székesfehérvár (HU)
( 541 ) ARi BARi
( 511 ) 9

Hangfelvételek; internetről letölthető digitális zene; letölthető csengőhangok mobiltelefonokhoz; letölthető

digitális zene; letölthető zenefájlok; letölthető zenei hangfelvételek; zenei videofelvételek; zenei felvételek
sorozata.
25

Nyomtatott pólók; baseball sapkák; kisgyermek ruházat.

41

Élő zene szolgáltatása; élő zenei előadások; élő zenei előadások szervezése; élő zenei műsorok; élő zenei

koncertek; élő zenekari előadások; élő zeneműsorok; szórakoztató show-k készítése zenészek közreműködésével;
zenei koncertek szervezése és lebonyolítása; zenés szórakoztató rendezvények szervezése; tánc, zene és dráma
előadások tartása; zenés előadások; élő szórakoztatási szolgáltatások; koncertek mint szórakoztatási
szolgáltatások; szórakoztatás élő előadások és jelmezes szereplők személyes megjelenése formájában;
szórakoztatás színházi előadások formájában; foglalkozások gyerekeknek [szórakoztatás/oktatás]; szórakoztató
szolgáltatások gyerekek számára.
( 210 ) M 20 01923
( 220 ) 2020.07.07.
( 731 ) WinterTrade Zrt., Szeged (HU)
( 541 ) DÉLIDŐ E-mentes egytálétel
( 511 ) 29

Zöldséges készételek; készételek húsból.

( 210 ) M 20 01925
( 220 ) 2020.07.07.
( 731 ) Bus István, Vasad (HU)
( 541 ) BUS-OXY
( 511 ) 5
10

Töltött oxigénpalackok gyógyászati célokra; oxigén gyógyászati használatra.
Gyógyászati eszközök emberi testen történő használatra.

( 210 ) M 20 01928
( 220 ) 2020.07.06.
( 731 ) Gyula Város Önkormányzata, Gyula (HU)
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( 546 )

( 511 ) 29

Gyulai kolbász; gyulai pároskolbász eredetmegjelölés területéről származó sertésmájas.

( 210 ) M 20 01966
( 220 ) 2020.07.09.
( 731 ) Gábossy Ádám, Solymár (HU)
( 740 ) Kutasi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Aludttej; aludttej, alvadt tej; aludttejek; cottage cheese [túrószerű sajtfajta]; fermentált sült tej; alacsony

zsírtartalmú joghurtok; gyümölcsízű joghurtok; ízesített joghurtok; joghurt; joghurt desszertek; joghurtalapú
italok; joghurtból készült italok; joghurtok; kefir [tejes ital]; magas fehérjetartalmú tej; milk shake-ek
[tejturmixok]; alacsony zsírtartalmú sajtok; fehér lágy sajtok; feldolgozott sajtok; friss fehér puha sajtok; friss,
nem érlelt sajtok; fűszereket tartalmazó sajtok; fűszernövényeket tartalmazó sajtok; kenhető sajtok; lágy sajtok;
sajtok; sűrített tej; tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejföl; tejhelyettesítők; tejoltó; tejpor;
tejsavbaktériumot tartalmazó italok; tejsavó; tejszínhab; tejszín [tejtermékek]; tejtermékek; túró [quark]; vaj;
vajkrém; ízesített tejkészítmények; író- és permeátum alapú italok; tejszínkészítmény; sajtkészítmények;
ömlesztett sajtok.
M2188
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( 210 ) M 20 01969
( 220 ) 2020.07.09.
( 731 ) PANZANI S.A.S., Lyon (FR)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Lisztből készült tészták; öntetek, szószok.

( 210 ) M 20 01987
( 220 ) 2020.07.13.
( 731 ) CertUnion Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) PATINORG Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Marketing szolgáltatások; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; segítségnyújtás kereskedelmi

vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében;
üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti
tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás;
üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; állásközvetítő irodák; divatbemutatók szervezése promóciós célokból;
import-export ügynökségek; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások;
kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vásárok rendezése; kiskereskedelmi szolgáltatások
művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; manöken/modell közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból.
41

Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz];

elektronikus kiadványszerkesztés; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; szemináriumok
szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; gyakorlati képzés [szemléltetés];
klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok
szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok; nem
reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás;
szakmai átképzés; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; állatkertek szolgáltatásai; bálok szervezése;
bentlakásos iskolák; cirkuszok; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból;
éjszakai klubok; élő előadások bemutatása; filmszínházi előadások, filmbemutatók; golflétesítmények
üzemeltetése; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások;
játékkaszinók [szerencsejátékok]; játéktermi szolgáltatások nyújtása; karaoke szolgáltatások nyújtása; könyvtári
szolgáltatások; mozgókönyvtári szolgáltatások; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; múzeumi szolgáltatások
[bemutatók, kiállítások]; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások;
óvodák; sportlétesítmények üzemeltetése; sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények üzemeltetése;
szépségversenyek szervezése; szórakoztatási szolgáltatások; táboroztatás; vallásoktatás; varieté-előadások
bemutatása; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; vidámparkok; zenekarok szolgáltatásai.
44

Tanácsadás egészségügyi fertőzésveszély kialakulásának csökkentésére; egészségügyi fertőzések

kialakulásával kapcsolatos kockázatelemzés; segítségnyújtás egészségügyi fertőzésveszély kialakulásának
csökkentésére; állategészségügyi szolgáltatások; fodrászat; fogászat; hospice ellátás, elfekvők; klinikák, orvosi
rendelők szolgáltatásai; kórházak; manikűr; masszázs; optikusok szolgáltatásai; orvosi rendelők; otthonok
lábadozók utókezelésére; szanatóriumi, idősotthoni szolgáltatások; szanatóriumok; szauna szolgáltatások, szauna
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felszerelések biztosítása; szépségszalonok; szolárium szolgáltatások; tetoválás; törökfürdők; közfürdők higiéniai

célokra.
( 210 ) M 20 01991
( 220 ) 2020.07.10.
( 731 ) Ormos Intézet Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) MBW
( 511 ) 44

Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére; klinikák, orvosi rendelők

szolgáltatásai; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások.
( 210 ) M 20 01997
( 220 ) 2020.07.13.
( 731 ) Kehida Termál Kft., Kehidakustány (HU)
( 546 )

( 511 ) 11
43

Gyógyfürdők.
Szállás biztosítása szállodákban és motelekben; szállodai szállásbiztosítás; szállodai szolgáltatás; szállodai

szolgáltatások; szállodakomplexumok.
44

Gyógyfürdő szolgáltatások; spa szolgáltatások, gyógyfürdők.

( 210 ) M 20 01998
( 220 ) 2020.07.13.
( 731 ) KÁRPÁTBER Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunaharaszti (HU)
( 740 ) Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 42

Építési tervek készítése; építési tervekkel, projektekkel kapcsolatos, számítógéppel segített tervezési

szolgáltatások; építészeti konzultáció; építészeti szolgáltatások; grafikai tervezés; kutatás az épületépítés
területén; mérnöki munkák, szolgáltatások; mérnöki munkával kapcsolatos mérések, földmérés; műszaki
tervtanulmányok készítése; várostervezés.
( 210 ) M 20 02001
( 220 ) 2020.07.14.
( 731 ) Ágoston Zsolt András, Jánoshalma (HU)
( 740 ) dr. Féner Viktor Tamás, Budapest
( 546 )
( 511 ) 28

Horgászfelszerelés.

( 210 ) M 20 02008
( 220 ) 2020.07.14.
( 731 ) Dr. Móré Viktória, Debrecen (HU)
( 541 ) MEDOLIS
( 511 ) 44

Orvosi szolgáltatások.

( 210 ) M 20 02016
( 220 ) 2020.07.15.
( 731 ) Nguyen Dinh An, Budapest (HU)
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( 740 ) dr. Kopcsányi László, Budapest

( 541 ) MaxiMax
( 511 ) 3

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
csiszolószerek.
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].
32

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

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.
( 210 ) M 20 02025
( 220 ) 2020.07.15.
( 731 ) Magyar Batthyány Alapítvány, Budapest (HU)
( 541 ) Batthyány-díj
( 511 ) 36
41

Oktatási ösztöndíjak nyújtása.
Díjátadó ünnepségek rendezése és lebonyolítása; díjátadó ünnepségek szervezése; kulturális célú

rendezvények szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; kulturális vagy oktatási
célú kiállítások szervezése; kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; kulturális és oktatási célú
kongresszusok és konferenciák szervezése; kulturális célú vetélkedők, versenyek szervezése; kulturális célú
ünnepségek szervezése; kulturális célú műsorok szervezése; kulturális célú műhelyek; kulturális célú gyűlések,
szakmai konferenciák szervezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; kulturális célú bemutatók, kiállítások
szervezése; kulturális célú bemutatók szervezése; kulturális célú bemutatók rendezése.
( 210 ) M 20 02026
( 220 ) 2020.07.15.
( 731 ) Magyar Batthyány Alapítvány, Budapest (HU)
( 541 ) Zichy-díj
( 511 ) 36
41

Oktatási ösztöndíjak nyújtása.
Díjátadó ünnepségek rendezése és lebonyolítása; díjátadó ünnepségek szervezése; kulturális vagy oktatási

célú kiállítások szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; kulturális célú
bemutatók rendezése; kulturális célú bemutatók szervezése; kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése;
kulturális célú fesztiválok rendezése; kulturális célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; kulturális célú
műhelyek; kulturális célú műsorok szervezése; kulturális célú rendezvények szervezése; kulturális célú
ünnepségek szervezése; kulturális célú vetélkedők, versenyek szervezése; kulturális és oktatási célú
kongresszusok és konferenciák szervezése; kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés.
( 210 ) M 20 02028
( 220 ) 2020.07.16.
( 731 ) Lila Füge Produkciós Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Szigeti Adrienn, Dunaharaszti
( 541 ) "lila füge" - "a főzés szeretet"
( 511 ) 41
43

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

( 210 ) M 20 02029
( 220 ) 2020.07.16.
( 731 ) Kökényesi Gergő, Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 30

Kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, gabonakészítmények.

( 210 ) M 20 02088
( 220 ) 2020.07.21.
( 731 ) Kókay Dániel, Budapest (HU)
Csánk Szilvia, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

( 210 ) M 20 02089
( 220 ) 2020.07.21.
( 731 ) Gabona Hungary Kft., Békéscsaba (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

Akkumulátorok elektromos cigarettákhoz; akkumulátortöltők elektromos cigarettákhoz; elektromos

cigarettaakkuk; elektromos cigarettához való akkumulátorok; firmware-ek és szoftverek elektromos
cigarettákhoz; töltők elektromos cigarettákhoz.
34

Elektromos cigarettában használható aromák, az illóolajok kivételével; elektromos cigarettában használható

folyékony nikotinoldatok; elektromos cigarettában használható folyékony oldatok; elektromos cigaretták;
elektromos cigaretták és ezekhez való ízesitőszerek/aromák és oldatok; elektromos cigarettákhoz való dobozok;
növényi glicerinből előállított folyadék elektromos cigarettához; porlasztó patronok elektromos cigarettákhoz;
porlasztók elektromos cigarettákhoz; propilén-glikolból előállított folyadék elektromos cigarettához; tartók
elektromos cigarettákhoz; tisztítók elektromos cigarettákhoz.
( 210 ) M 20 02091
( 220 ) 2020.07.21.
( 731 ) One PR Tanácsadó Kft., Ercsi (HU)
( 740 ) Botos Viktor, Szentendre
( 546 )
( 511 ) 9

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

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;
hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy feldolgozására szolgáló készülékek és
eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média;
számítógépek és számítógépes perifériák.
( 210 ) M 20 02092
( 220 ) 2020.07.21.
( 731 ) EUMED Laboratoire Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Everlife Probiologiq
M2192

( 511 ) 3

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 18. szám, 2020.09.28.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
Bőrápoló készítmények; bőrápoló kozmetikai krémek; bőrön használt kozmetikumok; folyékony krémek

(kozmetikumok); kollagén készítmények kozmetikai felhasználásra; kollagén készítmények kozmetikai célokra;
kozmetikai krémek és tejek; kozmetikumok krémek formájában; nem gyógyhatású testápoló készítmények;
szappanok és gélek; szépségápoló folyadékok; szépségápoló kozmetikumok; szépségápoló szérumok;
szépségápoló tej; szérumok kozmetikai alkalmazásra; testápoló gélek; testápoló zselék.
5

B-vitamin készítmények; C-vitamin készítmények; diétás ételkiegészítők; diétás táplálékkiegészítők;

étrend-kiegészítők állatok számára; étrendkiegészítő italok; főként magnéziumot tartalmazó
tápanyag-kiegészítők; folyékony vitaminkiegészítők; humán étrendkiegészítők; multivitaminok; multivitamin
készítmények; protein táplálékkiegészítők állatoknak; protein étrend-kiegészítők; élelmi rostok;
táplálékkiegészítők; táplálékkiegészítők különleges diétát igénylő személyek részére; táplálékkiegészítők nem
gyógyászati használatra; táplálkozási kiegészítők; vegyes vitaminkészítmények; vitamin cseppek; vitamin és
ásványi anyag kiegészítők; vitamin italok; vitamin kiegészítők; vitaminkészítmények; vitaminkészítmények
ételkiegészítők formájában; vitaminok és vitamin-készítmények; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők.
29

Tejtermék; joghurt; élőflóra.

32

Zöldséglevet tartalmazó alkoholmentes italok; vizek; víz; vitamintartalmú italok; vitaminnal dúsított

alkoholmentes italok; tápanyaggal dúsított italok; sportitalok; proteinnel dúsított sportitalok; nem szénsavas
üdítőitalok; izotóniás italok (nem gyógyászati célokra); izotóniás italok (nem gyógyászati használatra); izotóniás
italok; gyümölcslevet tartalmazó alkoholmentes italok; gyümölcslevek; gyümölcslé; guarana italok; energiaitalok
(nem gyógyászati használatra); energiaitalok; elektrolitokat tartalmazó sportitalok.
( 210 ) M 20 02106
( 220 ) 2020.07.21.
( 731 ) Kis Gergely, Tiszaújváros (HU)
( 740 ) Dr. Melicher Csilla, Budapest
( 546 )

( 511 ) 36

Ingatlanügyletek.

( 210 ) M 20 02107
( 220 ) 2020.07.22.
( 731 ) Cukrászherceg Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Komáromi és Körmendi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető jégkrémek; jég

[fagyott víz].
43

Vendéglátás (élelmezés).

( 210 ) M 20 02108
( 220 ) 2020.07.22.
( 731 ) V4 Unió CARent Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)
( 740 ) Szabó, Kelemen és Társai Andersen Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 39

Autókölcsönzés; autóbuszkölcsönzés; autómegosztási szolgáltatások; elektronikusan tárolt adatok és

dokumentumok (fizikai) tárolása; hajók, csónakok kölcsönzése; járművek kölcsönzése és bérbeadása;
sofőrszolgáltatás; telekocsi-szolgáltatások; utasszállítási szolgáltatások szervezése mások számára online
alkalmazáson keresztül.
( 210 ) M 20 02128
( 220 ) 2020.07.23.
( 731 ) Dr. Buda László, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 9
41

Letölthető elektronikus kiadványok, publikációk.
Szórakoztatási, oktatási és képzési szolgáltatások; képzés és oktatás; képzési célú műhelyek; képzések

szervezése; képzések tartása; képzési rendezvények szervezése és lebonyolítása; online képzések biztosítása;
tanfolyamok, képzések; elektronikus könyvek és folyóiratok online megjelentetése; coaching [tréning]; terápiás
kezelésekhez kapcsolódó oktatási szolgáltatások; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; előadások
szervezése és lebonyolítása; jegyfoglalási szolgáltatások előadásokra; oktatási célú előadások szervezése és
lebonyolítása; gyakorlati képzés [szemléltetés]; könyvek publikálása és kiadása; elektronikus könyvek és
folyóiratok on-line publikálása; online nem letölthető audiotartalmak biztosítása; online elektronikus kiadványok
biztosítása, nem letölthetők; multimédiás anyagok online kiadása.
42

Új termékek kutatása; új termékek fejlesztése.

44

Terápiás szolgáltatások.

45

Mentorálás [szellemi].

( 210 ) M 20 02129
( 220 ) 2020.07.24.
( 731 ) Indián Rizs Kft., Kisújszállás (HU)
( 546 )

( 511 ) 30
31

Emberi étkezésre alkalmas gabonafélék, rizs, vadrizs, fekete rizs, vadvízi fűféle (gabonaféle).
Gabonamagvak; feldolgozatlan gabonamagvak; feldolgozatlan gabonafélék; feldolgozatlan rizs, vadrizs,

fekete rizs, vadvízi fűféle (gabonaféle).
35

Emberi étkezésre alkalmas gabonafélék, rizs, vadrizs, fekete rizs, vadvízi fűféle (gabonaféle),

gabonamagvak, feldolgozatlan gabonamagvak, feldolgozatlan gabonafélék; feldolgozatlan rizs, vadrizs, fekete
rizs, vadvízi fűféle (gabonaféle) kereskedelme és online kereskedelme.
( 210 ) M 20 02133
( 220 ) 2020.07.24.
( 731 ) DeveloComp Kft, Balatonboglár (HU)
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( 541 ) DeveloComp
( 511 ) 17
40

Szálerősített műanyag.
Szálerősített műanyag termékek gyártása.

( 210 ) M 20 02135
( 220 ) 2020.07.24.
( 731 ) DAVID Gerincklinika Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Kovács Ügyvédi Iroda, Gárdony-Agárd
( 546 )

( 511 ) 44

Csillapító kezelés, egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások, fizioterápia, fizikoterápia,

gyógyszerészeti konzultáció; klinikák, orvos rendelők szolgáltatásai, masszázs, orvosi ellátás, orvosi rendelők,
orvosi szolgáltatások, orvosi szűrővizsgálatok, terápiás szolgáltatások.
( 210 ) M 20 02158
( 220 ) 2020.07.27.
( 731 ) Simple Life Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) FLEUR DE LIN
( 511 ) 3

Testápolási és szépségápolási készitmények; természetes kozmetikumok; kozmetikumok és kozmetikai

készítmények; kenőcsök kozmetikai használatra; kozmetikumok olajok formájában; arcápoló folyadékok
[kozmetikai]; kozmetikai arcápoló készítmények; test- és arcápoló olajok; arclemosó tejek; arclemosók
[kozmetikumok]; arckrémek; dezodorok; samponok; sampontömbök; száraz samponok; levendulavíz;
levendulaolaj; masszázsolajak; masszázs waxok.
44

Szépségápolás; szépségápolási tanácsadás; szépségápolási kezelések; masszázs; kozmetikai arckezelés;

arcápolási szolgáltatások; kozmetikai arc- és testkezelési szolgáltatások.
( 210 ) M 20 02159
( 220 ) 2020.07.27.
( 731 ) Iron & Smith Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Szada (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 554 )

( 511 ) 3

Aromák [eszenciaolajok]; aromaterápiás olajok [kozmetikai alkalmazásra]; bőrápoló olajok [nem

gyógyhatású]; illatszerek, eszenciaolajok; kókuszolaj kozmetikai célokra; növényi illóolajok; olajok parfümökhöz
és illatszerekhez; parfümolajok kozmetikai készítmények gyártásához; rózsaolaj; mentaeszencia [illóolaj];
természetes olajok kozmetikai célokra; természetes eszenciaolajok; alapanyagok virágokból készült
parfümökhöz; aromaanyagok parfümökhöz; aromák illatszerekhez; borsmentaolaj [illatszerek]; folyékony
parfümök; cédrusfa parfüm; illatosított testpermetek, spray-k; illatosított testápoló tejek és krémek; illatosított
kendők; illatosított krémek; illatosított kölnik, arcvizek; ionon [illatszergyártás]; illatszerkészítmények; kölnivel
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átitatott eldobható kendők; ámbra [illatszer]; virágkivonatok [illatszerek]; testdezodorok [illatszerek]; test spray-k

[nem gyógyhatású]; természetes olajok parfümökhöz; természetes illatszerek; szintetikus vanillin
[illatszerkészítmények]; szintetikus illatszerek; szilárd parfümök; rózsaolaj kozmetikai célokra; parfümök
személyes használatra; parfümvizek, illatosított vizek; parfümök ipari célokra; parfümkivonatok;
parfümkészítmények; parfüm; kölnivíz; levendulaolaj kozmetikai használatra; levendulavíz; menta illatszerekhez;
dezodorok személyes használatra [illatszerek]; ajakfilcek [kozmetikumok]; ajakkozmetikumok; arcfestékek;
arckorrektor; arc- és testcsillám; alapkrém; arcpúder; barnító tejek [kozmetikumok]; bőralapozó; bőrkorrektor
krémek; bőrbarnító krémek; dekoratív kozmetikai termékek; csillám kozmetikai célokra; dekormatricák
kozmetikai használatra; kompakt púderek [kozmetikumok]; korrektorok [kozmetikai szerek]; kozmetikai
folyadékkal impregnált nedves papír kéztörlők; kozmetikai ceruzák arcra; kozmetikai habok; kozmetikai krémek;
kozmetikai maszkok; kozmetikai szemceruzák; kozmetikai szerek szempillákhoz; kozmetikumok szemöldökhöz;
önbarnító készítmények [kozmetikumok]; smink arcra és testre.
( 210 ) M 20 02165
( 220 ) 2020.07.27.
( 731 ) Avana Egyesület, Budapest (HU)
( 740 ) Jobbágy Tibor, Perbál
( 546 )
( 511 ) 41

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

( 210 ) M 20 02188
( 220 ) 2020.07.28.
( 731 ) Nagy Antal Zsolt, Göd (HU)
( 541 ) hBORgo
( 511 ) 33

Alacsony alkoholtartalmú bor; alkoholos borok; asztali borok; bor alapú italok; bort tartalmazó italok

[fröccsök]; csendes borok; édes borok; eredet-megjelöléssel védett borok; feketemálna-bor [bokbunjaju]; forralt
bor; forralt borok; megerősített borok; oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok; pezsgős borok; rozé
borok; szeszezett borok; brandy, borpárlat; bor alapú aperitifek; borból és gyümölcsléből készült alkoholos italok;
boros koktélkészítmények; borpuncs.
39

Borok házhozszállítása.

43

Borbárok; borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása); borozói szolgáltatások.

( 210 ) M 20 02194
( 220 ) 2020.07.29.
( 731 ) Kurucz Gergely János, Budapest (HU)
Kurucz Dániel, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Léka Péter, Debrecen
( 541 ) FROOTIE
( 511 ) 32

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

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.
( 210 ) M 20 02206
( 220 ) 2020.07.29.
( 731 ) Im FILM Production & Service Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 9
35

E-mail szoftverek; letölthető e-mail szoftverek.
Merchandising szolgáltatások; üzleti merchandising kijelző szolgáltatások; harmadik fél alkotásainak
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népszerűsítése online portfolió biztosításával weboldalon keresztül; harmadik fél formatervezési mintáinak

népszerűsítése online portfólió biztosításával weboldalon keresztül; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak
promóciója weboldalakon elhelyezett reklámokkal; harmadik fél weboldalakból álló címtárainak biztosítása üzleti
ügyletek megkönnyítéséhez; harmadik fél zenéjének népszerűsítése online weboldal-portfólió biztosításával;
internetes weboldalakként használható reklámok összeállítása; internetes weboldalakként használt reklámanyagok
összeállítása; marketinggel kapcsolatos információnyújtás weboldalakon keresztül; termékek és szolgáltatások
reklámozására szolgáló felület biztosítása weboldalakon; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti
weboldalak reklámozása; weboldalakként használt reklámanyagok összeállítása; weboldalakon biztosított
felületek termékek és szolgáltatások reklámozására; weboldalakon rendelkezésre álló hely biztosítása áruk és
szolgáltatások reklámozása céljából; weboldalakon található hirdetési helyek bérbeadása.
38

Hozzáférés biztosítása tartalmakhoz, weboldalakhoz és portálokhoz; biztonságos e-mail szolgáltatások;

e-mail adatszolgáltatások; e-mail fax [internetes fax] szolgáltatások nyújtása; e-mail szolgáltatások; e-mail
szolgáltatások biztosítása; e-mailes értesítő riasztások biztosítása az interneten keresztül; e-mailes
telekommunikáció; elektronikus levelek átvitele, továbbítása [e-mail adatszolgáltatások]; elektronikus levelezés,
e-mail; üzenetek gyűjtése és küldése emailben.
42

Honlap- és weboldal tervezés; honlapok és weboldalak tervezése; honlapok és weboldalak tervezése és

kivitelezése; honlapok és weboldalak tervezése és fejlesztése; honlapok és weboldalak tervezése és frissítése;
internetes weboldal hosting szolgáltatások; internetes weboldalak készítése; internetes weboldalak készítésére
szolgáló tervezés és grafikai tervezés; internetes weboldalak összegyűjtése; internetes weboldalak tervezése és
fejlesztése; nyilvános megjelenés; klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos információ biztosítása interaktív
weboldalon keresztül; mobil weboldalak hosztolása; online weboldalak hosztolása mások számára; online
weboldalak tárolása mások számára interaktív megbeszélések lebonyolításához; online weboldalak tárolása
mások számára online tartalmak megosztására; online weboldalak tervezése, kialakítása és fejlesztése harmadik
felek részére; riasztások biztosítása gyermekek online weboldalakhoz és tartalmakhoz való hozzáférése esetére;
számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül; weboldal
fejlesztő szolgáltatások; weboldal frissítési szolgáltatások; weboldal hálózatok tervezése és kivitelezése; weboldal
használhatóságának tesztelése; weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás; weboldal kezelési szolgáltatások;
weboldal tervezés; weboldal tervezés, készítés; weboldal tervező és készítő szolgáltatások; weboldal (weblap)
készítési és karbantartási szolgáltatás; weboldalak aktualizálása; weboldalak építése és karbantartása; weboldalak
feltöltésével kapcsolatos szolgáltatások; weboldalak fogadása, tárolása; weboldalak karbantartása; weboldalak
karbantartása és online webes tárolási lehetőségek nyújtása; weboldalak készítése és karbantartása; weboldalak
készítése és szolgáltatása mások számára; weboldalak készítése és tervezése; weboldalak készítése mások
megbízásából; weboldalak készítése számítógépes hálózatokhoz; weboldalak készítése, tervezése és
karbantartása; weboldalak készítésére szolgáló tervezés és grafikai tervezés; weboldalak létrehozása,
karbantartása és üzemeltetése mások számára; weboldalak programozása; weboldalak tervezése; weboldalak
tervezése és készítése; weboldalak tervezése és karbantartása; weboldalak tervezése és létrehozása mások
számára; weboldalak tervezése hirdetési célokra; weboldalak tervezése, létrehozása és programozása; weboldalak
tervezésével kapcsolatos tanácsadás; weboldaltervezési és karbantartási szolgáltatások; archivált e-mailek
elektronikus tárolása; dokumentumok és archivált e-mailek elektronikus tárolása.
( 210 ) M 20 02265
( 220 ) 2020.08.03.
( 731 ) KVX Innovations Kft., Villány (HU)
( 546 )
( 511 ) 9
42

Rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média.
Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

( 210 ) M 20 02275
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( 220 ) 2020.08.03.
( 731 ) Balogh Dávid Bence, Nyíregyháza (HU)
( 740 ) Dr. Bede Péter József, Nyíregyháza
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 20 02286
( 220 ) 2020.08.04.
( 731 ) PT Indofood Sukses Makmur TbK, Jakarta Selatan (ID)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Metélt; tészta; kétszersültek; szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; fűszerek (1); szójaszósz; tea;

paradicsomszósz; metélt tészta, nudli, galuska; búzaliszt.
( 210 ) M 20 02324
( 220 ) 2020.08.06.
( 731 ) Pintér Márton, Gödöllő (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Étrend-kiegészítők emberek és állatok részére; étrend-kiegészítők házi kedvencek számára jutalomfalatkák

formájában; étrend-kiegészítők házi kedvencek számára porított italkeverékek formájában; étrend-kiegészítők a
fizikai állapot és állóképesség javítására; étrend-kiegészítő italkeverékek; gyógyhatású állateledel; gyógyhatású
adalékok állati takarmányokhoz; gyógyhatású állateledel-kiegészítők.
35

Online reklámozás; reklámozás, hirdetés social médián keresztül; reklámtervezés és -elhelyezés; hirdetés;

nyomtatott reklámanyagok; reklámszórólapok terjesztése; reklámozás bannerekkel; reklámanyag-terjesztés;
reklámkiadványok elkészítése; reklámhirdetések terjesztése; reklámprospektusok terjesztése; digitális
reklámszolgáltatások; reklám, prospektusok terjesztése; reklám és marketing; reklámszórólapok elkészítése;
szabadtéri reklámozás, hirdetés; hirdetés és reklámozás; reklámozás, promóciós szolgáltatások; internetes
reklámozási szolgáltatások; online reklám- és marketingszolgáltatások; promóciós, reklámcélú árubemutatás;
hirdetési- és reklámszolgáltatások; nyomtatott reklámanyagok terjesztése; reklámanyag-terjesztési szolgáltatások;
blogger elérési szolgáltatások; étrend-kiegészítők és kozmetikumok kis és nagy kereskedelme online (webshop)
és offline módon.
38

Kommunikáció online blogokon keresztül.

( 210 ) M 20 02325
( 220 ) 2020.08.06.
( 731 ) Intercar Parts Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 12

Járművek és alkatrészeik.

M2198

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 18. szám, 2020.09.28.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 210 ) M 20 02519
( 220 ) 2020.08.27.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szentesi Orsolya, Budapest
( 541 ) VIVASOLUTE
( 511 ) 3
5

Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.
Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők;

gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.
( 210 ) M 20 02520
( 220 ) 2020.08.27.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szentesi Orsolya, Budapest
( 541 ) PRODERMOLON
( 511 ) 3
5

Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.
Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők;

gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.
( 210 ) M 20 02521
( 220 ) 2020.08.27.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szentesi Orsolya, Budapest
( 541 ) LIOLASOFT
( 511 ) 3
5

Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.
Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők;

gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.
( 210 ) M 20 02522
( 220 ) 2020.08.27.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szentesi Orsolya, Budapest
( 541 ) PLASOLUTE
( 511 ) 3
5

Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.
Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők;

gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.
( 210 ) M 20 02523
( 220 ) 2020.08.27.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szentesi Orsolya, Budapest
( 541 ) PLASEQ
( 511 ) 3
5

Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.
Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők;

gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.
( 210 ) M 20 02524
( 220 ) 2020.08.27.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szentesi Orsolya, Budapest
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( 541 ) ERASEDERM
( 511 ) 3
5

Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.
Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők;

gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.
A rovat 91 darab közlést tartalmaz.
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