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Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 231.925
( 151 ) 2020.07.17.
( 210 ) M 14 00193
( 220 ) 2014.01.22.
( 732 ) Tagai István, Győr (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 541 ) Európai Borlovagrend Hungária Konzulátus
( 511 ) 33

Borok.

41

Szórakoztatás, oktatás, kiállítások rendezése kulturális és oktatási célokra.

43

Vinotékák üzemeltetése, alkoholos italok kóstoltatásának (vendégek italokkal való ellátása) szervezése,

italok és azonnali fogyasztásra alkalmas ételek raktározása, felszolgálása.
( 111 ) 231.941
( 151 ) 2020.09.14.
( 210 ) M 19 02482
( 220 ) 2019.03.15.
( 732 ) Amazon Technologies, Inc., Seattle, Washington (US)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest
( 541 ) FRUSTRATION FREE SETUP
( 511 ) 9

Számítógépes szoftverek és hardverek elektronikus eszközök, tárgyak internetes (IOT) eszközök,

számítógépes rendszerek, alkalmazások, hálózati eszközök, hálózatok, adatok és elektronikai rendszerek
integrálásának és aktiválásának az elősegítésére; számítógépes szoftverek és hardverek elektronikus eszközök
integrálásához és aktiválásához, tárgyak internetének (IOT) integrálásához és aktiválásához, számítógépes
rendszerek integrálásához és aktiválásához, alkalmazás integrálásához és aktiválásához, hálózati eszköz
integrálásához és aktiválásához, hálózati integrációhoz és aktiváláshoz, adatintegrációhoz és aktiváláshoz és
elektronikai rendszerek integrálásához és aktiválásához; otthon-automatizálás és otthoni eszközök integrációját és
aktiválását szolgáló szoftver; alkalmazás-programozó interfész (API) szoftverek, számítógépes hardverek,
számítógépes szoftverek, elektronikus eszközök, tárgyak internete (IOT) eszközök, számítógépes rendszerek,
alkalmazások, hálózati eszközök, hálózatok, adatok és elektronikai rendszerek integrálására és aktiválására;
számítógépes szoftverek alkalmazás-programozó interfészek (API) létrehozására és ezekhez való csatlakozásra;
számítógépes szoftverek és hardverek információk és adatok számítógépes hálózatok közötti integrálására;
szoftverfejlesztési készletek (SDK-k) elektronikus eszközök, tárgyak internete (IOT) eszközök, számítógépes
rendszerek, alkalmazások, hálózati eszközök, hálózatok, adatok és elektronikai rendszerek integrálásának és
aktiválásának az elősegítésére; számítógépes szoftverek és hardverek hálózati hitelesítőadatok tárolására,
ellenőrzésére és továbbítására; számítógépes szoftverek és hardverek hálózati hitelesítőadatok egyik elektronikus
eszközről a másikra való továbbítására; számítógépes szoftverek és hardverek felhőalapú számítástechnikai
fiókok és szolgáltatások hozzáféréséhez, kezeléséhez és biztosításához; számítógépes szoftverek és hardverek
felhasználói hozzáférések, szerepek, jogok, engedélyek kezelésére, tárolására, megosztására és továbbítására egy
felhőalapú számítástechnikai környezetben.
38

Távközlési hozzáférési szolgáltatások; távközlési szolgáltatások, nevezetesen elektronikus adat- és hálózati

hitelesítőadat-átvitel; távközlési szolgáltatások, nevezetesen számítógéphálózatokhoz vagy felhőalapú
környezetekhez való kapcsolatok létrehozása és engedélyezése; távközlési hálózatokhoz való hozzáférés
biztosítása, nevezetesen biztonságos távközlési hálózatokon keresztül a hálózati hitelesítőadatok online
hitelesítésével és ellenőrzésével; számítógépes hálózatokhoz való biztonságos és hitelesített hozzáférés
biztosítása; vezeték nélküli szélessávú kommunikációs szolgáltatások; kommunikációs szolgáltatások,
nevezetesen hangok, audio, vizuális képek és adatok továbbítása távközlési hálózatokon, vezeték nélküli
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kommunikációs hálózatokon, az interneten, információ szolgáltatási hálózatokon és adathálózatokon keresztül;

információk és adatok elektronikus továbbítása; távközlési szolgáltatások, nevezetesen szövegek, képek, audio és
videó, valamint adatok továbbítása távközlési hálózatokon, vezeték nélküli kommunikációs hálózatokon és az
interneten keresztül; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; távközlési szolgáltatások számítógépes
világhálózathoz való többfelhasználós hozzáférés biztosításához; elektronikus levelezés, e-mail.
42

Online nem letölthető számítógépes szoftverek biztosítása elektronikus eszközök, tárgyak internete (IOT)

eszközök, számítógépes rendszerek, alkalmazások, hálózati eszközök, hálózatok, adatok és elektronikai
rendszerek integrálásának és aktiválásának az elősegítésére; szoftver mint szolgáltatás (SaaS) elektronikus
eszközök, tárgyak internete (IOT) eszközök, számítógépes rendszerek, alkalmazások, hálózati eszközök,
hálózatok, adatok és elektronikai rendszerek integrálásának és aktiválásának az elősegítésére;
platform-mint-szolgáltatás (PaaS) elektronikus eszközök, tárgyak internete (IOT) eszközök, számítógépes
rendszerek, alkalmazások, hálózati eszközök, hálózatok, adatok és elektronikai rendszerek integrálásának és
aktiválásának az elősegítésére; online nem letölthető számítógépes szoftverek biztosítása elektronikus eszközök
integrálásához és aktiválásához, tárgyak internetének (IOT) integrálásához és aktiválásához, számítógépes
rendszerek integrálásához és aktiválásához, alkalmazás integrálásához és aktiválásához, hálózati eszköz
integrálásához és aktiválásához, hálózati integrációhoz és aktiváláshoz, adatintegrációhoz és -aktiváláshoz és
elektronikai rendszerek integrálásához és aktiválásához; szoftver mint szolgáltatás (SaaS) elektronikus eszközök
integrálásához és aktiválásához, tárgyak internetének (IOT) integrálásához és aktiválásához, számítógépes
rendszerek integrálásához és aktiválásához, alkalmazás integrálásához és aktiválásához, hálózati eszköz
integrálásához és aktiválásához, hálózati integrációhoz és aktiváláshoz, adatintegrációhoz és -aktiváláshoz és
elektronikai rendszerek integrálásához és aktiválásához; platform-mint-szolgáltatás (PaaS) elektronikus eszközök
integrálásához és aktiválásához, tárgyak internetének (IOT) integrálásához és aktiválásához, számítógépes
rendszerek integrálásához és aktiválásához, alkalmazás integrálásához és aktiválásához, hálózati eszköz
integrálásához és aktiválásához, hálózati integrációhoz és aktiváláshoz, adatintegrációhoz és -aktiváláshoz és
elektronikai rendszerek integrálásához és aktiválásához; online nem letölthető számítógépes szoftverek biztosítása
otthonautomatizáláshoz és otthoni eszközök integrációjához és aktiválásához; szoftver mint szolgáltatás (SaaS)
otthon-automatizáláshoz és otthoni eszközök integrációjához és aktiválásához; platform-mint-szolgáltatás (PaaS)
otthon-automatizáláshoz és otthoni eszközök integrációjához és aktiválásához; online nem letölthető
számítógépes szoftverek biztosítása mások számára elektronikus eszközök, tárgyak internete (IOT) eszközök,
számítógépes rendszerek, alkalmazások, hálózati eszközök, hálózatok, adatok és elektronikai rendszerek
integrálására, kezelésére, csatlakoztatására, aktiválására és működtetésére szolgáló szoftverek fejlesztéséhez;
szoftver mint szolgáltatás (SaaS), amely mások számára számítógépes szoftvereket tartalmaz elektronikus
eszközök, tárgyak internete (IOT) eszközök, számítógépes rendszerek, alkalmazások, hálózati eszközök,
hálózatok, adatok és elektronikai rendszerek integrálására, kezelésére, csatlakoztatására, aktiválására és
működtetésére szolgáló szoftverek fejlesztéséhez; platform-mint-szolgáltatás (PaaS), amely mások számára
számítógépes szoftvereket tartalmaz elektronikus eszközök, tárgyak internete (IOT) eszközök, számítógépes
rendszerek, alkalmazások, hálózati eszközök, hálózatok, adatok és elektronikai rendszerek integrálására,
kezelésére, csatlakoztatására, aktiválására és működtetésére szolgáló szoftverek fejlesztéséhez; online nem
letölthető számítógépes szoftverek biztosítása hálózati hitelesítőadat tárolásához, ellenőrzéséhez és
továbbításához; szoftver mint szolgáltatás (SaaS) hálózati hitelesítőadat tárolásához, ellenőrzéséhez és
továbbításához: platform-mint-szolgáltatás (PaaS) hálózati hitelesítőadat tárolásához, ellenőrzéséhez és
továbbításához; online nem letölthető számítógépes szoftverek biztosítása hálózati hitelesítőadatok egyik
elektronikus eszközről, tárgyak internete (IOT) eszközről vagy hálózatról a másikra való továbbításához; szoftver
mint szolgáltatás (SaaS) hálózati hitelesítőadatok egyik elektronikus eszközről, tárgyak internete (IOT) eszközről
vagy hálózatról a másikra való továbbításához; platform-mint-szolgáltatás (PaaS) hálózati hitelesítőadatok egyik
elektronikus eszközről, tárgyak internete (IOT) eszközről vagy hálózatról a másikra való továbbításához: online
nem letölthető számítógépes szoftverek biztosítása felhasználói hozzáférések, szerepek, jogok, engedélyek
kezeléséhez, tárolásához, megosztásához és továbbításához egy felhőalapú számítástechnikai környezetben;
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szoftver mint szolgáltatás (SaaS) felhasználói hozzáférések, szerepek, jogok, engedélyek kezeléséhez,

tárolásához, megosztásához és továbbításához egy felhőalapú számítástechnikai környezetben;
platform-mint-szolgáltatás (PaaS) felhasználói hozzáférések, szerepek, jogok, engedélyek kezeléséhez,
tárolásához, megosztásához és továbbításához egy felhőalapú számítástechnikai környezetben; számítógépes
biztonsági szolgáltatások, nevezetesen a felhőalapú, mobil vagy a hálózati kapcsolathoz való felhasználói
hozzáférési jogosultságok érvényesítése, korlátozása, ellenőrzése és engedélyezése a hozzárendelt hitelesítő
adatok alapján; internet-alapú alkalmazás-szolgáltatás, nevezetesen biztonsági célú, személyekkel, fiókokkal és
eszközökkel kapcsolatos jelszavak, hitelesítőadatok és személyazonossági adatok biztonságos kezelése, tárolása
és adminisztrálása; számítógépes szoftverkarbantartás és -frissítés kiberbiztonság és számítógépes biztonság
területén; számítógépes szoftverkarbantartás és -frissítés az elektronikus eszközök, tárgyak internete (IOT)
eszközök, számítógépes rendszerek, alkalmazások, hálózati eszközök, hálózatok, adatok és elektronikai
rendszerek integrálása és aktiválása területén; adat-, internet- és számítógépes biztonsággal kapcsolatos
tanácsadási szolgáltatások.
( 111 ) 232.039
( 151 ) 2020.07.27.
( 210 ) M 14 00194
( 220 ) 2014.01.22.
( 732 ) Tagai István, Győr (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 541 ) Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa
( 511 ) 33

Borok.

41

Szórakoztatás, oktatás, kiállítások rendezése kulturális és oktatási célokra.

43

Vinotékák üzemeltetése, alkoholos italok kóstoltatásának (vendégek italokkal való ellátása) szervezése,

italok és azonnali fogyasztásra alkalmas ételek raktározása, felszolgálása.
( 111 ) 232.064
( 151 ) 2020.08.05.
( 210 ) M 19 01926
( 220 ) 2019.06.18.
( 732 ) Naser Rowhani Tazangi, Shiraz (IR)
( 740 ) dr. Melicher Csilla, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati termékek: női és férfi kabátok és dzsekik; női felsőruházat (ing, blúz, pulóver, atléta/top, póló); női

alsóruházat (szoknya, nadrág, cicanadrág, farmernadrág); női ruhák; női elegáns (estélyi) ruházat; női alsónemű
(fehérnemű: bugyi, melltartó, atléta); női és férfi pizsamák; női hálóingek; női és férfi köntösök; férfi felsőruházat
(ing, pulóver, atléta, póló); férfi alsóruházat (nadrág, farmernadrág); férfi öltönyök; zoknik; nyakkendők; női és
férfi szandálok; női és férfi cipők (utcai cipő, sportcipő, tornacipő); női és férfi kötött áruk (ruházat); sálak;
sapkák.
( 111 ) 232.128
( 151 ) 2020.09.09.
( 210 ) M 19 03451
( 220 ) 2019.11.12.
( 732 ) FremantleMedia Limited, London (GB)
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( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

( 541 ) AZ ÁLARCOS ÉNEKES
( 511 ) 9

Filmek (mozgókép); animációs filmek/rajzfilmek; mozifilmek; mágneses felvételek; optikai felvételek;

magneto-optikai felvételek; félvezető technikával rögzített felvételek; audiovizuális oktató berendezések;
interneten és vezeték nélküli eszközökön keresztül letölthető elektronikus játékok; multimédiás lemezek;
multimédiás felvételek; lézerolvasóval olvasható lemezek; videó-diszkek; számítógépi szoftver;
számítógép-programok; digitális felvételek; adathordozót tartalmazó készülékek vagy eszközök hang, mozgókép,
adatok és információ rögzítésére; készülékek és eszközök hang, mozgókép, videó és információ rögzítésére és
lejátszására; floppylemezek; hangfelvételek; műsoros lemezek/diszkek; felvételek rögzítésére alkalmas
lemezek/diszkek; kompakt lemezek/diszkek; hangszalagok; hangkazetták; videószalagok; lézer lemezek; kompakt
lemezek interaktív CD ROM-ok; digitális videólemezek/diszkek (DVD-k); játékszoftverek mobiltelefonokon és
celluláris telefonokon történő használatra; műsoros kompakt lemezeken, DVD-ken és más elektronikus és
digitális adathordozókon rögzített játékok; multimédiás lemezek; multimédiás felvételek; videólemezek;
elektronikus könyvek és publikációk; multimédiás publikációk; videó publikációk; hologramok, multimédiás
elektronikus publikációk (letölthetők), elektronikus publikációk (letölthetők).
38

Műsorszórás; televíziós műsorszórás; rádió műsorszórás; szatellit televíziós műsorszórás; kábeltelevíziós

műsorszórás; telefon kommunikációs szolgáltatások; interaktív telefonos szolgáltatások; telefon üzenetküldő
szolgáltatások; kommunikációs szolgáltatások rádiófrekvencián, telefonon, az interneten, globálishálózaton,
kábelen, műholdon, mikrohullámú és elektronikus rendszereken keresztül.
41

Szórakoztatás és oktatási/nevelési szolgáltatások; kiadói szolgáltatások; televízión, az interneten, mobil

eszközökön és más terjesztési felületeken terjesztett TV sorozatok útján történő szórakoztatás; szórakoztatás,
nevezetesen, televíziósjáték show sorozatra vonatkozó tartalmat nyújtó weboldal biztosítása; online és
mobiltelefonon vagy távközlési hálózatokon keresztül elérhető, nem letölthető interaktív számítógépes játékok
biztosítása; versenyek, játékok, vetélkedők, szórakoztató programok és sportesemények szervezése; show
műsorok, élő előadások és nézők részvételével lebonyolított események szervezése, bemutatása és produkciója;
játékok biztosítása mobil vagy számítógépes hálózatokon keresztül; interaktív hangfelismerő játékok és
vetélkedők; telefonon és mobiltelefonon keresztül nyújtott versenyek és vetélkedők; telefonos vetélkedők
lebonyolítása és szervezése; versenyek, vetélkedők és nyereményjátékok online szolgáltatása; nyereményjátékok
és szerencsejátékok szolgáltatása; szórakoztató és oktatási-nevelési tartalmú videóklipek mobilhálózatokon és
számítógép-hálózatokon keresztül történő biztosítása és szervezése; versenyek, vetélkedők és nyereményjátékok
online szolgáltatása; nyereményjátékok és szerencsejátékok szolgáltatása; szórakoztató és oktatási-nevelési
tartalmú videóklipek mobilhálózatokon és számítógéphálózatokon keresztül történő biztosítása.
( 111 ) 232.129
( 151 ) 2020.09.09.
( 210 ) M 19 03174
( 220 ) 2019.10.15.
( 732 ) Premed Pharma Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek, speciális antibakteriális, antifungális

tulajdonságú szövetanyag egészségügyi felhasználásra; orvosi használatra szolgáló diétás anyagok; tapaszok,
sebkötöző- és sebápoló anyagok; orvosi, sebészeti és sebápoló kötszerek; fertőtlenítő szerek.
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Szemészeti és optikai berendezések és felszerelések; optikai cikkek; optikai üvegek; szemüvegek,

szemüvegkeretek fémből és műanyagból; szemlencsék; korrigáló lencsék; szemüvegek; szemüveglencsés
eszközök; szemüveglencsék, szemüvegtokok, szemüvegláncok; tokok/tartók kontaktlencsékhez; adatfeldolgozó
berendezések (számítógépek) és számítógépprogramok (számítógépes szoftver) optikai és szemészeti
felhasználásra; optikai és szemészeti elektronikus kiadványok (elektronikusan letölthető), készülékek szemüvegek
megválasztásához a látóképesség függvényében a számítógépes vizsgálat alapján; ezen termékek alkatrészei és
részegységei; napszemüvegek.
10

Gyógyászati eszközök; kórházi, sebészeti, orvosi készülékek és műszerek; kapcsok, fogók, csipeszek,

lapkák, tasakok, drén-/katéter-zacskók; testfolyadék-minta összegyűjtésére alkalmas tartályok, katéterzacskók;
lepedőalátét; sebészeti varrat-anyagok; lézerek szemészeti célokra, mesterséges anyagból készített szemészeti
implantátumok; szemészeti diagnosztikai berendezések, szemészeti kamerák gyógyászati célokra, szemészeti
készülékek, műszerek, szemészeti mikrosebészeti kések, terapeutikus eszközök szemészeti használatra,
műszernek; ortopédiai cikkek; terápiás eszközök és segédeszközök látás korlátozottaknak.
11

Egészségügyi készülékek és berendezések, amelyekben világító-, fűtő-, gőzfejlesztő-, főző-, hűtő-, szárító-,

szellőztető-, vízszolgáltató- ill. vízelosztó funkciók bármelyike van kialakítva; csíraölő égők, lámpák a levegő
tisztításához; fertőtlenítőkészülékek, sterilizátorok.
16

Nyomtatott könyvek, brosúrák, kézikönyvek, ismeretterjesztő füzetek, propaganda anyagok, röplapok,

reklámcédulák, poszterek, tájékoztató anyagok és hírlevelek, időszakos kiadványok, újságok, kutatási
monográfiák, folyóirat utánnyomatok, táblázatok, diagramok, címkék és az előzőekben felsorolt egy vagy több
anyagot tartalmazó készletek, tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével), mint nyomdaipari termékek.
35

Reklámozás; marketing, piackutatás és ezzel kapcsolatos egyéb ügyletek; kereskedelmi ügyletek

bonyolítása; kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák; kereskedelmi és reklámcélú kiállítások szervezése;
export-import ügynökségi tevékenység; ügynökségi tevékenység; üzletszervezési- és bonyolítási tanácsadás
boltok, üzletek, áruházak, raktárbázisok, telepek üzemeltetéséhez és ezzel összefüggő franchise-rendszerek
működéséhez; képviseleti tevékenységek; konzultáció üzletvezetéshez; könyvelés; szakértői vélemény-nyújtás
ügyletekben; tanácsadó szolgálat üzletvezetési és irányítási kérdésekben, üzletvezetéshez tanácsadó szolgáltatás,
vezetésben nyújtott támogatás (kereskedelmi vagy ipari) vállalatoknál; optikai berendezések és felszerelések;
optikai cikkek; optikai üvegek; szemüvegek, szemüvegkeretek fémből és műanyagból; szemlencsék;
szemüvegek; napszemüvegek; szemüveglencsés eszközök; szemüveglencsék; szemüvegtokok, szemüvegláncok;
tokok/tartók kontaktlencsékhez; adatfeldolgozó berendezések (számítógépek) és számítógépprogramok
(számítógépes szoftver) optikai és szemészeti felhasználásra; optikai és szemészeti elektronikus kiadványok
(elektronikusan letölthető); készülékek szemüvegek megválasztásához a látóképesség függvényében
számítógépes vizsgálat alapján; ezen termékek alkatrészei és részegységei és kereskedelme.
41

Szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; újságok, hetilapok, folyóiratok,

évkönyvek és eseti lapkiadások, könyv- és zeneműkiadás, filmgyártás, szórakoztatás, konferencia, vitafórum- és
vitaest rendezés; oktatás, továbbképzés, tanfolyamok; könyvtári és azzal kapcsolatos információszolgáltatás;
kiadói szolgáltatások.
42

Orvosi és gyógyszerészeti kutató szolgáltatások.

44

Orvosi szolgáltatások, szemészeti szolgáltatások, szemészeti szűrési szolgáltatások; higiéniai és

szépségápolási szolgáltatások emberek részére.
( 111 ) 232.181
( 151 ) 2020.09.04.
( 210 ) M 20 00697
( 220 ) 2020.03.04.
( 732 ) Petrezselyem József, Szolnok (HU)
( 740 ) Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 41

Természetes gyógymódok oktatása, egészséges életmódra oktatás és nevelés, akadémiák (oktatás),

alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (képzés), bálok szervezése, bentlakásos iskolák, coaching (tréning),
dalírás, egészségklub szolgáltatások (egészség és fitnesz), elektronikus kiadványszerkesztés, elektronikus
könyvek és folyóiratok on-line publikálása, élő előadások bemutatása, eszmecserék, kollokviumok szervezése és
lebonyolítása, filmgyártás, kivéve reklámfilmek, fotóriportok készítése, gyakorlati képzés (szemléltetés),
hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása, idegenvezetős túrák levezetése, iskolák által nyújtott
oktatási szolgáltatások, klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás), konferenciák szervezése és lebonyolítása,
kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése,
mentorálás, oktatás biztosítása, oktatási információs szolgáltatások, oktatási vizsgáztatás, on-line elérhető
elektronikus publikációk, nem letölthetők, online, nem letölthető videók biztosítása, óvodák, pályaválasztási
tanácsadás, partik tervezése (szórakoztatás), szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, szakmai
átképzés, személyes oktatófórumok rendezése és levezetése, szemináriumok szervezése és lebonyolítása,
szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, szórakozási, szórakoztatási információk, szórakoztatási
szolgáltatások, táboroztatás, vallásoktatás, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás), videórögzítés,
zenei produkciók, zeneszerzés.
44

Alternatív gyógyászati szolgáltatások, aromaterápiás szolgáltatások, betegápolási szolgáltatások, csillapító

kezelés, egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások, egészségügyi berendezések kölcsönzése, fizioterápia,
fizikoterápia, hospice ellátás, elfekvők, kábítószerfüggő betegek rehabilitációja, kiropraktika, klinikák,
laboratóriumi megtermékenyítési szolgáltatások, mesterséges megtermékenyítési szolgáltatások, orvosi rendelők
szolgáltatásai, kórházak, masszázs, optikusok szolgáltatásai, orvosi ellátás, orvosi rendelők, orvosi szolgáltatások,
otthonok lábadozók utókezelésére, pszichológus (szolgáltatások), szanatóriumi, idősotthoni szolgáltatások,
távgyógyászati szolgáltatások, terápiás szolgáltatások, szépségszalonok, szülésznők szolgáltatásai,
állatgyógyászati szolgáltatások, állatok ápolása, állattenyésztés.
45

Alternatív vitarendezési szolgáltatások, online közösségi hálózatok szolgáltatásai, spiritiszta tanácsadás,

szellemi tulajdon licenszelése, szellemi tulajdonnal kapcsolatos konzultáció, szerzői jogok kezelése, társkereső
szolgáltatások, vallási összejövetelek szervezése, vallási szertartások levezetése.
( 111 ) 232.183
( 151 ) 2020.09.04.
( 210 ) M 20 00707
( 220 ) 2020.03.04.
( 732 ) Vértes Alpintechnika Kft., Tatabánya (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 6
37

Drótkötéllel biztosított sziklamászóutak rögzítései.
Drótkötéllel biztosított sziklamászóutak tervezése, kiépítése, fenntartása; drótkötéllel biztosított

sziklamászóutak rögzítéseivel és drótköteleivel kapcsolatos javítási és szerelési szolgáltatások;
hegymászó-felszerelések javítása.
40

Drótkötéllel biztosított sziklamászóutak rögzítéseivel kapcsolatos anyagmegmunkálás.

41

Drótkötéllel biztosított sziklamászóutak szervezése; drótkötéllel biztosított szikiamászóutakkal kapcsolatos

nevelés és szakmai képzés; hegymászó-felszerelések bérbeadása.
( 111 ) 232.184
( 151 ) 2020.09.03.
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( 210 ) M 20 00706
( 220 ) 2020.03.04.
( 732 ) Vértes Alpintechnika Kft., Tatabánya (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 6
37

Drótkötéllel biztosított sziklamászóutak rögzítései.
Drótkötéllel biztosított sziklamászóutak tervezése, kiépítése, fenntartása; drótkötéllel biztosított

sziklamászóutak rögzítéseivel és drótköteleivel kapcsolatos javítási és szerelési szolgáltatások;
hegymászó-felszerelések javítása.
40

Drótkötéllel biztosított sziklamászóutak rögzítéseivel kapcsolatos anyagmegmunkálás.

41

Drótkötéllel biztosított sziklamászóutak szervezése; drótkötéllel biztosított sziklamászóutakkal kapcsolatos

nevelés és szakmai képzés; hegymászó-felszerelések bérbeadása.
( 111 ) 232.185
( 151 ) 2020.09.04.
( 210 ) M 20 00708
( 220 ) 2020.03.04.
( 732 ) Vértes Alpintechnika Kft., Tatabánya (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) VASALTUTAK
( 511 ) 6
37

Drótkötéllel biztosított sziklamászóutak rögzítései.
Drótkötéllel biztosított sziklamászóutak tervezése, kiépítése, fenntartása; drótkötéllel biztosított

sziklamászóutak rögzítéseivel és drótköteleivel kapcsolatos javítási és szerelési szolgáltatások;
hegymászó-felszerelések javítása.
40

Drótkötéllel biztosított sziklamászóutak rögzítéseivel kapcsolatos anyagmegmunkálás.

41

Drótkötéllel biztosított sziklamászóutak szervezése; drótkötéllel biztosított sziklamászóutakkal kapcsolatos

nevelés és szakmai képzés; hegymászó-felszerelések bérbeadása.
( 111 ) 232.248
( 151 ) 2020.09.07.
( 210 ) M 19 01870
( 220 ) 2019.06.14.
( 732 ) Bittmann Attila, Budapest (HU)
( 740 ) Szilágyi Ildikó, Budapest
( 541 ) HA GYÖNYÖRŰ VAGY, BÁRMIT MEGKAPHATSZ
( 511 ) 3

Kozmetikumok és kozmetikai készítmények; testápolási és szépségápolási készítmények; bőr-, szem- és

körömápoló készítmények; bőrfeszesítő kozmetikai készítmények; bőrön használt kozmetikumok; bőrhidratáló
készítmények; éjszakai krémek; nappali krémek; ajakkozmetikumok; aloe vera készítmények kozmetikai célokra;
arc- és testkrémek; arc- és testmaszkok; arc- és testpakolások; arclemosók; arcradírok; arcszérum kozmetikai
használatra; bőrbarnító készítmények; bőrvédő kozmetikumok a bőr leégése ellen; bőrtisztítók; dezodorok és
izzadásgátlók; fürdő- és tusolókészítmények; illatosítók gépkocsihoz; szájápolási és szájhigiéniás termékek;
fogkrémek; fogfehérítő készítmények; hajápoló készítmények; hajformázó készítmények; hajkozmetikai
termékek; napozó készítmények; szappanok; kézzel készült szappanok; öregedés elleni bőrápoló készítmények;
terhesség során használatos kozmetikai készítmények; készítmények a haj nap elleni védelmére; kollagén
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készítmények kozmetikai célokra; narancsbőr elleni krémek; fogyás segítségére használt kozmetikai

készítmények; ránctalanító bőrápoló készítmények; sminktermékek; sminkeltávolító; sminklemosó készítmények;
eau de toilette; parfüm; illóolajok; esszenciális olajok; aromaterápiás olajok; aromák (esszenciaolajok); aromás
fürdőolajok; aromaterápiás készítmények; aromatikus esszenciaolajok; idegnyugtató esszenciális olajok;
olajesszenciák és aromakivonatok; olajok kozmetikai használatra; olajok parfümökhöz és illatszerekhez; testolaj;
arcolajok; természetes esszenciaolajok; masszázsolajok; napolaj; aromaterápiás testápoló termékek; aromás
illatszer termékek; bőrápoló olajok; illatkészítmények.
5

Gyógyszerészeti készítmények; gyógyhatású készítmények embereknek; étrend és táplálékkiegészítők; étrend

kiegészítők kozmetikai hatással; étrend kiegészítő italok; étrend kiegészítő italporkeverékek; proteines étrend
kiegészítők; protein étrend kiegészítő porok; antioxidáns táplálékkiegészítők; étkezést helyettesítő,
táplálékkiegészítő, energianövelő szeletek; multivitamin készítmények; vitamin cseppek; folyékony
vitaminkiegészítők; folyékony táplálékkiegészítők; folyékony gyógynövényes táplálékkiegészítők;
multivitaminok felszívódását segítő cseppek; aminosavakat tartalmazó étrend- és táplálékkiegészítők; diétás
táplálékkiegészítők; emésztést serkentő enzimek; fogyasztókapszulák; kollagén készítmények gyógyászati
használatra; légfrissítő autóba; légfrissítők; nyomelemekből álló étrend- és táplálékkiegészítők; pezsgő
vitamintabletták; terhességi vitaminok; termékenységet növelő készítmények; vitaminitalok;
vitaminkészítmények étrendkiegészítők formájában.
29

Aloé vera emberi fogyasztásra elkészítve; gyümölcs alapú snackek; gyümölcs alapú étkezést helyettesítő

szeletek; súlycsökkentő ételek nem gyógyászati használatra, elsősorban zsírszegény tejporokból és
szójaproteinből készítve; tejturmix alapok, ízesítőszerek és aromák tejturmixokhoz.
30

Csokoládé alapú termékek; csokoládéalapú, étkezést helyettesítő szeletek; gabonaalapú, étkezést helyettesítő

szeletek; magas protein tartalmú gabonaszeletek; müzli; magas proteintartalmú müzlik; müzliszeletek,
energiaszeletek.
32

Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; aloe vera

italok; lektrolitokat tartalmazó sportitalok; energiaitalok; italok készítésére szolgáló porok; izotóniás italok;
proteinnel dúsított sportitalok; sportitalok; tápanyaggal dúsított italok; vitaminnal dúsított alkoholmentes italok;
vízalapú funkcionális italok; zöldséglevek.
41

Audiovizuális bemutatók; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; életmód tanácsadás (képzés);

étrenddel, diétával kapcsolatos oktatás [nem orvosi]; kozmetikai, szépségápolási oktatás; oktatási célú előadások
szervezése és lebonyolítása; oktatási szolgáltatások coaching formájában; önismereti műhelyek és szemináriumok
szervezése és lebonyolítása; online képzések biztosítása; spirituális, lelki fejlődéssel kapcsolatos oktatási
szolgáltatások; személyiségfejlesztő tréning.
( 111 ) 232.255
( 151 ) 2020.09.09.
( 210 ) M 19 03519
( 220 ) 2019.11.20.
( 732 ) EUROBULLDOG Kft., Szeged (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

Elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére

szolgáló készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy
feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres
digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; traffipax-védelem; tuning; hanggenerátor; tolatóradar, kamera;
ülésfűtés; egyéb autóextrák; légtisztítás; hangszórók.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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( 111 ) 232.258
( 151 ) 2020.09.09.
( 210 ) M 19 03662
( 220 ) 2019.12.03.
( 732 ) Magyar Autóklub, Budapest (HU)
( 740 ) Gyulainé Tóth Zsuzsa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Ki a mester két keréken?
( 511 ) 12
16

Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

( 111 ) 232.266
( 151 ) 2020.09.09.
( 210 ) M 20 00135
( 220 ) 2020.01.16.
( 732 ) Hazai Hús Mester Korlátolt Felelősségű Társaság, Martonvásár (HU)
( 740 ) Juhász és Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged
( 541 ) Dolmányos
( 511 ) 29

Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; étkezési olajok és zsírok.

( 111 ) 232.267
( 151 ) 2020.09.09.
( 210 ) M 20 00148
( 220 ) 2020.01.17.
( 732 ) Gombosné Donka Emese, Szeged (HU)
( 546 )

( 511 ) 9
41

Audiovizuális felvételek; letölthető média; letölthető oktatási média; letölthető videofelvételek.
Gyermekek számára nyújtott szórakoztató szolgáltatások; közösségi sport- és kulturális események

szervezése; kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; oktatás és tanítás; sport- és kulturális
tevékenységek; szórakoztató szolgáltatások gyerekek számára; táboroztatás; táncos események szervezése; táncos
rendezvények; táncos rendezvények szervezése; csoportos szabadidős tevékenységek rendezése.
( 111 ) 232.268
( 151 ) 2020.09.09.
( 210 ) M 20 00129
( 220 ) 2020.01.16.
( 732 ) Bodor Ferenc, Akasztó (HU)
( 546 )
( 511 ) 32

Alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más

alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.
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( 111 ) 232.269
( 151 ) 2020.09.10.
( 210 ) M 19 03466
( 220 ) 2019.11.14.
( 732 ) Krasznai János, Budapest (HU)
( 740 ) Lendvai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) főfotó
( 511 ) 40

Fényképnyomtatás.

41

Fényképészet.

43

Kávéházak; vendéglátás.

( 111 ) 232.270
( 151 ) 2020.09.10.
( 210 ) M 20 00481
( 220 ) 2020.02.14.
( 732 ) EPER STUDIÓ Kft., Visegrád (HU)
( 740 ) Végvári Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MONAMI
( 511 ) 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 ) 232.271
( 151 ) 2020.09.10.
( 210 ) M 20 00482
( 220 ) 2020.02.14.
( 732 ) EPER STUDIÓ Kft., Visegrád (HU)
( 740 ) Végvári Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 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 ) 232.273
( 151 ) 2020.09.10.
( 210 ) M 20 00483
( 220 ) 2020.02.14.
( 732 ) EPER STUDIÓ Kft, Visegrád (HU)
( 740 ) Végvári Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
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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 ) 232.274
( 151 ) 2020.09.10.
( 210 ) M 20 00484
( 220 ) 2020.02.14.
( 732 ) EPER STUDIÓ Kft, Visegrád (HU)
( 740 ) Végvári Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) FORTUNA
( 511 ) 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 ) 232.275
( 151 ) 2020.09.10.
( 210 ) M 20 00490
( 220 ) 2020.02.17.
( 732 ) Móraagro Kft., Komlóska (HU)
( 541 ) Pocok-Tox
( 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).
( 111 ) 232.276
( 151 ) 2020.09.10.
( 210 ) M 20 00615
( 220 ) 2020.02.26.
( 732 ) Gomperz GmbH, Wien (AT)
( 740 ) dr. Buda Álmos Botond, Budapest
( 541 ) NAPPY DAY
( 511 ) 5

Nadrágpelenkák babáknak.

( 111 ) 232.277
( 151 ) 2020.09.10.
( 210 ) M 20 00617
( 220 ) 2020.02.26.
( 732 ) Gomperz GmbH, Wien (AT)
( 740 ) dr. Buda Álmos Botond, Budapest
( 546 )
( 511 ) 5

Nadrágpelenkák babáknak.

( 111 ) 232.278
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( 151 ) 2020.09.10.
( 210 ) M 20 00625
( 220 ) 2020.02.27.
( 732 ) VIProdukció Fesztiváliroda Korlátolt Felelősségű Társaság, Pilisborosjenő (HU)
( 740 ) Dr. Németh Renáta, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Előadóművészeti fesztiválok lebonyolítása; fesztiválok szervezése; fesztiválok szervezése kulturális célokra;

fesztiválok szervezése szórakoztatási célokra; kulturális célú fesztiválok rendezése; rekreációs, szabadidős
fesztiválok szervezése; szórakoztatási célú fesztiválok rendezése; előadóművészeti szórakoztató tevékenységek
lebonyolítása.
( 111 ) 232.279
( 151 ) 2020.09.10.
( 210 ) M 20 00752
( 220 ) 2020.03.09.
( 732 ) Locked Services Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Schmidt Richárd Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) AROOM
( 511 ) 41

Létesítmények biztosítása szórakoztatási célokra; létesítmények rendelkezésre bocsátása szabadidős

tevékenységekhez; szórakoztatási és szabadidős létesítmények biztosítása; szórakoztatásra kialakított helyiségek
biztosítása; szórakoztatással kapcsolatos információk biztosítása interneten keresztül; szórakoztató létesítmények
rendelkezésre bocsátása; szórakoztató rendezvények lebonyolítása; szórakoztató szolgáltatások versenyek
formájában; kalandjátszóterek; tematikus parkok szolgáltatásai; szórakoztató versenyek szervezése;
szórakoztatási célú vetélkedők, versenyek szervezése; szórakoztatási célú összejövetelek lebonyolítása;
szórakoztató vetélkedők szervezése; vetélkedők, játékok és versenyek szervezése; szórakoztatás; csoportos
szabadidős tevékenységek rendezése; interaktív szórakoztatási szolgáltatások.
( 111 ) 232.280
( 151 ) 2020.09.10.
( 210 ) M 20 00663
( 220 ) 2020.03.02.
( 732 ) Dévény Anna Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) Marczali Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Dévény-torna
( 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.
( 111 ) 232.281
( 151 ) 2020.09.10.
( 210 ) M 20 00665
( 220 ) 2020.03.02.
( 732 ) Dévény Anna Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) Marczali Ügyvédi iroda, Budapest
( 541 ) DSGM I.: Speciális manuális technika (SMT)
( 511 ) 41

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

vagy állatok részére; mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.
( 111 ) 232.282
( 151 ) 2020.09.10.
( 210 ) M 19 03906
( 220 ) 2019.12.27.
( 732 ) Vajda-Békéssy Olga, Budapest (HU)
( 541 ) Női váltó
( 511 ) 16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; kulturális tevékenységek.

( 111 ) 232.283
( 151 ) 2020.09.10.
( 210 ) M 20 00528
( 220 ) 2020.02.17.
( 732 ) Bagaméri Gergely, Budaörs (HU)
( 541 ) RÉPAMALAC
( 511 ) 16

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

bútorok kivételével; rajzkellékek és művészeti kellékek; tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és
tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.
28

Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek.

( 111 ) 232.284
( 151 ) 2020.09.10.
( 210 ) M 20 00784
( 220 ) 2020.03.11.
( 732 ) Pro Vitality Style Kft., Kecskemét (HU)
( 740 ) Hatházi István, Budapest
( 541 ) Dr. Flow
( 511 ) 5

Táplálékkiegészítők.

32

Üdítőitalok.

35

Táplálékkiegészítők és üdítőitalok értékesítése.

( 111 ) 232.285
( 151 ) 2020.09.10.
( 210 ) M 20 00392
( 220 ) 2020.02.07.
( 732 ) Nyíregyháza Plaza Ingatlanfejlesztő és Befektetési Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Pusztai József Ügyvédi Iroda, Gödöllő
( 541 ) NYÍR PLAZA
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; árubemutatás; áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének
kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; értékesítési
promóciós szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra;
fogyasztói hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;
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hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; irodagépek és irodafelszerelés kölcsönzése; irodai berendezések

kölcsönzése közösségi munkahelyeken; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; 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;
kereskedelmi vásárok rendezése; kirakatrendezés; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell
közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások;
munkaerő-toborzás; titkársági szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; 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 sportolók számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére;
vállalati kommunikációs szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; visszatérítési programok üzleti
irányítása harmadik felek számára.
36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ingatlanközvetítés; ingatlanok

bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok értékbecslése; ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanügyletek;
ingatlanügynökség; irodahelyiségek bérbeadása; irodák bérbeadása közösségi munkavégzéshez; jótékonysági célú
gyűjtések; kedvezmények nyújtása más résztvevő létesítményeknek tagsági kártya használatán keresztül;
kibocsátáskereskedelemmel foglalkozó ügynöki tevékenység; kölcsön [finanszírozás]; követelésbehajtási
ügynökségek; lakások bérbeadása; lakbér beszedés; mezőgazdasági ingatlanok bérlése.
( 111 ) 232.286
( 151 ) 2020.09.10.
( 210 ) M 20 00526
( 220 ) 2020.02.19.
( 732 ) Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; know-how átadása (képzés); konferenciák

szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; mentorálás; oktatási vizsgáztatás; oktatás
biztosítása; oktatási és információs szolgáltatások; szakmai átképzés; személyes oktatófórumok rendezése és
levezetése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; bálok szervezése; versenyek szervezése (oktatás vagy
szórakoztatás).
( 111 ) 232.288
( 151 ) 2020.09.15.
( 210 ) M 19 03595
( 220 ) 2019.11.27.
( 732 ) Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)
( 541 ) we are not square
( 511 ) 41
45

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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
M2215

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 18. szám, 2020.09.28.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
tanácsadás szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban; képviselet jogvitákban [jogi szolgáltatások];

számítógépes szoftverek licenszelése, engedélyezése [jogi szolgáltatások]; szellemi tulajdon licenszelése;
szellemi tulajdonnal kapcsolatos figyelő szolgáltatások; szellemi tulajdonnal kapcsolatos konzultáció; szerzői
jogok kezelése.
( 111 ) 232.289
( 151 ) 2020.09.15.
( 210 ) M 19 03596
( 220 ) 2019.11.27.
( 732 ) Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)
( 541 ) WE'RE NOT SQUARE
( 511 ) 41
45

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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];
számítógépes szoftverek licenszelése, engedélyezése [jogi szolgáltatások]; szellemi tulajdon licenszelése;
szellemi tulajdonnal kapcsolatos figyelő szolgáltatások; szellemi tulajdonnal kapcsolatos konzultáció; szerzői
jogok kezelése.
( 111 ) 232.290
( 151 ) 2020.09.15.
( 210 ) M 19 03597
( 220 ) 2019.11.27.
( 732 ) Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41
45

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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];
számítógépes szoftverek licenszelése, engedélyezése [jogi szolgáltatások]; szellemi tulajdon licenszelése;
szellemi tulajdonnal kapcsolatos figyelő szolgáltatások; szellemi tulajdonnal kapcsolatos konzultáció; szerzői
jogok kezelése.
( 111 ) 232.291
( 151 ) 2020.09.10.
( 210 ) M 19 03601
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( 220 ) 2019.11.27.
( 732 ) Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; kulturális tevékenységek; oktatás biztosítása; online elérhető

elektronikus publikációk, nem letölthető.
( 111 ) 232.292
( 151 ) 2020.09.10.
( 210 ) M 19 03602
( 220 ) 2019.11.27.
( 732 ) Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; kulturális tevékenységek; oktatás biztosítása; online elérhető

elektronikus publikációk, nem letölthető.
( 111 ) 232.293
( 151 ) 2020.09.10.
( 210 ) M 19 03603
( 220 ) 2019.11.27.
( 732 ) Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; kulturális tevékenységek; oktatás biztosítása.

( 111 ) 232.294
( 151 ) 2020.09.10.
( 210 ) M 19 03604
( 220 ) 2019.11.27.
( 732 ) Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; kulturális tevékenységek; oktatás biztosítása.

( 111 ) 232.296
( 151 ) 2020.09.10.
( 210 ) M 20 00355
( 220 ) 2020.02.05.
( 732 ) JOSZI BAU Építőipari Kft., Révleányvár (HU)
( 740 ) dr. Gyémánt András, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 6

Ajtóbetétek fémből; ajtókilincsek fémből; ajtószerelvények fémből; ajtózárak fémből; cölöpök fémből;

csapok, cövekek fémből; csőbilincsek, konzolok építményekhez; előre gyártott fém platformok; előre gyártott
házak fémből; előtetők fémből [épületekhez]; falburkolatok fémből; fémajtók; fémáruk; fém építőanyagok;
fémlemezek; fém vázszerkezetek, keretek építéshez; lécek fémből.
37

Ácsmunkák; építés; építőipari szolgáltatások; nyílászárók beszerelése; tetőfedő munkák; üzembehelyezési

és javítási szolgáltatások.
( 111 ) 232.298
( 151 ) 2020.09.10.
( 210 ) M 20 00058
( 220 ) 2020.01.10.
( 732 ) Eucalyptus Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Tiber Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 25
35

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 111 ) 232.299
( 151 ) 2020.09.11.
( 210 ) M 20 00229
( 220 ) 2020.01.27.
( 732 ) dr. Német-Weingartner Lilla, Budapest (HU)
( 541 ) Spirit Room
( 511 ) 44

Mentális rehabilitációs szolgáltatások; magatartással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; személyiség

felmérő szolgáltatások [mentális egészséggel kapcsolatos szolgáltatások]; személyiségtesztek [mentális
egészséggel kapcsolatos szolgáltatások].
45

Asztrológiai előrejelzés; asztrológiai konzultáció; asztrológiai szolgáltatások; előrejelzési szolgáltatások

jövendőmondás formájában; horoszkóp készítés; horoszkópinformációk szolgáltatása számítógépes hálózatokon
keresztül; horoszkópok elkészítése; horoszkópos tanácsadás; jövendőmondás, jóslás; kártyavető szolgáltatások;
látnoki szolgáltatások; lelki tanácsadás; paranormális vizsgálatok végzése; spiritiszta tanácsadás; spirituális
irányítás; spirituális útmutatással kapcsolatos tanácsadás; szellemi tanácsadás; személyre szóló jóslás tarot
kártyából.
( 111 ) 232.314
( 151 ) 2020.09.15.
( 210 ) M 20 00656
( 220 ) 2020.03.02.
( 732 ) Dévény Anna Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) Marczali Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Dévény-módszer
( 511 ) 41
44

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

( 111 ) 232.315
( 151 ) 2020.09.15.
( 210 ) M 20 00655
M2218
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( 220 ) 2020.03.02.
( 732 ) Akkuház Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 541 ) makeupbrutalism
( 511 ) 35

Divatkiegészítőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

42

Dizájnszolgáltatások.

44

Sminkesek, sminkmesterek szolgáltatásai.

( 111 ) 232.316
( 151 ) 2020.09.15.
( 210 ) M 20 00658
( 220 ) 2020.03.02.
( 732 ) Dévény Anna Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) Marczali Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Dévény-terápia
( 511 ) 41
44

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

( 111 ) 232.329
( 151 ) 2020.09.15.
( 210 ) M 20 00192
( 220 ) 2020.01.23.
( 732 ) Duda Ernő, Szeged (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások.

( 111 ) 232.341
( 151 ) 2020.09.15.
( 210 ) M 20 00194
( 220 ) 2020.01.23.
( 732 ) Duda Ernő, Szeged (HU)
( 541 ) Szikra
( 511 ) 41

Iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások.

( 111 ) 232.342
( 151 ) 2020.09.15.
( 210 ) M 20 00344
( 220 ) 2020.02.05.
( 732 ) Gruma S.A.B. de C.V., San Pedro Garza Garcia (MX)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Kukoricaliszt.

( 111 ) 232.346
( 151 ) 2020.09.21.
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( 210 ) M 20 00051
( 220 ) 2020.01.09.
( 732 ) Bráz Szilvia, Veszprém (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Konferenciák szervezése és lebonyolítása; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; táboroztatás; oktatás

biztosítása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; oktatási információs szolgáltatások.
( 111 ) 232.351
( 151 ) 2020.09.21.
( 210 ) M 19 03297
( 220 ) 2019.10.25.
( 732 ) MKB Bank Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

( 111 ) 232.355
( 151 ) 2020.09.18.
( 210 ) M 20 00449
( 220 ) 2020.02.13.
( 732 ) ANILIN Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 1

Klór uszodákhoz, medencékhez; vízkezelő vegyszerek uszodákban és gyógyfürdőkben történő használatra;

vízkezelő vegyszerek uszodákban és fürdőkben való használatra.
5

Fertőtlenítők úszómedencékhez.

( 111 ) 232.356
( 151 ) 2020.09.18.
( 210 ) M 20 00314
( 220 ) 2020.02.03.
( 732 ) GRAPHISOFT SE, Budapest (HU)
( 740 ) Pintz és Társai Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Konferenciák, kongresszusok, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; képzési rendezvények szervezése

és lebonyolítása; oktatási események szervezése; oktatási célú konferenciák szervezése; oktatás biztosítása.
( 111 ) 232.357
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( 151 ) 2020.09.18.
( 210 ) M 20 00045
( 220 ) 2020.01.08.
( 732 ) BiOrganik Online Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Tivadar Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok;

étkezési olajok és zsírok.
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].
31

Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; nyers és

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és
virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; maláta.
32

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

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.
( 111 ) 232.362
( 151 ) 2020.09.21.
( 210 ) M 19 03300
( 220 ) 2019.10.25.
( 732 ) MKB Bank Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

( 111 ) 232.363
( 151 ) 2020.09.21.
( 210 ) M 19 03298
( 220 ) 2019.10.25.
( 732 ) MKB Bank Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

( 111 ) 232.364
( 151 ) 2020.09.21.
( 210 ) M 19 03299
( 220 ) 2019.10.25.
( 732 ) MKB Bank Nyrt., Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

( 111 ) 232.365
( 151 ) 2020.09.21.
( 210 ) M 19 03301
( 220 ) 2019.10.25.
( 732 ) MKB Bank Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

( 111 ) 232.366
( 151 ) 2020.09.21.
( 210 ) M 19 03296
( 220 ) 2019.10.25.
( 732 ) MKB Bank Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

( 111 ) 232.367
( 151 ) 2020.09.21.
( 210 ) M 19 03837
( 220 ) 2019.12.18.
( 732 ) Csukovits Anna, Budapest (HU)
Hangai Rita, Páty (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SUPROBIC
( 511 ) 41

Oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; sport- és fitneszszolgáltatások; csoportos edzés oktatása;

személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; egészség- és fitnesztréning; fitnesz órák vezetése; edzési [fitnesz]
tanácsadási szolgáltatások; oktató jellegű egészségmegőrzési és erőnléti (fitnesz) tájékoztatás nyújtása.
A rovat 60 darab közlést tartalmaz.
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