Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 19. szám, 2020.10.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 230.895
( 151 ) 2020.09.15.
( 210 ) M 19 02735
( 220 ) 2019.09.11.
( 732 ) Szakács Tamás János, Debrecen (HU)
( 541 ) MTGload
( 511 ) 30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég.
( 111 ) 231.066
( 151 ) 2020.09.23.
( 210 ) M 19 00607
( 220 ) 2019.02.26.
( 732 ) Ne pazarolj Kft., Szirmabesenyő (HU)
( 740 ) dr. Nagy Kata Hildegárd, Budapest
( 546 )
( 511 ) 24

Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy műanyagból.

41

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

42

Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari

elemzési és ipari kutatási szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 231.373
( 151 ) 2020.09.30.
( 210 ) M 19 02842
( 220 ) 2019.09.17.
( 732 ) Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) Nem az a fontos, ami elválaszt, hanem az, ami összeköt!
( 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; sport- és kulturális tevékenységek.

( 111 ) 231.374
( 151 ) 2020.09.30.
( 210 ) M 19 02839
( 220 ) 2019.09.17.
( 732 ) Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) A játék összeköt!
( 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; sport- és kulturális tevékenységek.
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( 111 ) 231.400
( 151 ) 2020.09.15.
( 210 ) M 19 01086
( 220 ) 2019.04.01.
( 732 ) Budapest Bank Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) Budapest Bank Mobil App
( 511 ) 35
36

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

( 111 ) 231.442
( 151 ) 2020.09.15.
( 210 ) M 19 03734
( 220 ) 2019.12.09.
( 732 ) Nébald Olivér, Üröm (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Bögrékkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; élelmiszerekkel kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; ételöntetekkel és ételszószokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi
szolgáltatások; fűszerekkel és fűszerkeverékekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;
hentesárukkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; hűtőmágnesekkel kapcsolatos kis- és
nagykereskedelmi szolgáltatások; képeslapokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; korsókkal
kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; könyvekkel, magazinokkal kapcsolatos kis- és
nagykereskedelmi szolgáltatások; kulacsokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;
kulcstartókkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; matricákkal kapcsolatos kis- és
nagykereskedelmi szolgáltatások; növényi olajokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;
poharakkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; pólókkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi
szolgáltatások; poszterekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; ruházati cikkekkel kapcsolatos
kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; sapkákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;
tollakkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.
43

Bár- és éttermi szolgáltatások; bisztró [büfé] szolgáltatások; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások;

elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; étel- és italszolgáltatás mobil teherautóból;
ételek és italok biztosítása a vendégek otthonában; ételek és italok biztosítása bisztrókban; ételek és italok
szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételfelszolgáló eszközök kölcsönzése; ételfőzési, melegkonyhai
szolgáltatások; ételkészítés; ételkészítés mások számára kiszervezéssel; étkeztetési szolgáltatások
rendezvénytermek számára; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; éttermi
szolgáltatások, beleértve az engedéllyel rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat; éttermi tájékoztató
szolgáltatások; grilléttermek; mobil éttermi szolgáltatások; svédasztalos éttermi szolgáltatások; vállalati
vendéglátás (étel és ital szolgáltatása).
( 111 ) 232.056
( 151 ) 2020.09.29.
( 210 ) M 19 02717
( 220 ) 2019.09.09.
( 732 ) Huang Qizheng, Budapest (HU)
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( 740 ) Eczet Mária, Wanshida Kft., Budapest

( 546 )

( 511 ) 25

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

[ruházat]; ballonkabátok [ruházat]; beépített LED-eket tartalmazó ruházat; boák [nyakbavalók]; bokacsizmák (1);
bokacsizmák (2); bokszer alsónadrágok, bokszeralsók; bőrruházat (1); bugyik; bundák, szőrmék [ruházat];
csecsemőkelengyék, babakelengyék; csípőszorítók; csősálak; csuklyák, kapucnik [ruházat]; csúszásgátlók
lábbelikhez; díszzsebkendők [ruházat]; dzsekik; egyenruhák; esőruhák; fejre való sálak, fejkendők; fejszalagok
[ruházat]; felsőruházat; fém cipőkellékek; fityulák; futballcipők; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok,
úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák, úszódresszek; fürdőszandálok, fürdőcipők; fűzős bakancsok, csizmák;
gallérok [ruházat]; hálóköntösök, pongyolák; harisnyaáruk, kötöttáruk; harisnyák; harisnyanadrágok;
harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók (1); harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók (2); harisnyatartók,
harisnyakötők, zoknitartók (3); hímzett ruhadarabok; hónaljvédők; horgászmellények; hosszúnadrágok (1);
hosszúnadrágok (2); ingek; izzadságfelszívó harisnyák; izzadságfelszívó zoknik; izzadságfelszívó alsóneműk;
jelmezek; kabátok, dzsekik; kötények [ruházat]; kötöttáruk [ruházat]; lábbelik (1); lábbelik (2); legging nadrágok,
cicanadrágok; magas szárú lábbelik; mellények; miseingek; miseruhák, kazulák; mitrák, püspöksüvegek; muffok
[ruházat]; műbőr ruházat; nadrágleszorítók, pantallók; overallok, munkaruhák; öltönyök; öntapadós melltartók;
övek [ruházat]; papucsok; pénztartó övek [ruházat]; pizsamák; pólók; poncsók; prémsálak [szőrmék]; pruszlikok,
míderek, fűzős mellények; pufi dzsekik [ruházat]; pulóverek; pulóverek, kötött pulóverek; rash guard felső
ruházat; rövid ujjú ingek; ruházati cikkek; sálak; sapkák; sárcipők, gumicsizmák; síbakancsok, sícipők;
síkesztyűk; skortok [sportszoknyák]; spárgatalpú cipők vagy szandálok; sportcipők (1); sportcipők (2);
strandcipők; strandruházat; szandálok; szoknyák; szőrmebéléses kabátok; tornacipők; tornaruházat; trikó
[alsónemű], kombiné; trikók, turbánok; úszósapkák; valenki [orosz filccsizma]; zoknik; zuhanyzó sapkák.
( 111 ) 232.253
( 151 ) 2020.09.09.
( 210 ) M 19 03515
( 220 ) 2019.11.20.
( 732 ) Tóth Zoltán, Felsőpáhok (HU)
( 546 )

( 511 ) 6

Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, ércek; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; kisméretű fémáru;

fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz; páncélszekrények.
14

Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek és féldrágakövek; órák és más időmérő eszközök.

28

Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek.

42

Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 232.254
( 151 ) 2020.09.09.
( 210 ) M 19 02721
( 220 ) 2019.09.09.
( 732 ) Tellér Élelmiszer Nagykereskedelmi Kft., Felsőpakony (HU)
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( 546 )

( 511 ) 29

Étkezési napraforgómag; napraforgó magvak, feldolgozott; napraforgómag, elkészítve; pirított

napraforgómag; ízesített, pirított napraforgómag.
( 111 ) 232.256
( 151 ) 2020.09.09.
( 210 ) M 19 02994
( 220 ) 2019.09.30.
( 732 ) Kisrét Manufaktúra Kft., Békéscsaba (HU)
( 740 ) KACSUKPATENT Európai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 541 ) ÁRPÁD PÁLINKA
( 511 ) 16

Csomagolások, borítások palackokhoz papírból vagy kartonból; csomagolóanyagok palackokhoz papírból

vagy kartonból; papír- vagy kartondobozok; papírzacskók; csomagolóanyagok papírból vagy kartonból;
csomagoló eszközök; hírlevelek.
33

Pálinka földrajzi jelzés termékleírásának megfelelő pálinka.

( 111 ) 232.259
( 151 ) 2020.09.09.
( 210 ) M 20 00131
( 220 ) 2020.01.16.
( 732 ) Cai Minlin, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Sztrókay Zsolt Ottó, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

( 111 ) 232.260
( 151 ) 2020.09.09.
( 210 ) M 20 00007
( 220 ) 2019.12.20.
( 732 ) Nagy István Zoltán, Budapest (HU)
( 541 ) Boutiq Bar
( 511 ) 43

Vendéglátás.

( 111 ) 232.261
( 151 ) 2020.09.09.
( 210 ) M 20 00137
( 220 ) 2020.01.17.
( 732 ) Körmöczy-Pincz Petra, Balatonszabadi (HU)
( 546 )

( 511 ) 28
35

Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
M2283
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Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 111 ) 232.262
( 151 ) 2020.09.09.
( 210 ) M 20 00140
( 220 ) 2020.01.15.
( 732 ) Farkas Tibor, Nagylengyel (HU)
( 546 )

( 511 ) 33

Szeszes italok.

( 111 ) 232.263
( 151 ) 2020.09.09.
( 210 ) M 20 00142
( 220 ) 2020.01.17.
( 732 ) MedicalScan Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; piackutatás; gyógyszerészeti és egészségügyi ágazat területén nyújtott

üzleti konzultációs szolgáltatások.
42

Számítástechnikai szoftver tervezés és fejlesztés.

( 111 ) 232.264
( 151 ) 2020.09.09.
( 210 ) M 20 00150
( 220 ) 2020.01.20.
( 732 ) Trunkos András, Törökbálint (HU)
( 541 ) OBSITOS KENYÉR
( 511 ) 30

Cukrászsütemények; péksütemények; töltött péksütemények.

( 111 ) 232.300
( 151 ) 2020.09.18.
( 210 ) M 20 00183
( 220 ) 2020.01.22.
( 732 ) HB REAVIS Ingatlanfejlesztési Alap, Budapest (HU)
( 740 ) Orbán Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) AGORA Hub
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

37

Építőipari szolgáltatások; üzembehelyezési és javítási szolgáltatások; bányászati kitermelés, olaj- és

gázfúrás.
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 232.301
( 151 ) 2020.09.15.
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( 210 ) M 20 00184
( 220 ) 2020.01.22.
( 732 ) HB REAVIS Ingatlanfejlesztési Alap, Budapest (HU)
( 740 ) Orbán Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

37

Építőipari szolgáltatások; üzembehelyezési és javítási szolgáltatások; bányászati kitermelés, olaj- és

gázfúrás.
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 232.302
( 151 ) 2020.09.15.
( 210 ) M 20 00185
( 220 ) 2020.01.22.
( 732 ) HB REAVIS Ingatlanfejlesztési Alap, Budapest (HU)
( 740 ) Orbán Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) AGORA Park
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

37

Építőipari szolgáltatások; üzembehelyezési és javítási szolgáltatások; bányászati kitermelés, olaj- és

gázfúrás.
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 232.303
( 151 ) 2020.09.15.
( 210 ) M 20 00187
( 220 ) 2020.01.22.
( 732 ) HB REAVIS Ingatlanfejlesztési Alap, Budapest (HU)
( 740 ) Orbán Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) AGORA Tower
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

37

Építőipari szolgáltatások; üzembehelyezési és javítási szolgáltatások; bányászati kitermelés, olaj- és

gázfúrás.
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.
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( 111 ) 232.304
( 151 ) 2020.09.15.
( 210 ) M 19 03725
( 220 ) 2019.12.07.
( 732 ) Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Székesfehérvár (HU)
( 740 ) dr. Vörös Zsolt, Székesfehérvár
( 546 )

( 511 ) 36

Pénzügyi ügyletek.

( 111 ) 232.305
( 151 ) 2020.09.15.
( 210 ) M 19 03170
( 220 ) 2019.10.14.
( 732 ) Magyar RTL Telelvízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok

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

üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési
tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások;
vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.
38

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

levelezés, e-mail; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes
hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása; hangposta szolgáltatások; hírügynökségek; információszolgáltatás
távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; kommunikáció száloptikás
hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák];
mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű adatátvitel; rádióadás;
rádiós kommunikáció; távkonferencia szolgáltatás; távközlési berendezések kölcsönzése; távközlési csatornák
biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások (beszélgetésterelés és
összeköttetés); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (1); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (2);
telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; televíziós műsorszórás,
közvetítés; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével;
üzenetek küldése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; video on-demand
közvetítések.
41

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

szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; diszkok szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási
célokból; éjszakai klubok; elektronikus kiadványszerkesztés;elektronikus könyvek és folyóiratok on-line
publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; fényképészet; filmek feliratozása;
filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók;
filmszínházi előadások, filmbemutatók; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóríportok
készítése; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek
szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; jelbeszéd fordítása; karaoke szolgáltatás nyújtása;
klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok
szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ]
szolgáltatások; mentorálás; mikrofilmezésL; mozifilmek kölcsönzése; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti
galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális
videotár szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján;
nem reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs
szolgáltatások; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók
biztosítása; partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri
szolgáltatások; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];
stúdiószolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; számítógépes hálózatról online
biztosított játékszolgáltatások: szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi
produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási,
szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; televíziós
szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése;
videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások
eseményekhez; világítástechnikai szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak
vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.
( 111 ) 232.306
( 151 ) 2020.09.15.
( 210 ) M 20 00188
( 220 ) 2020.01.22.
( 732 ) HB REAVIS Ingatlanfejlesztési Alap, Budapest (HU)
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( 740 ) Orbán Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest

( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

37

Építőipari szolgáltatások; üzembehelyezési és javítási szolgáltatások; bányászati kitermelés, olaj- és

gázfúrás.
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 232.307
( 151 ) 2020.09.15.
( 210 ) M 19 03185
( 220 ) 2019.10.15.
( 732 ) Bárkányi Ágota, Budakeszi (HU)
Rónai Czentár Katalin, Dunakeszi (HU)
Kocsis Tamás, Pilisvörösvár (HU)
( 541 ) TÜNDÉRKERT
( 511 ) 41

Nevelés, szórakoztatási és kulturális tevékenység; gyermek- illetve családi programok; zenés előadások

alkotása, szervezése, bemutatása; gyermekszórakoztatás; zenés gyermekfoglalkozások; gyermektáboroztatás;
gyermekdalok, népdalok hangszerelése; elektronikus gyerekkönyvek on-line publikálása, dalírás,
előadóművészek szolgáltatásai, élő előadások bemutatása, forgatókönyvírás, hangversenyek, koncertek
szervezése és lebonyolítása, klubszolgáltatások, [szórakoztatás vagy oktatás], oktatás biztosítása, színházi
produkciók, szórakoztatási szolgáltatások, zenei produkciók, zenekarok szolgáltatásai, zeneszerzés.
( 111 ) 232.308
( 151 ) 2020.09.15.
( 210 ) M 19 03590
( 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 ) 232.309
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( 151 ) 2020.09.15.
( 210 ) M 19 02902
( 220 ) 2019.09.23.
( 732 ) Integrál Zrt., Kiskunfélegyháza (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Hústermékek, tartósított hústermékek, húskonzervek.

31

Élőállat, élőliba, élőkacsa.

35

Hús- baromfihús, élelmiszer-nagykereskedelmi és iparcikk ruházati termék nagykereskedelmi tevékenység

szervezése, bonyolítása, burgonya, zöldség- gyümölcs és vegyes cikk felvásárlás.
( 111 ) 232.310
( 151 ) 2020.09.15.
( 210 ) M 19 03440
( 220 ) 2019.11.11.
( 732 ) Miklos Consulting Kft., Csomád (HU)
( 541 ) Foresthacker
( 511 ) 42

Adatfeldolgozással kapcsolatos mérnöki szolgáltatások; informatikával kapcsolatos mérnöki szolgáltatások;

számítógépes programozással kapcsolatos mérnöki szolgáltatások.
( 111 ) 232.311
( 151 ) 2020.09.15.
( 210 ) M 19 03441
( 220 ) 2019.11.11.
( 732 ) Szilas Judit, Pécs (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

Alsóruházat, fehérneműk; alsószoknyák; alvómaszkok; ballonkabátok [ruházat]; bokacsizmák (1);

bokacsizmák (2); bőrruházat (1); bugyik; bundák, szőrmék [ruházat]; cipőfelsőrészek (1); cipőfelsőrészek (2);
cipőorrok; cipősarkak (1); cipősarkak (2); dzsekik; egyenruhák; fátylak [ruházat]; fej szalagok [ruházat];
felsőruházat; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőruhák, úszódresszek; fűzős bakancsok, csizmák; hálóköntösök,
pongyolák; harisnyaáruk, kötöttáruk; harisnyák; harisnyanadrágok; hímzett ruhadarabok; hosszúnadrágok (1);
hosszúnadrágok (2); ingek; kabátok, dzsekik; karcsúsító anyagokat tartalmazó ruházat; kész bélések [ruházat
részei]; készruhák; kimonók; kombinék [alsónemű]; kötöttáruk [ruházat]; lábbelik (1); lábbelik (2); legging
nadrágok, cicanadrágok; magas szárú lábbelik; mantilla fátyol; mellények; melltartók; míderek (1); míderek (2);
szandálok; szoknyák; szőrmebéléses kabátok; szövetkabátok, felöltők; teddyk [alsónemű]; tornacipők; trikó
[alsónemű], kombiné; trikók; vállkendők, nagykendők.
( 111 ) 232.312
( 151 ) 2020.09.15.
( 210 ) M 20 00460
( 220 ) 2020.02.14.
( 732 ) Gál Kristóf, Budapest (HU)
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( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest

( 546 )
( 511 ) 35

Célzott marketing; digitális hálózatok útján nyújtott marketing szolgáltatások; direkt marketing

szolgáltatások; direkt marketingre vonatkozó konzultáció; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési- és
reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos adatok
terjesztése; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos információ gyűjtése; internetes marketing; internetes
marketinggel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások; kereskedelmi információs ügynökségek [üzleti információk,
pl. marketing vagy demográfiai adatok biztosítása]; kereskedelmi marketing [nem értékesítés];
keresőmotor-optimalizációval kapcsolatos konzultáció; keresőmotoros marketing szolgáltatások;
keresőoptimalizálás; közönségszolgálati [PR] konzultáció; kutatási szolgáltatások reklámozással és marketinggel
kapcsolatban; marketing célú becslések; marketing előrejelzés; marketing felmérések tervezése; marketing
információk nyújtása; marketing információk szolgáltatása; marketing kampányok; marketing konzultációs
szolgáltatások; marketing menedzsment konzultációhoz kapcsolódó üzleti tanácsadás; marketing menedzsment
tanácsadás; marketing menedzsmenthez kapcsolódó tanácsadás; marketing promóciós rendezvények
szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások; marketing segítségnyújtás; marketing stratégiák és
koncepciók kidolgozása; marketing stratégiák tervezése; marketing szoftverkiadás keretében; marketing
szolgáltatások; marketing támogatást nyújtó franchise szolgáltatások; marketing tanácsadás; marketing tanácsadó
szolgáltatások biztosítása gyártók részére; marketing tanulmányok előkészítése; marketing tanulmányok
készítése; marketing tanulmányokhoz kapcsolódó tervezési szolgáltatások; marketing tevékenységgel kapcsolatos
üzleti konzultáció és menedzsment; marketing-tanácsadás és -szolgáltatások; marketingadatok statisztikai
értékelése; marketinggel kapcsolatos adminisztráció; marketinggel kapcsolatos információnyújtás; marketinggel
kapcsolatos információnyújtás weboldalakon keresztül; marketinggel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások;
marketinggel kapcsolatos szakmai konzultáció; marketinggel kapcsolatos üzleti tanácsadás; marketinghez
kapcsolódó elemzés; marketingrendezvények megrendezése és lebonyolítása; marketingstratégiai vizsgálatok;
marketingstratégiák kidolgozása és kivitelezése mások megbízásából; marketingszemélyzet irányítása;
marketingtanácsadás a közösségi média területén; marketingtervek elkészítése; marketingtrendek elemzése;
marketingügynökségi szolgáltatások; más online eladók áruit és szolgáltatásait bemutató kereshető online
hirdetési útmutató rendelkezésre bocsátása az interneten; mások áruinak és szolgáltatásainak marketingje; mások
termékeinek és szolgáltatásainak marketingje kuponok terjesztése révén; mindenféle reklámozási és marketing
bemutató anyagok bérbeadása; online kereskedők áruinak és szolgáltatásainak reklámozása kereshető online
útmutató segítségével; online reklám- és marketingszolgáltatások; online weblapok népszerűsítése, reklámozása
és marketingje; partnerprogram-marketing; partnerprogram-marketinggel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások;
pénzügyi marketing; piackutatás és analízis; piackutatás és marketing tanulmányok; promóciós marketing;
promóciós marketing-szolgáltatások audiovizuális média felhasználásával; reklám és marketing szolgáltatások;
reklám- és marketing konzultáció; reklám- és marketingszolgáltatások blogokon keresztül biztosítva; reklám- és
marketingszolgáltatások kommunikációs csatornákon keresztül biztosítva; reklám- és promóciós anyagok
terjesztése; reklám- és promóciós szerződések készítése harmadik felek számára; reklám-, marketing és hirdetési
anyagok terjesztése; reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; reklámanyag-terjesztési szolgáltatások;
reklámanyagok és -szövegek megjelentetése; reklámanyagok és reklámok készítése, kiadása; reklámanyagok
készítése; reklámozás, marketing és promóciós konzultáció, tanácsadó és segítségnyújtási szolgáltatások;
reklámozáshoz, népszerűsítéshez és marketinghez kapcsolódó szaktanácsadó szolgáltatások; reklámozási és
marketing-szolgáltatások közösségi médián keresztül biztosítva; reklámozási, marketing és promóciós
szolgáltatások; reklámozási, promóciós és PR szolgáltatások; stratégiai marketinghez kapcsolódó üzleti
tanácsadás; szájról-szájra marketing; tanácsadás az üzletvezetés és marketing területén; telefonos marketing;
ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi vagy marketing célokra; üzleti konzultáció a marketinggel
kapcsolatban; üzleti marketing szolgáltatások; üzleti marketing tanácsadás; üzleti marketing-konzultációs
szolgáltatások; üzlettel és marketinggel kapcsolatos információk vagy vizsgálatok; honlapforgalom
optimalizálása; honlap landing page készítése; honlap landing page optimalizálása; tartalommarketing-terv
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készítése; marketing tartalmak előállítása.

41

Füzetek kiadása; képzés és oktatás; képzés, tanítás és oktatás biztosítása; kiadványok megjelentetése;

konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése; könyvek és folyóiratok kiadása; marketing ismeretekkel
kapcsolatos előadási szolgáltatások; marketing tananyagok kiadása; marketinggel kapcsolatos konferenciák
rendezése és lebonyolítása; nyomtatványok és nyomtatott kiadványok megjelentetése; oktatási és képzési
szolgáltatások; oktatási konferenciák rendezése és lebonyolítása; oktatási tananyagok kiadása; online elektronikus
kiadványok biztosítása, nem letölthető; online képzések biztosítása; online kiadói szolgáltatások; online
kiadványok megjelentetése; online oktatás biztosítása; online oktatási tanfolyamok biztosítása; online
szemináriumok biztosítása; reklámozással, hirdetéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; szemináriumok és
workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása; workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése;
workshopok [képzés] szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató
szolgáltatások; workshopok és szemináriumok rendezése; blogírási szolgáltatások.
42

Honlapkészítési szolgáltatások.

( 111 ) 232.313
( 151 ) 2020.09.18.
( 210 ) M 20 01176
( 220 ) 2020.04.30.
( 732 ) Csillámvilág Kft., Dabas (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 541 ) CsillámVilág
( 511 ) 3

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

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

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

szettek; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: tetoválás hatású matricák, testre
ragasztható matricák.
( 111 ) 232.317
( 151 ) 2020.09.15.
( 210 ) M 19 03589
( 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
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licenszelése; szellemi tulajdonnal kapcsolatos figyelő szolgáltatások; szellemi tulajdonnal kapcsolatos

konzultáció; szerzői jogok kezelése.
( 111 ) 232.318
( 151 ) 2020.09.15.
( 210 ) M 19 03593
( 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 ) 232.319
( 151 ) 2020.09.15.
( 210 ) M 19 03594
( 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 ) 232.320
( 151 ) 2020.09.15.
( 210 ) M 19 03450
( 220 ) 2019.11.12.
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( 732 ) Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft., Szeged (HU)

( 740 ) Dr. Varga Péter, Szeged
( 546 )

( 511 ) 29

Étkezési olajok és zsírok.

30

Rizs, tészta és metélt; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények.

32

Sörök; alkoholmentes italok; szörpök és más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

( 111 ) 232.321
( 151 ) 2020.09.15.
( 210 ) M 19 03591
( 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 ) 232.322
( 151 ) 2020.09.15.
( 210 ) M 19 03306
( 220 ) 2019.10.24.
( 732 ) HírTV Műsorszolgáltató és Hirdetésszervező Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Pintér Andrea, Budapest
( 541 ) ECHO TV
( 511 ) 41

Televíziós szolgáltatás; televíziós műsorok készítése.

( 111 ) 232.324
( 151 ) 2020.09.15.
( 210 ) M 19 03592
( 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
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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 ) 232.325
( 151 ) 2020.09.15.
( 210 ) M 20 00331
( 220 ) 2020.02.04.
( 732 ) Kapu a Promenádhoz Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); éttermi szolgáltatások, gyorséttermek, önkiszolgáló éttermek, snack bárok, bár

szolgáltatások, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, pékségek; magánszakács, személyi séf; ételek és italok
elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás.
( 111 ) 232.326
( 151 ) 2020.09.15.
( 210 ) M 20 00334
( 220 ) 2020.02.04.
( 732 ) Gáspár Medical Center Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Keresztes Tímea, Budapest
( 541 ) VadMed
( 511 ) 41

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

( 111 ) 232.328
( 151 ) 2020.09.15.
( 210 ) M 20 00327
( 220 ) 2020.02.04.
( 732 ) Fashion Room Kft., Üröm (HU)
( 740 ) Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25
43

Ruházati cikkek.
Vendéglátás (élelmezés); éttermi szolgáltatások, gyorséttermek, önkiszolgáló éttermek, snack bárok, bár

szolgáltatások, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, pékségek; magánszakács, személyi séf; ételek és italok
elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás.
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( 111 ) 232.330
( 151 ) 2020.09.15.
( 210 ) M 20 00333
( 220 ) 2020.02.04.
( 732 ) Kapu a Promenádhoz Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft, Budapest
( 546 )
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); éttermi szolgáltatások, gyorséttermek, önkiszolgáló éttermek, snack bárok, bár

szolgáltatások, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, pékségek; magánszakács, személyi séf; ételek és italok
elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás.
( 111 ) 232.331
( 151 ) 2020.09.15.
( 210 ) M 20 00330
( 220 ) 2020.02.04.
( 732 ) Kapu a Promenádhoz Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); éttermi szolgáltatások, gyorséttermek, önkiszolgáló éttermek, snack bárok, bár

szolgáltatások, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, pékségek; magánszakács, személyi séf; ételek és italok
elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; gyermekmegőrzési szolgáltatások; terembérlés
találkozókhoz; ideiglenes szállásadás.
( 111 ) 232.332
( 151 ) 2020.09.15.
( 210 ) M 20 00190
( 220 ) 2020.01.23.
( 732 ) Quinit Nonprofit Kft., Érd (HU)
( 740 ) Benkőné Csillag Lucia, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Oktatási, szórakoztatási és sportfoglalkozások szervezése; rekreációs, szabadidős tevékenységek szervezése

hátrányos helyzetűek részvételével; sport biztosítása fogyatékkal élők és hátrányos helyzetűek számára;
távközlési kapcsolaton keresztül megvalósuló távoktatás.
( 111 ) 232.333
( 151 ) 2020.09.15.
( 210 ) M 20 00608
( 220 ) 2020.02.26.
( 732 ) Kocsor Zsolt, Sződliget (HU)
( 546 )
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.
M2295
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Zeneszerzés; zene komponálása; zene rögzítése; zenés szórakoztatás; zenei előadás; zenei produkciók; zenés

előadások; zenés szolgáltatások; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten; élő előadások bemutatása;
hangfelvételek kölcsönzése; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; hangmérnöki szolgáltatások
rendezvényekhez; lemezlovas szolgáltatások; nem reklámcélú szövegek publikálása; online, nem letölthető
videók biztosítása; partik tervezése; rádió és televízió műsorok készítése; rádiós szolgáltatás; show-műsorok
készítése; show-műsorok szervezése; stúdió szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; szórakoztatási
szolgáltatások.
( 111 ) 232.334
( 151 ) 2020.09.15.
( 210 ) M 20 00329
( 220 ) 2020.02.04.
( 732 ) Kapu a Promenádhoz Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); éttermi szolgáltatások, gyorséttermek, önkiszolgáló éttermek, snack bárok, bár

szolgáltatások, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, pékségek; magánszakács, személyi séf; ételek és italok
elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; gyermekmegőrzési szolgáltatások; terembérlés
találkozókhoz; ideiglenes szállásadás.
( 111 ) 232.335
( 151 ) 2020.09.15.
( 210 ) M 19 03684
( 220 ) 2019.12.04.
( 732 ) Papp Péter, Kiskunhalas (HU)
( 740 ) dr. Szente Zsolt, Kiskunhalas
( 546 )

( 511 ) 7

Szerszámgépek, erőgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); mezőgazdasági szerszámok, kézi szerszámok
kivételével; keltetőgépek; árusító automaták; anyagmozgató gépek berakodáshoz és kirakodáshoz; áramfejlesztő
generátorok (1); áramfejlesztő generátorok (2); áttételek gépekhez; automata kezelőgépek (manipulátorok);
befejező megmunkáló gépek; bélyegzőgépek, sajtológépek; berúgókarok motorkerékpárokhoz; centrifugál
szivattyúk; cukorgyártásban használt gépek; cséplőgépek; csónakmotorok, hajómotorok (1); csónakmotorok,
hajómotorok (2); dagasztógépek, gyúrógépek; dezintegrátorok, aprítógépek; dombornyomó gépek; döngölőgépek;
dróthúzó gépek; elektromos keverőgépek (1); elektromos keverőgépek (2); elektromos viaszpolírozó gépek és
eszközök; emelőszerkezetek (gépek); esztergák; faipari, famegmunkáló gépek; fémfeldolgozó gépek; fenőgépek;
festékező készülékek nyomdagépekhez; festőgépek; földmunkagépek (1); földmunkagépek (2); földmunkagépek
(3); földmunkagépek (4); fúrógépek; fúvógépek; fűrészgépek; gabonahántoló gépek; gázhegesztő gépek (1);
gázhegesztő gépek (2); gereblyegépek; gőzkalapácsok; gőzzel tisztító készülékek; gravírozógépek; gyalugépek;
gyomlálógépek; hajlítógépek; hulladékaprító gépek; hulladéktömörítő gépek; húsdarálók; húsológépek; ipari
osztályozógépek, szortírozó gépek; ipari tintasugaras nyomdagépek; italok készítésére szolgáló gépek,
elektromechanikus; kátrányozógépek; kavarógépek; kenyérvágó gépek; kévekötő gépek; keverőgépek (1);
keverőgépek (2); keverők, keverőgépek; kolbásztöltő gépek; kovácsgépek, kovácsprések; kőmegmunkáló gépek;
köpülőgépek; kötélgyártó gépek; kötőgépek; levegőelszívó gépek; levegőszivattyúk; magasnyomású
mosóberendezések; marógépek; menetfúró és menetvágó gépek; menetvágó gépek; műanyagfeldolgozó gépek;
nyírógépek; sűrített levegős gépek (1); sűrített levegős gépek (2); szerszámgépek; szerszámok (géprészek);
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szívógépek ipari célokra; vágógépek, vágószerszámok (1); vágógépek, vágószerszámok (2); víztelenítő gépek.

12

Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

37

Járműjavító műhelyek [üzemanyag utántöltés és karbantartás]; járműmosás; járművek karbantartása;

járművek karbantartása és javítása; járművek kenése; járművek rozsda elleni kenése; járművek tisztítása.
( 111 ) 232.336
( 151 ) 2020.09.15.
( 210 ) M 20 00703
( 220 ) 2020.03.04.
( 732 ) Pascal-Door Kft., Budapest (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )
( 511 ) 6

Acél építőanyagok; acél gyártmányok, készítmények, acél ívek, lapok formájában; acél nyers vagy félig

megmunkált állapotban; acél, lemezek formájában; acélkeretek épületekhez; ajtó rögzítők fémből; ajtóbetétek
fémből; ajtók építményekhez, fémből; ajtók és ablakok fémből; ajtókeretek fémből; ajtókeretek, ajtótokok
fémből; ajtókilincsek fémből; ajtókopogtatók fémből; ajtóláncok fémből; ajtónyitó szerkezetek, nem elektromos;
ajtópántok fémből; ajtóreteszek fémből; ajtórugók, nem elektromos; ajtószerelvények fémből; ajtóvasalások;
ajtóvédő lemez, rúgópléh; ajtózárak fémből; alumínium ajtók; alumínium ajtók lakóházakba; biztonsági ajtózárak
fémből; biztonsági redőny ajtókra; bútorfogók, ajtófogók bútorokra fémből; fém ajtófogasok; fém ajtófogók; fém
ajtók, amelyek lehetővé teszik az épületekbe való bejutást kisállatok számára; fém ajtókeretek; fém ajtókilincsek;
fém ajtóprofilok; fém ajtótáblák, névtáblák ajtókhoz; fém ajtótámasztó szerkezetek; fém ajtótámasztók; fém
ajtóütközők; fém ajtózsanérok; fém alkatrészek ajtókhoz; fém biztonsági ajtók; fém biztonsági ajtószerelvények;
fém fogantyúk ajtókhoz; fém kukucskálók, kémlelőnyílások ajtóra [nem nagyító]; fém mennyezeti
függesztőpályák, sínek ajtókhoz; fém névtáblák és ajtóra való névtáblák; fém páncéllemezek ajtókhoz; fém
reteszek ajtók zárásához; fém rovarhálók ajtókra; fém szegélyek ajtókhoz; fém szigetelés ablakra/ajtóra; fém
szúnyoghálók ajtóra; fém tolóajtók; fém tolóajtók épületekhez; fémből készült ajtóelemek; fémből készült
ajtófogók szekrényajtókhoz; fémből készült ajtók, kapuk, ablakok és árnyékolók; fémből készült ajtórögzítők;
fémből készült biztonsági láncok ajtókra; fémből készült Cremone kilincsek ablakokhoz; fémből készült fékes
ajtóbehúzók; fémből készült páncélozott ajtók; fémből készült tolózárak, reteszek, mint ajtószerelvények; fémből
készült védőlemezek ajtókhoz; fémkeretek tolóajtókhoz; fémredőnyök ajtókhoz; harmonika ajtók fémből;
közönséges fémből készült ajtógombok; külső ajtók fémből; lengőajtók [kutyaajtók] ajtókra; moduláris
előregyártott acélkeretek; rozsdamentes acél; rozsdamentes acél lemez; rozsdamentes acél szalagok;
rugdosólemezek beltéri ajtókhoz; rugós fém zsanérok; rugót tartalmazó fém zsanérok; szellőzőrácsok fémből
ajtókba történő beszerelésre; szúnyoghálós ajtók fémből; tűzálló ajtók fémből; tűzgátló ajtók fémből; tűzvédelmi
ajtók fémből; ütközők fémből; vasalatok ajtókhoz és ablakokhoz (fém-); vezetősínek fémből tolóajtókhoz.
19

Ajtók, nem fémből; ajtókeretek, ajtótokok fából; ajtókeretek, ajtótokok nem fémből; ajtókeretek, nem

fémből; ajtókhoz használt táblaüveg; ajtópanelek, nem fémből; átlátszó nemfém ajtók épületekhez; belső ajtók
nem fémből; elválasztó ajtók nem fémből; fa ajtók; felhajtható ajtók, nem fémből; garázsokhoz használt ajtók
(nem fémből); harmonikaajtók nem fémből; hőszigetelő tulajdonságú, redőny rendszerű kapuk, ajtók [nemfém];
keretek (nem fémből) üvegezett ajtókhoz; külső ajtók nem fémből; műanyag ajtók épületekhez; nem fém
harmonikaajtók; nem fém toló-bukó ajtók épületekhez; nem fémből készült ajtók, kapuk, ablakok és árnyékolók;
nem fémes anyagokból készült szigetelő ajtók; nemfém biztonsági ajtók; páncélozott ajtók nem fémből;
rovarhálók (nem fémből) ajtókra; tűzálló ajtók, nem fémből; üveges ajtók nem fémből; üvegezett ajtók [nem fém
keret]; üvegpanelek ajtókhoz; vinyl ajtók; vinyl elhúzható ajtók.
( 111 ) 232.337
( 151 ) 2020.09.15.
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( 210 ) M 20 00701
( 220 ) 2020.03.04.
( 732 ) Nagyné Horváth Alexandra, Törökbálint (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 19

Rámpák, melyek nemfém anyagokból készült szerkezetek; lépcsők, lépcsősorok; fa rácsok, korlátok;

korlátok nem fémből; rámpa korláttal; kisállatok számára készített rámpák, melyek nemfém anyagokból készült
szerkezetek; kisállatok számára készített lépcsők, lépcsősorok; kisállatok számára készített fa rácsok, korlátok;
kisállatok számára készített korlátok (nem fém anyagokból); kutyáknak készített lépcsők és rámpák; kutyáknak
készített összecsukható lépcsők és rámpák; kutyáknak készített feljáró rámpák; kutyáknak készített rámpák
házikóval; kutyáknak készített lépcsők házikóval; lépcsőre helyezhető kutyáknak készített rámpák.
20

Bútorok kedvtelésből tartott állatok számára; fellépők nem fémből; fellépő; kisállatok számára készített

galéria bútorok; kisállatok számára készített dobbantók.
( 111 ) 232.338
( 151 ) 2020.09.15.
( 210 ) M 20 00715
( 220 ) 2020.03.05.
( 732 ) Suhajda Csaba, Székesfehérvár (HU)
( 541 ) ALBA-TAXI
( 511 ) 39

Személyszállítás; fuvarozás.

( 111 ) 232.339
( 151 ) 2020.09.15.
( 210 ) M 20 00710
( 220 ) 2020.03.04.
( 732 ) Lukács Ádám, Budapest (HU)
( 541 ) WEBALLY
( 511 ) 42

Weboldal készítési és karbantartási szolgáltatások.

( 111 ) 232.340
( 151 ) 2020.09.15.
( 210 ) M 20 00711
( 220 ) 2020.03.05.
( 732 ) Aqua Tender Hungary Kft., Kiskunfélegyháza (HU)
( 541 ) Veganuár
( 511 ) 35
41

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 111 ) 232.343
( 151 ) 2020.09.16.
( 210 ) M 20 00332
( 220 ) 2020.02.04.
( 732 ) Kapu a Promenádhoz Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); éttermi szolgáltatások, gyorséttermek, önkiszolgáló éttermek, snack bárok, bár

szolgáltatások, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, pékségek; magánszakács, személyi séf; ételek és italok
elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás.
( 111 ) 232.344
( 151 ) 2020.09.17.
( 210 ) M 20 00622
( 220 ) 2020.02.27.
( 732 ) Joy's United Kft., Szeged (HU)
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés).

( 111 ) 232.345
( 151 ) 2020.09.17.
( 210 ) M 20 00623
( 220 ) 2020.02.27.
( 732 ) Csató Richárd, Pilisborosjenő (HU)
( 740 ) dr. Kucsera László, Pilisborosjenő
( 546 )

( 511 ) 41

Kulturális tevékenység, szórakoztató rendezvények szervezése, zenés rendezvények, koncertek szervezése.

( 111 ) 232.347
( 151 ) 2020.09.18.
( 210 ) M 19 03574
( 220 ) 2019.11.26.
( 732 ) Karlovarské minerálni vody, a.s., Karlovy Vary (CZ)
( 300 ) 556581 2019.06.13. CZ
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 30
32

Tea, tea alapú italok.
Ásványvizek; forrásvizek; asztali vizek; limonádék, sörök, alkoholmentes szénsavas italok, gyümölcslevek

(alkoholmentes italok); szirupok italok készítéséhez; szirupok limonádékhoz; ízesített ásványvizek és más
alkoholmentes italok; készítmények ásványvíz készítéséhez; természetes vagy szénsavas vizek (ásványi vagy nem
ásványi); gyümölcs- vagy zöldséglevek (italok); alkoholmentes gyümölcs- vagy zöldségitalok; szénsavas vizek;
gyömbér limonádék, sörbetek (italok); italkészítmények; alkoholmentes gyümölcs- vagy zöldségkivonatok italok
készítéséhez; tejerjesztéshez szükséges anyagokat tartalmazó alkoholmentes italok.
35

Eladási, értékesítési promóciók, hirdetési és reklámszolgáltatások, reklámterjesztés.
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( 111 ) 232.348
( 151 ) 2020.09.18.
( 210 ) M 20 00179
( 220 ) 2020.01.22.
( 732 ) Adama Makhteshim Ltd., Beer Sheva (IL)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) ACARISTOP
( 511 ) 5

Peszticidek; herbicidek; inszekticidek; fungicidek.

( 111 ) 232.349
( 151 ) 2020.09.18.
( 210 ) M 20 00458
( 220 ) 2020.02.14.
( 732 ) Krázsik József, Pomáz (HU)
Krázsik-Madary Judit, Pomáz (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Búvárbemutatók szervezése; búvárfelszerelések kölcsönzése; búvárkodási lehetőségek biztosítása;

búvárkodással kapcsolatos képzési szolgáltatások; búvároktatás; technikai búvároktatás; ipari búvároktatás;
közbiztonsági búvároktatás; légzőkészülékes búvároktatás; szabadtüdős búvároktatás; tengeri búvárkodással
kapcsolatos képzési szolgáltatások.
( 111 ) 232.358
( 151 ) 2020.09.18.
( 210 ) M 20 00180
( 220 ) 2020.01.22.
( 732 ) Horváth Tibor, Sopron (HU)
Horváth Attila, Sopron (HU)
Kiss Ákos, Sopron (HU)
( 740 ) Margitics és Gacsályi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

( 111 ) 232.359
( 151 ) 2020.09.18.
( 210 ) M 19 03843
( 220 ) 2019.12.19.
( 732 ) Qatar Company for Airports Operation and Management, Doha (QA)
( 740 ) Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 35

Üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás, nevezetesen repülőtéri üzletvezetési és üzemeltetési

szolgáltatások.
39

Utazók és áruk légi szállítása; hajóutak szervezése; kirándulások szervezése; parkolási szolgáltatások.

( 111 ) 232.360
( 151 ) 2020.09.18.
( 210 ) M 19 03572
( 220 ) 2019.11.26.
( 732 ) Karlovarské minerálni vody, a.s., Karlovy Vary (CZ)
( 300 ) 556583 2019.06.13. CZ
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 30
32

Tea, tea alapú italok.
Ásványvizek; forrásvizek; asztali vizek; limonádék, sörök, alkoholmentes szénsavas italok, gyümölcslevek

(alkoholmentes italok); szirupok italok készítéséhez; szirupok limonádékhoz; ízesített ásványvizek és más
alkoholmentes italok; készítmények ásványvíz készítéséhez; természetes vagy szénsavas vizek (ásványi vagy nem
ásványi); gyümölcs- vagy zöldséglevek (italok); alkoholmentes gyümölcs- vagy zöldségitalok; szénsavas vizek;
gyömbér limonádék, sörbetek (italok); italkészítmények; alkoholmentes gyümölcs- vagy zöldségkivonatok italok
készítéséhez; tejerjesztéshez szükséges anyagokat tartalmazó alkoholmentes italok.
35

Eladási, értékesítési promóciók, hirdetési és reklámszolgáltatások, reklámterjesztés.

( 111 ) 232.361
( 151 ) 2020.09.18.
( 210 ) M 19 03573
( 220 ) 2019.11.26.
( 732 ) Karlovarské minerálni vody, a.s., Karlovy Vary (CZ)
( 300 ) 556582 2019.06.13. CZ
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 30
32

Tea, tea alapú italok.
Ásványvizek; forrásvizek; asztali vizek; limonádék, sörök, alkoholmentes szénsavas italok, gyümölcslevek

(alkoholmentes italok); szirupok italok készítéséhez; szirupok limonádékhoz; ízesített ásványvizek és más
alkoholmentes italok; készítmények ásványvíz készítéséhez; természetes vagy szénsavas vizek (ásványi vagy nem
ásványi); gyümölcs- vagy zöldséglevek (italok); alkoholmentes gyümölcs- vagy zöldségitalok; szénsavas vizek;
gyömbér limonádék, sörbetek (italok); italkészítmények; alkoholmentes gyümölcs- vagy zöldségkivonatok italok
készítéséhez; tejerjesztéshez szükséges anyagokat tartalmazó alkoholmentes italok.
35

Eladási, értékesítési promóciók, hirdetési és reklámszolgáltatások, reklámterjesztés.

( 111 ) 232.369
( 151 ) 2020.09.21.
( 210 ) M 18 00484
( 220 ) 2018.02.15.
( 732 ) Szmolár Márk, Nyíregyháza (HU)
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( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; online rendelési

szolgáltatások; reklám- és promóciós anyagok terjesztése; reklám-, marketing és hirdetési anyagok terjesztése;
reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; reklám és marketing.
( 111 ) 232.371
( 151 ) 2020.09.23.
( 210 ) M 19 01741
( 220 ) 2019.05.29.
( 732 ) Hévíz TDM Egyesület, Hévíz (HU)
( 541 ) Hévíz, az élet forrása!
( 511 ) 35

Olyan reklámügynökségek által nyújtott szolgáltatások, amelyek a nyilvánossággal való kommunikációt,

nyilatkozatok és közlések terjesztését végzik, áru vagy szolgáltatás tekintetében; mások javára különböző
áruféleségek összeállítása (kivéve ezek szállítását), amely lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy megfelelően
megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat; ezeket a szolgáltatásokat kiskereskedelmi üzletek,
nagykereskedelmi egységek,katalógusból levélben való megrendelés vagy olyan elektronikus média útján lehet
nyújtani, mint például honlapok vagy televíziós bevásárló programok; reklámügynökségek és szolgálatok
szolgáltatásai, úgymint prospektusok terjesztése közvetlenül vagy posta útján.
39

Utazással és áruszállítással kapcsolatban ügynökségek vagy turistairodák által nyújtott információs

szolgáltatások, információnyújtás a díjszabásról, a menetrendről és a fuvarozás módjáról.
43

Szállásfoglalási szolgáltatások utazók számára, utazási irodák és ügynökök útján.

( 111 ) 232.378
( 151 ) 2020.09.23.
( 210 ) M 20 00323
( 220 ) 2020.02.03.
( 732 ) WanderWell Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Bacsek György Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Digitális Detox
( 511 ) 39

Autóbuszos utazás szervezése; buszos utazások szervezése; foglalási szolgáltatások utazáshoz és

szállításhoz; helyfoglalás utazással kapcsolatban; idegenvezetői és utazási információs szolgáltatások;
jegybiztosítás utazáshoz [lehetővé tételéhez]; kiskorúak kísérése utazás során; légi utazási szolgáltatások; légi
utazások szervezése; tengeri utazási [hajó] szolgáltatások; túrák, utazások biztosítása; utazás- és
nyaralásszervezés; utazás koordinálása egyének és csoportok számára; utazáshoz és kiránduláshoz jegyfoglalási
szolgáltatások; utazási foglalási szolgáltatások; utazási idegenvezetési szolgáltatások; utazási irodai szolgáltatások
üdülések megszervezéséhez; utazási irodai szolgáltatások, utazásszervezés; utazási irodák szolgáltatásai
autóbuszos utazással kapcsolatban; utazási szolgáltatások; utazások és hajókirándulások szervezése; utazások
szervezése és lebonyolítása; utazások tervezése; utazásszervezés, kirándulásszervezés; utazásszervezői
szolgáltatások utazások foglalásához; útvonallal kapcsolatos [utazási] tanácsadó szolgáltatások.
( 111 ) 232.379
( 151 ) 2020.09.23.
( 210 ) M 20 00451
( 220 ) 2020.02.13.
( 732 ) Gong Rádió Információs, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kecskemét (HU)
( 740 ) Fodor István Mihály, Debrecen
( 541 ) Gong Rádió
( 511 ) 35

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

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások promóciója
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sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési

promóciós szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra;
felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; fogyasztói hűségprogramok igazgatása;
gazdasági előrejelzések; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; kereskedelmi
információ és tanácsadás fogyasztóknak[fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek;
kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vásárok
rendezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel
kapcsolatban; manöken/modell közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; marketing szoftverkiadás keretében;
marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt adatok
frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi
szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez;
online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és előre rögzített zenékhez és filmekhez; online piactér
biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás];
Pay Per Click (PPC) hirdetés; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;
reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás;
reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára
vonatkozó tanácsadás; reklámkoncepciók kidolgozása; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;
reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés;
szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); szponzorok felkutatása; telemarketing
szolgáltatások; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; termékminták, áruminták
terjesztése; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi vagy
marketingcélokra; üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül;
üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával
kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti
vizsgálatok, kutatások; vállalati kommunikációs szolgáltatások; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.
38

Távközlési szolgáltatások; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus

levelezés, e-mail; hangposta szolgáltatások; hírügynökségek; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós
műsorszórás; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák]; podcastok átvitele; rádióadás; rádiós kommunikáció;
televíziós műsorszórás, közvetítés; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása
számítógépek segítségével; videó on-demand közvetítések.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; bálok szervezése; dalírás;

digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése
szórakoztatási célokból; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; éjszakai klubok; elektronikus
kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő
előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; felhasználói értékelések
szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató
vagy kulturális célokra; fotóriportok készítése; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások
rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; karaoke szolgáltatások nyújtása;
klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok
szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ]
szolgáltatások; levelező tanfolyamok; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; művészeti galériák által
nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár
szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem
reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatási információs szolgáltatások; on-line
elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; partik tervezése
[szórakoztatás]; rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri
szolgáltatások; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];
stúdiószolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szépségversenyek szervezése;
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szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; zenei produkciók; zenekarok

szolgáltatásai; zeneszerzés.
( 111 ) 232.380
( 151 ) 2020.09.23.
( 210 ) M 20 00452
( 220 ) 2020.02.13.
( 732 ) Gong Rádió Információs, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kecskemét (HU)
( 740 ) Fodor István Mihály, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 35

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

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások promóciója
sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési
promóciós szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra;
felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; fogyasztói hűségprogramok igazgatása;
gazdasági előrejelzések; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; kereskedelmi
információ és tanácsadás fogyasztóknak[fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek;
kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vásárok
rendezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel
kapcsolatban; manöken/modell közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; marketing szoftverkiadás keretében;
marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt adatok
frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi
szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez;
online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és előre rögzített zenékhez és filmekhez; online piactér
biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás];
Pay Per Click (PPC) hirdetés; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;
reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás;
reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára
vonatkozó tanácsadás; reklámkoncepciók kidolgozása; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;
reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés;
szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); szponzorok felkutatása; telemarketing
szolgáltatások; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; termékminták, áruminták
terjesztése; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi vagy
marketingcélokra; üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül;
üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával
kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti
vizsgálatok, kutatások; vállalati kommunikációs szolgáltatások; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.
38

Távközlési szolgáltatások; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus

levelezés, e-mail; hangposta szolgáltatások; hírügynökségek; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós
műsorszórás; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák]; podcastok átvitele; rádióadás; rádiós kommunikáció;
televíziós műsorszórás, közvetítés; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása
számítógépek segítségével; videó on-demand közvetítések.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; bálok szervezése; dalírás;

digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése
szórakoztatási célokból; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; éjszakai klubok; elektronikus
kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő
előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; felhasználói értékelések
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szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató

vagy kulturális célokra; fotóriportok készítése; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások
rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; karaoke szolgáltatások nyújtása;
klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok
szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ]
szolgáltatások; levelező tanfolyamok; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; művészeti galériák által
nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár
szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem
reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatási információs szolgáltatások; on-line
elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; partik tervezése
[szórakoztatás]; rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri
szolgáltatások; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];
stúdiószolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szépségversenyek szervezése;
szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; zenei produkciók; zenekarok
szolgáltatásai; zeneszerzés.
( 111 ) 232.381
( 151 ) 2020.09.23.
( 210 ) M 20 00457
( 220 ) 2020.02.13.
( 732 ) Budagyöngye Bevásárlóközpont Társasház, Budapest (HU)
( 740 ) Kutasi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 111 ) 232.384
( 151 ) 2020.09.24.
( 210 ) M 20 00861
( 220 ) 2020.03.24.
( 732 ) Bajáki Ede, Kecskemét (HU)
( 541 ) Fortisept
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; fertőtlenítőszerek; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
( 111 ) 232.385
( 151 ) 2020.09.25.
( 210 ) M 20 00874
( 220 ) 2020.03.24.
( 732 ) DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Krzyzewsky Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) A DIGI MINDIG VELED VAN
( 511 ) 9

Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; digitális rögzítésű média;

számítógépes programok, szoftverek, szoftveralkalmazások.
16

Távközléshez kapcsolódó nyomdaipari termékek.

35

Távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó kereskedelmi ügyletek; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó

kereskedelmi adminisztráció; előfizetések intézése távközlési szolgáltatásokhoz mások számára; számlázás;
reklámozás.
38

Távközlési szolgáltatások; televíziós műsorszórás, közvetítés; kábeltelevíziós műsorszórás; műholdas
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átvitel; rádiós kommunikáció.

41

On-line elérhető elektronikus publikációk; rádió- és televízió műsorok készítése; televíziós szórakoztatás.

( 111 ) 232.386
( 151 ) 2020.09.25.
( 210 ) M 20 01021
( 220 ) 2020.04.09.
( 732 ) dr. Turi György, Budapest (HU)
( 541 ) Maradj itthon!
( 511 ) 35

Hirdetés és reklámozás; hirdetés folyóiratokban, prospektusokban és újságokban; hirdetés magazinokban;

hirdetések elhelyezése; hirdetések készítése és elhelyezése; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési és
reklámozási szolgáltatások televíziós, rádiós, postai úton; hirdetési- és reklámszolgáltatások; interneten keresztül
biztosított hirdetési szolgáltatások; kereskedelmi reklámszövegek készítése; közlemények, hirdetmények kiadása
reklámozási céllal; reklámozás a turizmus és utazás terén; reklámozási, promóciós és PR szolgáltatások;
reklámszövegírás; reklámszövegek publikálása; szállodákkal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; televíziós
reklámok elkészítése; televíziós reklámozás; utazási ágazattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; utazások
promóciója [reklámozása]; vállalatok promóciója [reklámozás].
( 111 ) 232.387
( 151 ) 2020.09.25.
( 210 ) M 20 01020
( 220 ) 2020.04.09.
( 732 ) WEBMASTER GLOBAL Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Buda Álmos Botond, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Táblagépek.

( 111 ) 232.388
( 151 ) 2020.09.25.
( 210 ) M 20 00876
( 220 ) 2020.03.25.
( 732 ) Biolab Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) VirBio
( 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 ) 232.389
( 151 ) 2020.09.25.
( 210 ) M 20 00869
( 220 ) 2020.03.24.
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( 732 ) Dr. Török Réka, Csór (HU)

( 541 ) Beírod magad a jövőbe
( 511 ) 41

Dokumentumok kiadása; adatbázisokból vagy az internetről elérhető anyagok kiadása; blogírási

szolgáltatások; böngészhető kiadványok megjelentetése az interneten vagy globális számítógépes hálózaton;
brosúrák kiadása; elektronikus kiadványok multimédiás megjelentetése; elektronikus kiadványok megjelentetése;
elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; elektronikus könyvek és folyóiratok online
megjelentetése; elektronikus könyvek és folyóiratok internetes publikációja; folyóiratok és könyvek elektronikus
online közzététele; folyóiratok és könyvek megjelentetése elektronikus formában; folyóiratok kiadása; folyóiratok
publikálása; füzetek kiadása; globális számítógépes hálózaton elérhető lapok szerkesztői tartalmának kiadása;
globális számítógépes hálózaton elérhető elektronikus hírlapok; hírközlő szolgáltatások; hírlevelek kiadása;
ismertetők kiadása; katalógusok kiadása; képzéssel, tudománnyal, közjoggal és társadalmi ügyekkel kapcsolatos
dokumentumok megjelentetése; kézikönyvek kiadása; kiadás/megjelentetés (könyv -); kiadói szolgáltatások;
kiadványok megjelentetése; könyvek és folyóiratok kiadása; multimédiás szórakoztató szoftverek kiadása;
oktatási célú nyomtatványok kiadása; oktatási és képzési útmutatók kiadása; oktatási tananyagok kiadása; oktatási
kézikönyvek kiadása; oktatási szövegek kiadása; oktatókönyvek megjelentetése; oktatókönyvek kiadása; oktatási
anyagok kiadása; oktatótartalom létrehozása [írása] podcastokhoz; online kiadói szolgáltatások; poszterkiadás;
podcastok létrehozása [írása]; prospektusok kiadása; szövegek kiadása; tudományos információs folyóiratok
kiadása; web-es újságok megjelentetése; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése; képzési
célú bemutatók szervezése; képzési célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; képzési célú kiállítások
szervezése; játékok, vetélkedők és versenyek rendezése; képzési célú kiállítások, bemutatók szervezése; képzési
célú vetélkedők, versenyek szervezése; képzési szemináriumok lebonyolítása; képzéssel kapcsolatos konferenciák
rendezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; képzéssel kapcsolatos szemináriumok szervezése;
képzéssel kapcsolatos szemináriumok rendezése; kiállítási szolgáltatások oktatási célokra; oktatási célú
bemutatók szervezése; oktatási célú előadások tervezése; oktatási célú kiállítások rendezése; oktatási célú
kiállítások, bemutatók szervezése; oktatási célú kiállítások lebonyolítása; oktatási célú kiállításszervezés; oktatási
célú konferenciák szervezése; oktatási célú konferenciák tervezése; oktatási célú összejövetelek rendezése;
oktatási célú show-k rendezése; oktatási célú szemináriumok tervezése; oktatási célú szemináriumok szervezése;
oktatási konferenciák rendezése és lebonyolítása; oktatási célú vetélkedők, versenyek szervezése; oktatási
kiállítások szervezése; oktatási konferenciák levezetése; oktatási gyűlések, kongresszusok szervezése; oktatási
konferenciák szervezése; oktatási szemináriumok szervezése; oktatási szemináriumok tartása; oktatási vagy
szórakoztatási célú versenyek szervezése; önismereti műhelyek és szemináriumok vezetése; önismereti műhelyek
és szemináriumok lebonyolítása; szemináriumok és workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása;
szemináriumok rendezése, lebonyolítása és szervezése; coaching [tréning]; coaching; diákok oktatási
tevékenységekben való részvételének megszervezése; diákok oktatási tanfolyamokon való részvételének
megszervezése; ifjúsági képzési programok szervezése; informatikával kapcsolatos oktatási szolgáltatások;
karrier tanácsadás és felkészítés [képzési és oktatási tanácsadás]; karrier információs és tanácsadási szolgáltatások
(oktatási és képzési tanácsadás); karrier tanácsadási szolgáltatások (oktatási vagy képzési tanácsadás); karrier
tanácsadás [oktatás]; képzés a foglalkoztatási lehetőségekkel kapcsolatban; képzés és oktatás; képzések
szervezése; képzések tartása; képzési célú műhelyek; képzési tanácsadás; képzési vagy oktatási szolgáltatások life
coaching [életvezetési tanácsadás] területén; képzéssel kapcsolatos információk biztosítása; képzéssel kapcsolatos
tanácsadási szolgáltatások; középiskolai oktatási szolgáltatások; kutatással és fejlesztéssel kapcsolatos
tanfolyamok; műhelyek szervezése; műhelyek lebonyolítása [képzés]; oktatási anyagok fejlesztése; oktatási
anyagok terjesztése; oktatási célú bemutatók rendezése; oktatási célú előadások szervezése és lebonyolítása;
oktatási célú fesztiválok rendezése; oktatási célú fesztiválok szervezése; oktatási célú műhelyek; oktatási célú
kiállítások szervezése és lebonyolítása; oktatási célú interjúkészítés kortárs személyiségekkel; oktatási célú
szemléltetés nyújtása; oktatási célú tanfolyamok lebonyolítása; oktatási és képzési szolgáltatások; oktatási
felmérések, vizsgálatok; oktatási információs szolgáltatások; oktatási kézikönyvek fejlesztése; oktatási
intézményi szolgáltatások; oktatási szolgáltatások coaching formájában; oktatáskutatás; oktatással kapcsolatos
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szakmai konzultációs szolgáltatások; önismereti műhelyek és szemináriumok szervezése és lebonyolítása;

önismereti tanfolyamok biztosítása; önismereti tanfolyamok [oktatás]; online oktatás biztosítása; online, nem
letölthető videók biztosítása; online képzések biztosítása; online információ- és hírszolgáltatás a szakmai
tréninggel kapcsolatban; online oktatás biztosítása számítógépes adatbázisból, vagy internet vagy extranet útján;
online oktatási tanfolyamok biztosítása; online szemináriumok biztosítása; online távoktatási szolgáltatások;
pályaválasztási tanácsadás; pályaválasztási vizsgálatok, tesztek; pedagógiai technikákkal kapcsolatos oktatási
szolgáltatások; szakmai műhelyek és tanfolyamok szervezése; szakmai készségfejlesztés; szakmai
készségfejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatások nyújtása; személyi coaching [képzés]; személyiségfejlesztő
tanfolyamok szervezése; személyiségfejlesztő tanfolyamok; személyiségfejlesztő tréning; tudományos célú
vásárok szervezése és lebonyolítása; workshopok és szemináriumok rendezése; workshopok [képzés]
szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások.
44

Foglalkozáspszichológiai szolgáltatások; pszichológiai diagnózis-szolgáltatások; pszichológiai értékelések

és vizsgálatok végzése; pszichológiai értékelési szolgáltatások; pszichológiai értékelési és vizsgálati
szolgáltatások; pszichológiai profilalkotás; pszichológiai szolgáltatások; pszichológiai tanácsadás; pszichológiai
vizsgálatok; pszichológiai tesztek elvégzése; pszichológiával kapcsolatos információnyújtás;
személyiségvizsgálatok pszichológiai célokból.
( 111 ) 232.390
( 151 ) 2020.09.25.
( 210 ) M 20 00555
( 220 ) 2020.02.21.
( 732 ) Fákó Árpád, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Benke Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Dalok kiadása; dalszövegek kiadása könyv formájában; dalszövegek kiadása lapok formájában; digitális

videó, audió és multimédia kiadási szolgáltatások; dokumentumok kiadása; elektronikus formátumú magazinok
megjelentetése az interneten; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványok multimédiás
megjelentetése; fényképek közzététele; hangoskönyvek kiadása; kottafüzetek kiadása; kották kiadása; kottázási
szolgáltatások; magazinok, folyóiratok és újságok multimédiás megjelentetése; online kiadói szolgáltatások;
podcastok létrehozása [írása]; poszterkiadás; szövegírás; zeneátírási szolgáltatások; zenei művek publikálása;
zenei szövegek kiadása; zenekiadás és zenefelvétel [lemezkiadók]; zenekiadási szolgáltatások; videostúdiók
szolgáltatásai; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus magazinok kiadása; elektronikus szövegek
megjelentetése; audio- és vizuális média biztosítása kommunikációs hálózatokon keresztül; audio-, video- és
multimédiás termékek gyártása, fényképezés; audiovizuális bemutatók; az interneten hallgatható [nem letölthető]
digitális zene szolgáltatása; dalírás; dalírási szolgáltatások; digitális zene szolgáltatása mp3-as internetes
weboldalakról; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; digitális zeneszolgáltatás az internetről;
diszkókban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; elektronikus könyvtári szolgáltatások elektronikus
információnyújtáshoz (beleértve az archív információkat) szöveg, audio és/vagy video információ formájában;
élő előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; előadóművész által nyújtott szórakoztató szolgáltatások;
előadóművészek szolgáltatásai; előadóművészeti fesztiválok lebonyolítása; előadóművészeti szórakoztató
tevékenységek lebonyolítása; előadóművészek művészi vezetése; előadóművészek művészeti vezetése; előre
felvett szórakoztató anyagok bemutatása; énekesek által nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; fesztiválok
szervezése; fesztiválok szervezése kulturális célokra; fesztiválok szervezése szórakoztatási célokra;
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információnyújtás a zene terén; információnyújtás kulturális tevékenységekhez; interaktív szórakoztatás;

interaktív szórakoztatási szolgáltatások; koncertekkel kapcsolatos szolgáltatások; koncerttermek, varieték;
könnyed szórakoztató szolgáltatások; közösségi kulturális rendezvények szervezése; kulturális célú rendezvények
szervezése; kulturális és művészeti rendezvények szervezése; kulturális tevékenységek biztosítása; kulturális
tevékenységek; kulturális tevékenységek szervezése nyári táborokhoz; kulturális tevékenységek lebonyolítása;
kulturális tevékenységek intézése [szervezése]; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; kulturális
vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; művészek fellépésének lefoglalása rendezvényekre
(szponzori, promotor szolgáltatások); népszerű szórakoztató szolgáltatások; oktatás és képzés a zene és
szórakoztatás terén; online nem letölthető audiotartalmak biztosítása; online interaktív szórakoztatás; online
szórakoztatás; online szórakoztatás nyújtása; összejövetelek szervezése a szórakoztatás területén; rádiós
szórakoztatás; szórakoztatás; szórakoztatás biztosítása videók formájában, weboldalon keresztül; szórakoztatás
biztosítása filmklipek formájában, weboldalon keresztül; szórakoztatás podcaston keresztül; szórakoztatási
szolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások közösségi szórakoztató rendezvények szervezése formájában;
szórakoztatásról és szórakoztató rendezvényekről online hálózaton és az interneten keresztül nyújtott tájékoztatás;
szórakoztatással kapcsolatos információk online biztosítása számítógépes adatbázisból vagy az internetről;
szórakoztató célú rendezvények szervezése; szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése; szórakoztató
műsorok készítése közvetítés céljából; szórakoztató rendezvények lebonyolítása; szórakoztató rendezvények
szervezése és lebonyolítása; szórakoztató show-k készítése táncosokkal és énekesekkel; szórakoztató
szolgáltatások nyújtása audio szalagon; szórakoztató szolgáltatások biztosítása felvett zene formájában;
szórakoztató szolgáltatások audio- és videofelvételek felhasználókhoz való rendelése céljából; szórakoztató
szolgáltatások audio- és videofelvételek megosztása céljából; szórakoztató szolgáltatások szervezése; szövegek
készítése kiadásra; táncos rendezvények; táncos rendezvények szervezése; táncos események szervezése;
telefonos szórakoztatás; televíziós szórakoztatás; televíziós zenei koncertek; televíziós, széles sávú, vezeték
nélküli és online szórakoztatási tájékoztató szolgáltatások; turnézó előadások [road show-k], mint szórakoztatási
szolgáltatások; zenekeverési szolgáltatások; zenés helyek művészeti vezetése; zenés show-k készítése; zenés
szólóestek bemutatása; zenés szórakoztatás; zenés szórakoztatási szolgáltatások; zenészek által biztosított
szórakoztatási szolgáltatások; zeneszerzés; zeneszerzési szolgáltatások; helyfoglalás koncertre; helyfoglalás
szórakoztató eseményekre; jegyátvételi szolgáltatások szórakoztató, sport- és kulturális rendezvényekhez;
jegyelővétel/foglalás koncertekre és színházba; jegyfoglalás és foglalási szolgáltatások oktatási, szórakoztató és
sporttevékenységekhez, illetve -rendezvényekhez; jegyfoglalás kulturális rendezvényekre; jegyfoglalási
szolgáltatások előadásokra és más szórakoztató rendezvényekre; jegyfoglalási szolgáltatások előadásokra;
jegyfoglalási szolgáltatások kulturális rendezvényekre; jegyfoglalási szolgáltatások szórakoztató és szabadidős
rendezvényekre; jegyfoglalási szolgáltatások koncertekre; jegyinformációs szolgáltatások show-műsorokhoz;
jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; jegypénztári szolgáltatások; jegyrendelési és jegyfoglalási
szolgáltatások; jegyvásárlási szolgáltatások szórakoztató rendezvényekhez; koncertjegy foglalási jegyirodai
szolgáltatások; koncertjegy foglalási szolgáltatások; online jegyirodai szolgáltatások szórakoztatási célokra;
szórakoztató rendezvényekhez kapcsolódó jegyfoglalási és előjegyzési szolgáltatások; ülőhelyfoglalás
előadásokra és sportrendezvényekre.
( 111 ) 232.391
( 151 ) 2020.09.25.
( 210 ) M 20 00538
( 220 ) 2020.02.20.
( 732 ) EPER STUDIÓ Kft., Visegrád (HU)
( 740 ) Végvári Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BellaRosa
( 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
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jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,

szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].
( 111 ) 232.392
( 151 ) 2020.09.25.
( 210 ) M 20 00693
( 220 ) 2020.03.03.
( 732 ) Pannon Hotel Menedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Berek Gergő, Pécs
( 541 ) Szent Orbán Erdei Wellness Hotel
( 511 ) 43

Szállodai szálláshely szolgáltatások; szállodai szállásbiztosítás; szállodai szolgáltatás; szállodai

szolgáltatások; bankettek és társas összejövetelek tartására alkalmas létesítmények biztosítása különleges
alkalmakra; esküvői fogadások szervezése [helyszínek]; konferencia létesítmények biztosítása; konferenciatermek
biztosítása; létesítmények biztosítása konferenciákhoz, kiállításokhoz és találkozókhoz, értekezletekhez; szakmai
bemutatók, kiállítások létesítményeinek biztosítása [szállásadás]; szállásbiztosítás találkozókhoz; szálláshely
biztosítás találkozókhoz; bár- és éttermi szolgáltatások; bár szolgáltatások; ételek és italok biztosítása
éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára;
ételek és italok felszolgálása vendégek számára; ételek és italok felszolgálása éttermekben és bárokban; ételek és
italok szolgáltatása vendégek számára; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; éttermi
szolgáltatások; szállodai étkezés, étkeztetés megszervezése; szállodai éttermi szolgáltatások; szállodák által
nyújtott éttermi szolgáltatások.
( 111 ) 232.393
( 151 ) 2020.09.25.
( 210 ) M 20 00558
( 220 ) 2020.02.21.
( 732 ) Nagygyörgy Csenge, Budapest (HU)
( 740 ) Dr.Kovács Péter, Budapest
( 541 ) LAURIEN
( 511 ) 44

Szépségszalon szolgáltatások.

( 111 ) 232.394
( 151 ) 2020.09.25.
( 210 ) M 20 00535
( 220 ) 2020.02.20.
( 732 ) BrandCruiter Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Skoda Gabriella, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Gazdasági előrejelzések; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes

adatbázisokba való szerkesztése és rendezése; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói
tanácsadás]; konzultáció személyzeti kérdésekben; közvélemény-kutatás; munkaerő-toborzás; piaci
információszerzési szolgáltatások biztosítása; piackutatás és üzleti elemzés; segítségnyújtás üzleti tevékenységek
menedzsmentjében; statisztikák összeállítása; üzleti statisztikák összeállítása; üzleti értékelések; üzleti
hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk aktualizálása számítógépes
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adatbázisban; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti

vizsgálatok, kutatások; vállalati kommunikációs szolgáltatások.
( 111 ) 232.395
( 151 ) 2020.09.25.
( 210 ) M 20 00409
( 220 ) 2020.02.11.
( 732 ) KY-motor Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Galambos Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) KY-motor
( 511 ) 7

Gépek, szerszámgépek, erőgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és

erőátviteli elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével).
( 111 ) 232.396
( 151 ) 2020.09.25.
( 210 ) M 20 00422
( 220 ) 2020.02.11.
( 732 ) Pintér Zoltán, Szeged (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Étrend- és táplálékkiegészítők; étrend-kiegészítők a fizikai állapot és állóképesség javítására;

étrend-kiegészítők emberek és állatok részére; étrend-kiegészítők állatok számára; étrend-kiegészítők sportolók
számára; étrendkiegészítő italok; étrend-kiegészítő italpor keverékek; étrend-kiegészítő italkeverékek;
étrend-kiegészítő enzimek; étrendkiegészítők gyógyászati célokra; étrendkiegészítőként használható
gyógyélelmiszerek; folyékony étrend-kiegészítők; humán étrendkiegészítők; nem gyógyászati célú
étrendkiegészítők emberek számára; nem gyógyászati célú étrendkiegészítők emberi fogyasztásra;
nyomelemekből álló étrend- és táplálékkiegészítők; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők; cink
étrend-kiegészítők.
( 111 ) 232.397
( 151 ) 2020.09.25.
( 210 ) M 20 00557
( 220 ) 2020.02.21.
( 732 ) Bagamériné Kozma Gabriella Tímea, Hajdúsámson (HU)
( 740 ) Dr. Laczkó és Dr. Szőke Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 5

Kiegészítő takarmánykeverékek; takarmány-kiegészítők állatgyógyászati célokra; takarmányadalékok

gyógyászati célokra; gyógyhatású adalékok állati takarmányokhoz; étrend-kiegészítők állatok számára;
étrend-kiegészítők emberek és állatok részére; étrend-kiegészítők házi kedvenceknek; gyógynövényalapú
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takarmánykiegészítő lovak számára.

31

Táplálékok és italok állatoknak; kevert állati takarmány; növényi eredetű állati takarmányok; takarmány

istállóban tartott állatoknak; állati táplálékok, takarmányok granulátum, pellet formájában; erősítő takarmány
állatoknak; állati takarmány készítmények; állati takarmány.
( 111 ) 232.398
( 151 ) 2020.09.25.
( 210 ) M 19 03132
( 220 ) 2019.10.10.
( 732 ) RFE/RL, Inc., Washington, DC (US)
( 740 ) Partos & Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Szabad Európa
( 511 ) 9

Számítógépes szoftveralkalmazások mobiltelefonokhoz, hordozható médialejátszókhoz és PDA-khoz,

nevezetesen olyan szoftverek, amelyek hozzáférést biztosítanak hírekhez, napi eseményekhez, politikához és
szórakoztatáshoz kapcsolódó hanganyagokhoz, audiovizuális és vizuális tartalmakhoz.
38

Televíziós műsorok; televíziós programok; televíziós műsorszórás, közvetítés; internetes fórumok

biztosítása hírekkel, napi eseményekkel, politikával és szórakoztatással kapcsolatos üzenetek számítógépes
felhasználók közötti továbbítására; online információmegosztás (információ és kommunikáció); on-line üzleti és
kereskedelmi információszolgáltatás üzleti, kormányzati, kereskedelmi, politikai kérdésekről, szavazási
lehetőségekről; online információ az állami ügyekről, politikai kérdésekről, szavazási lehetőségekről és a
szavazási közösségi hálózati szolgáltatások regisztrációjának lehetőségeiről; üzenetek továbbítására számítógépes
felhasználók között számítógépes hálózaton belül hírekkel, napi eseményekkel, politikával és szórakoztatással
kapcsolatban.
41

Televízió-műsorok készítése; hírek szerkesztése; napi, politikai és szórakoztató események szervezése;

elektronikus kiadvány közzététele, nevezetesen más által készített, hírekkel, napi eseményekkel, politikai
eseményekkel és szórakoztatással kapcsolatos, szöveges internetes hirdetésnek nem minősülő kiadványok
közzététele.
( 111 ) 232.399
( 151 ) 2020.09.28.
( 210 ) M 20 00454
( 220 ) 2020.02.13.
( 732 ) Budagyöngye Bevásárlóközpont Társasház, Budapest (HU)
( 740 ) Kutasi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Budagyöngye
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 111 ) 232.400
( 151 ) 2020.09.28.
( 210 ) M 20 00930
( 220 ) 2020.04.01.
( 732 ) ART-MEDIC Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ART MEDIC
( 511 ) 44

Alternatív gyógyászati szolgáltatások; aromaterápiás szolgáltatások; betegápolási szolgáltatások;

egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése; klinikák, orvos
rendelők szolgáltatásai; orvosi berendezések kölcsönzése; orvosi ellátás; orvosi rendelők; plasztikai sebészet;
szépségszalonok; terápiás szolgáltatások; orvosi szolgáltatások.
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( 111 ) 232.401
( 151 ) 2020.09.28.
( 210 ) M 20 00931
( 220 ) 2020.04.01.
( 732 ) Apró Anna, Zalaegeszeg (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 10

Orvosi diagnosztikai eszközök; vércukorszint-mérők; kardiográf eszközök; kardiovaszkuláris tűk;

kardiovaszkuláris pumpák; kardiovaszkuláris eszközök; kardiovaszkuláris vezetőhuzalok; kardiopulmonális
újraélesztő maszkok; kardiovaszkuláris megfigyelő berendezések.
35

Marketing tanácsadás; üzletviteli tanácsadás; vállalkozások értékesítéséhez kapcsolódó tanácsadás; üzleti

stratégiai tanácsadás; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök
kis- és nagykereskedelme; munkaerő-közvetítés; kereskedelmi üzletek közvetítése; kereskedelmi közvetítési
szolgáltatások; közönségszolgálati szolgáltatások; reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások;
adatfeldolgozás, -rendszerezés és -kezelés; adminisztratív támogatás és adatfeldolgozási szolgáltatások; üzleti
konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; orvosi számlázási szolgáltatások kórházak számára; okleveles
orvostechnikai szakemberek jegyzékének kezelése; orvosi kutatással kapcsolatos statisztikai adatok összeállítása;
orvosi és ápolószemélyzet közvetítésével foglalkozó állásközvetítő irodák szolgáltatásai; számlázási
szolgáltatások orvosok számára; orvosi számlák kiállítása; orvosi költséggazdálkodás.
41

Konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése; oktatási és képzési szolgáltatások; oktatási,

szórakoztatási és sportszolgáltatások; orvosi, egészségügyi oktatási szolgáltatások; tanítás orvosi területen.
42

Számítógépes programok írása orvosi alkalmazásokhoz; orvosi technológiákkal használatos számítógépes

szoftverek tervezése és fejlesztése.
44

Orvosi eszközök kölcsönzése; orvosi szolgáltatások; receptek elkészítése gyógyszertárakban; orvosi ellátás;

ambuláns orvosi ellátás; orvosi ellátást biztosító intézményt hívó szolgáltatások; orvosi segítségnyújtási [ellátási]
szolgáltatások.
45

Társkereső szolgáltatások; internetes társkereső szolgáltatások; internet alapú társkereső, partnerkereső és

ismerkedési szolgáltatások; ismeretségi, közösségi hálózaton keresztül nyújtott társkereső szolgáltatások.
( 111 ) 232.402
( 151 ) 2020.09.28.
( 210 ) M 20 00932
( 220 ) 2020.04.01.
( 732 ) Apró Anna, Zalaegeszeg (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 10

Orvosi diagnosztikai eszközök; vércukorszint-mérők; kardiográf eszközök; kardiovaszkuláris tűk;

kardiovaszkuláris pumpák; kardiovaszkuláris eszközök; kardiovaszkuláris vezetőhuzalok; kardiopulmonális
újraélesztő maszkok; kardiovaszkuláris megfigyelő berendezések.
35

Marketing tanácsadás; üzletviteli tanácsadás; vállalkozások értékesítéséhez kapcsolódó tanácsadás; üzleti

stratégiai tanácsadás; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök
kis- és nagykereskedelme; munkaerő-közvetítés; kereskedelmi üzletek közvetítése; kereskedelmi közvetítési
szolgáltatások; közönségszolgálati szolgáltatások; reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások;
adatfeldolgozás, -rendszerezés és -kezelés; adminisztratív támogatás és adatfeldolgozási szolgáltatások; üzleti
konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; orvosi számlázási szolgáltatások kórházak számára; okleveles
orvostechnikai szakemberek jegyzékének kezelése; orvosi kutatással kapcsolatos statisztikai adatok összeállítása;
orvosi és ápolószemélyzet közvetítésével foglalkozó állásközvetítő irodák szolgáltatásai; számlázási
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szolgáltatások orvosok számára; orvosi számlák kiállítása; orvosi költséggazdálkodás.

41

Konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése; oktatási és képzési szolgáltatások; oktatási,

szórakoztatási és sportszolgáltatások; orvosi, egészségügyi oktatási szolgáltatások; tanítás orvosi területen.
42

Számítógépes programok írása orvosi alkalmazásokhoz; orvosi technológiákkal használatos számítógépes

szoftverek tervezése és fejlesztése.
44

Orvosi eszközök kölcsönzése; orvosi szolgáltatások; receptek elkészítése gyógyszertárakban; orvosi ellátás;

ambuláns orvosi ellátás; orvosi ellátást biztosító intézményt hívó szolgáltatások; orvosi segítségnyújtási [ellátási]
szolgáltatások.
45

Társkereső szolgáltatások; internetes társkereső szolgáltatások; internet alapú társkereső, partnerkereső és

ismerkedési szolgáltatások; ismeretségi, közösségi hálózaton keresztül nyújtott társkereső szolgáltatások.
( 111 ) 232.403
( 151 ) 2020.09.28.
( 210 ) M 20 00934
( 220 ) 2020.04.01.
( 732 ) Dr. Piczkó Katalin, Budapest (HU)
( 541 ) Zoom Színház
( 511 ) 9

Audiovizuális felvételek; filmek, mozgófilmek; hangfelvételek; letölthető elektronikus kiadványok,

publikációk; letölthető filmek; letölthető hangfelvételek; letölthető képfájlok; letölthető képsorok; letölthető
kiadványok, publikációk; letölthető média; letölthető oktatási média; letölthető podcast-ok; letölthető tanfolyami
anyagok; letölthető videofelvételek; letölthető zenefájlok; multi-média felvételek; műsoros mozgófilmes videók;
podcastok; rögzített videók; számítógépes dokumentáció elektronikus formában; videocastok; videofelvételek;
zenét tartalmazó letölthető videofelvételek.
( 111 ) 232.404
( 151 ) 2020.09.28.
( 210 ) M 20 00936
( 220 ) 2020.04.02.
( 732 ) Városi Viktor, Pécs (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Sport- és kulturális tevékenységek.

( 111 ) 232.405
( 151 ) 2020.09.28.
( 210 ) M 20 01094
( 220 ) 2020.04.22.
( 732 ) Dr. Kmeth Sándor, Szeged (HU)
( 740 ) Szabó Ügyvédi Iroda, Szeged
( 546 )
( 511 ) 5

Antibakteriális spray-k; antiszeptikus spray-k aeroszolok formájában, bőrön történő használatra; antiszeptikus

spray-k aeroszolok formájában, szilárd felületeken történő használatra; fertőtlenítő lemosószerek [kivéve
szappanok]; fertőtlenítő szerek gyógyászati használatra; fertőtlenítő törlőkendők; fertőtlenítők; fertőtlenítők
háztartási használatra; fertőtlenítő szerek kórházi használatra; fertőtlenítőszerek; fertőtlenítőszerek, antiszeptikus
M2314

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 19. szám, 2020.10.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
készítmények; fertőtlenítőszerek fogorvosi készülékekhez és műszerekhez; fertőtlenítőszerek higiéniai célokra;

fertőtlenítőszerek higiéniás használatra; fertőtlenítőszerrel átitatott kendők; fertőtlenítőszerrel átitatott
tisztítókendők higiéniai célokra; gyógyhatású kézmosók; kézfertőtlenítő készítmények; sterilizáló oldatok; vírus-,
gomba- és baktérium ölő készítmények; szájmaszkok; csíraölő [fertőtlenítő] szerek; csíraölő készítmények
[kivéve szappanok]; csíraölő szerek (germicidek); légtisztító készítmények zárt légterek fertőtlenítésére; higiéniai
beléptető kapuk fertőtlenítő anyaga.
( 111 ) 232.406
( 151 ) 2020.09.28.
( 210 ) M 20 01095
( 220 ) 2020.04.22.
( 732 ) BELVÁROSI Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Bolevácz és Vörös Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 36

Széfszolgáltatások.

( 111 ) 232.407
( 151 ) 2020.09.28.
( 210 ) M 20 01097
( 220 ) 2020.04.22.
( 732 ) Royal Borház Európa Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Mészáros Ügyvédi Iroda, Miskolc
( 541 ) Grandior Royale
( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez; alacsony alkoholtartalmú bor;

alkoholos borok; asztali borok; bor alapú italok; bort tartalmazó italok [fröccsök]; csendes borok; édes borok;
eredet-megjelöléssel védett borok; forralt bor; megerősített borok; oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott
borok; pezsgős borok; rozé borok; szeszezett borok.
( 111 ) 232.408
( 151 ) 2020.09.28.
( 210 ) M 20 00591
( 220 ) 2020.02.25.
( 732 ) Seaworthy Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Holló Dóra, Budapest
( 541 ) Roadfluent
( 511 ) 39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

( 111 ) 232.409
( 151 ) 2020.09.28.
( 210 ) M 20 00725
( 220 ) 2020.03.05.
( 732 ) GreenDependent Intézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, Gödöllő (HU)
( 740 ) dr. Daszkalovics Katalin, Budapest
( 546 )

M2315

( 511 ) 41

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 19. szám, 2020.10.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
Konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése; környezetvédelemhez kapcsolódó oktatási

szolgáltatások; oktatási és képzési szolgáltatások a természet- és környezetvédelemmel kapcsolatban.
42

Környezetvédelem-értékelési szolgáltatások; környezetvédelemmel kapcsolatos kutatás; kutatások a

környezetvédelem területén; kutatási szolgáltatások a környezetvédelem tárgyában; tanácsadási szolgáltatások a
környezetvédelemmel kapcsolatban; környezetvédelem területén végzett kutatással kapcsolatos tanácsadási
szolgáltatások; technológiai információk nyújtása környezettudatos és zöld innovációkkal kapcsolatban; a
természetes energia felhasználásával kapcsolatos kutatási és műszaki projekttanulmányok kivitelezése; a
természetes energia felhasználásával kapcsolatos kutatási és műszaki projekttanulmányokhoz kapcsolódó
tájékoztatás; tudományos és technológiai szolgáltatások; tudományos és műszaki szolgáltatások;
környezetvédelmi megfigyelő szolgáltatások; tudományos információk biztosítása a globális felmelegedés
területén; tudományos információk biztosítása az éghajlatváltozással és a globális felmelegedéssel kapcsolatban;
tudományos információk biztosítása a klímaváltozás területén; kutatás a klímaváltozás területén;
szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével kapcsolatos tudományos információnyújtás, tájékoztatás és
szaktanácsadás; szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével kapcsolatos információnyújtás, tájékoztatás és
szaktanácsadás; műszaki kutatás a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével kapcsolatban.
( 111 ) 232.410
( 151 ) 2020.09.28.
( 210 ) M 20 01099
( 220 ) 2020.04.23.
( 732 ) BP Reklám Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35
41

Áruértékesítéssel kapcsolatos reklámszolgáltatások.
Szórakoztató központok; múzeumi kiállítások; szórakoztató komplexumok.

( 111 ) 232.411
( 151 ) 2020.09.28.
( 210 ) M 20 01101
( 220 ) 2020.04.23.
( 732 ) Lactalis Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Király György, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Tej; tejitalok; tejtermékek; sajtok; sajttermékek; friss sajt; füstölt sajt; kemény sajt; lágy sajtok; túró;

túrókészítmények.
( 111 ) 232.412
( 151 ) 2020.10.01.
( 210 ) M 20 01107
( 220 ) 2020.04.23.
( 732 ) Danyi Vilmos, Budapest (HU)
( 546 )

M2316

( 511 ) 41
42

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 19. szám, 2020.10.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység;

minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások.
( 111 ) 232.417
( 151 ) 2020.09.29.
( 210 ) M 20 01000
( 220 ) 2020.04.08.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) VIPSORY
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények; higiéniai termékek gyógyászati célokra;

dietetikus élelmiszerek és anyagok orvosi és állatorvosi célokra; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára;
ásványi élelmiszer-kiegészítők; vitaminok és vitaminalapú készítmények.
9

Hangképek rögzítésére, továbbítására vagy másolására szolgáló készülék; adatok és információk

feldolgozására és továbbítására szolgáló felszerelés; szoftverek; élettani adatelemző, -tároló, -feldolgozó
számítógépes szoftverek; digitális menedzserkalkulátor; csatlakozott karkötők [mérőműszerek]; intelligens
mérlegek; okoskarórák; szoftverek gyógyászati alkalmazásra; letölthető alkalmazások mobil eszközökkel történő
használatra; mesterséges intelligenciát alkalmazó berendezések; mesterségesintelligencia-szoftverek; viselhető
aktivitásészlelők; oktatási mobilalkalmazások.
10

Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; gyógyászati mérőkészülékek és

-berendezések; diagnosztikai eszközök gyógyászati használatra; diagnosztikai, mérő, vizsgáló és felügyeleti
rendszerek; elemzők gyógyászati célokra; nyomon követő eszközök orvosi eszközökhöz.
41

Oktatás biztosítása; egészségügyi információszolgáltatás.

44

Orvosi szolgáltatások; diagnosztikai szolgáltatások; orvosi diagnosztikai szolgáltatások elektronikus

eszközök által; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások;
gyógyszerészeti konzultáció; távgyógyászati szolgáltatások; terápiás szolgáltatások; otthoni kezelések
szolgáltatásának kínálata; orvosi receptek online felírása; betegek orvosi kezelésének monitorozására vonatkozó
orvosi támogatás nyújtása; tanácsadás a gyógyszerészet, az egészségmegóvás és a terápiák területén; orvosi
tájékoztatás betegek részére; egészségügyi információs és figyelemfelhívó program; távolról végzett orvosi
vizsgálat; jó közérzethez és egészséghez kapcsolódó tanácsadó szolgáltatások; betegek orvosi távfelügyeletét
magukba foglaló szolgáltatások.
( 111 ) 232.418
( 151 ) 2020.09.29.
( 210 ) M 20 01168
( 220 ) 2020.04.30.
( 732 ) MKB-Euroleasing Autólízing Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Böde Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek.

( 111 ) 232.419
( 151 ) 2020.09.29.
( 210 ) M 20 01162
( 220 ) 2020.04.29.
( 732 ) Pane Magyar Sütőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Göd (HU)
( 740 ) Dr. Terék Edina Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 35
43

Kereskedelmi ügyletek.
Vendéglátás (élelmezés).

( 111 ) 232.420
( 151 ) 2020.09.29.
( 210 ) M 20 01160
( 220 ) 2020.04.29.
( 732 ) Pane Magyar Sütőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Göd (HU)
( 740 ) Dr. Terék Edina Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Kenyér, péksütemények és cukrászsütemények.

( 111 ) 232.421
( 151 ) 2020.09.29.
( 210 ) M 20 01169
( 220 ) 2020.04.30.
( 732 ) MKB-Euroleasing Autólízing Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Böde Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek.

( 111 ) 232.422
( 151 ) 2020.09.29.
( 210 ) M 20 00998
( 220 ) 2020.04.08.
( 732 ) Luterán Péter, Encs (HU)
( 740 ) Gadus Ügyvédi Iroda, Miskolc
( 541 ) Lutherm
( 511 ) 35
37

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Építőipari szolgáltatások; üzembehelyezési és javítási szolgáltatások; bányászati kitermelés, olaj- és

gázfúrás.
( 111 ) 232.423
( 151 ) 2020.09.29.
( 210 ) M 20 00999
( 220 ) 2020.04.08.
( 732 ) Luterán Péter, Encs (HU)
( 740 ) Gadus Ügyvédi Iroda, Miskolc
( 546 )
( 511 ) 35
37

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Építőipari szolgáltatások; üzembehelyezési és javítási szolgáltatások; bányászati kitermelés, olaj- és
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gázfúrás.
( 111 ) 232.424
( 151 ) 2020.09.29.
( 210 ) M 20 01001
( 220 ) 2020.04.08.
( 732 ) Luterán Péter, Encs (HU)
( 740 ) Gadus Ügyvédi Iroda, Miskolc
( 546 )

( 511 ) 35
37

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Építőipari szolgáltatások; üzembehelyezési és javítási szolgáltatások; bányászati kitermelés, olaj- és

gázfúrás.
( 111 ) 232.425
( 151 ) 2020.09.29.
( 210 ) M 20 01004
( 220 ) 2020.04.08.
( 732 ) Brands and More Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)
( 740 ) Bolevácz és Vörös Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló

anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek.
5

Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; fertőtlenítőszerek.

( 111 ) 232.426
( 151 ) 2020.09.29.
( 210 ) M 20 01007
( 220 ) 2020.04.08.
( 732 ) Lavyl Royal Ltd., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Lavyguard
( 511 ) 3

Testápolási és szépségápolási készítmények; szájhigiénés készítmények; kozmetikai krémek; kozmetikai

szerek; olajok kozmetikai célokra; gyógynövénykivonatok kozmetikai célokra; tisztító tejek kozmetikai
használatra; kozmetikai folyadékokkal átitatott kendők; kozmetikai célú folyadékok, oldatok; szérumok
kozmetikai alkalmazásra; hidratáló koncentrátumok [kozmetikai]; kozmetikai arcápoló készítmények;
korrektorok [kozmetikai szerek]; kozmetikai hajvizek, -szeszek; kozmetikai napvédő készítmények; bőrfeszesítő
kozmetikai készítmények; hidratáló zselék, gélek [kozmetikai]; feszesítő, tonifikáló krémek [kozmetikai];
hidrolizált kollagén kozmetikai célokra; regeneráló krémek kozmetikai használatra; felhám ápoló kozmetikai
olajok; kozmetikai szerek folyadékok formájában; összehúzó szerek kozmetikai használatra; kozmetikai bőrápoló
termékek aeroszol formában; öregedésgátló hidratálók kozmetikai szerekként történő használatra; ránccsökkentő
kozmetikai készítmények az arcon történő helyi alkalmazásra.
5

Oxigén gyógyászati használatra; szilárd oxigén gyógyászati használatra; oxigénfürdők; étrend-kiegészítők
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kozmetikai hatással; rákellenes készítmények; rák-elleni szerek; rák kezelésére szolgáló biogyógyszerek; növényi

eredetű rákellenes készítmények; étkezést helyettesítő, táplálékkiegészítő, energianövelő szeletek; gyógyszerek és
természetes gyógykészítmények; gyógyszerek; gyógyszeres krémek; gyógyszeres szájspray; gyógyszeres spray-k.

( 111 ) 232.427
( 151 ) 2020.09.29.
( 210 ) M 20 01008
( 220 ) 2020.04.08.
( 732 ) Lavyl Royal Ltd., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Lavyshield
( 511 ) 3

Testápolási és szépségápolási készítmények; szájhigiénés készítmények; kozmetikai krémek; kozmetikai

szerek; olajok kozmetikai célokra; gyógynövénykivonatok kozmetikai célokra; tisztító tejek kozmetikai
használatra; kozmetikai folyadékokkal átitatott kendők; kozmetikai célú folyadékok, oldatok; szérumok
kozmetikai alkalmazásra; hidratáló koncentrátumok [kozmetikai]; kozmetikai arcápoló készítmények;
korrektorok [kozmetikai szerek]; kozmetikai hajvizek, -szeszek; kozmetikai napvédő készítmények; bőrfeszesítő
kozmetikai készítmények; hidratáló zselék, gélek [kozmetikai]; feszesítő, tonifikáló krémek [kozmetikai];
hidrolizált kollagén kozmetikai célokra; regeneráló krémek kozmetikai használatra; felhám ápoló kozmetikai
olajok; kozmetikai szerek folyadékok formájában; összehúzó szerek kozmetikai használatra; kozmetikai bőrápoló
termékek aeroszol formában; öregedésgátló hidratálók kozmetikai szerekként történő használatra; ránccsökkentő
kozmetikai készítmények az arcon történő helyi alkalmazásra.
5

Oxigén gyógyászati használatra; szilárd oxigén gyógyászati használatra; oxigénfürdők; étrend-kiegészítők

kozmetikai hatással; rákellenes készítmények; rák-elleni szerek; rák kezelésére szolgáló biogyógyszerek; növényi
eredetű rákellenes készítmények; étkezést helyettesítő, táplálékkiegészítő, energianövelő szeletek; gyógyszerek és
természetes gyógykészítmények; gyógyszerek; gyógyszeres krémek; gyógyszeres szájspray; gyógyszeres spray-k.

( 111 ) 232.428
( 151 ) 2020.09.29.
( 210 ) M 20 00735
( 220 ) 2020.03.06.
( 732 ) TechnoTestor Kft., Budaörs (HU)
( 546 )

( 511 ) 6

Elsősorban fém anyagokból álló színpadok zenei előadásokhoz; kötélpálya és futómacska kábelek; lelátók

fémből [tribünök]; mobil lelátók fémből; fémből készült mobil csarnokok, sátrak; fémszerkezetek vidámparki és
szórakoztatóipari berendezésekhez; színpadok, színpadfedések; fix telepítésű és mobil lelátók, tribünök;
kötélpályák és fémszerkezetei; kalandparkok; vasalt utak (via ferrata); skate pályák.
12

Kötélpályás szállító berendezések; kötélpályás szállítóberendezések és készülékek; gokartok; quadok

[négykerekű motorok]; vízibiciklik; dodzsemek; gyermekvonatok; hullámvasút és szellemvasút; csónakok és
kocsik vidámparki berendezésekhez.
19

Hordozható épületek, nem fémből; hordozható színpadok, nem fémből; lelátók, nem fémből; biztonsági

játszótereken használt gumimorzsás [esésvédő] felületburkoló anyagok; gyermek játszótereken használt
gumimorzsás [esésvédő] felületburkoló anyagok; játszótereken használt gumimorzsás [esésvédő] felületburkoló
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anyagok; játszótéri burkolólap; épületek és épületelemek nem fémből vidámparki célra; elvarázsolt kastélyok;

ipari sátrak [épületszerkezetek], nem fémből és nem szövetből; sátrak [épületszerkezetek], nem fémből és nem
szövetből.
28

Játékok és játékszerek; testnevelési és sportcikkek; vidámparki berendezések; vidámparki hinták,

berendezések; csúszdák [játszótéri felszerelések]; fából készült játszótéri eszközök; fémből készült játszótéri
eszközök; hinták [játszótéri eszközök]; homokozók [játszótéri eszközök]; játszótéri berendezések, eszközök;
játszótéri berendezések, felszerelések gyerekeknek; játszótéri labdák; mászóka egységek [játszótéri eszközök];
mérleghinták, libikókák [játszótéri eszközök]; műanyagból készült játszótéri eszközök; vásártéri és játszótéri
berendezések; bobok, bobszánkók; paintball fegyverek [sporteszközök]; pneumatikus paintball fegyverek;
céltáblák; mesterséges mászófalak; vízicsúszdák; vízicsúszdák [játékberendezések]; hintalovak; hintalovak,
hintázó játékok, libikókák; hintalovak fémkereten; felfújható játékok; felfújható strandjátékok; fitnesz gépek;
mutatványos berendezések; óriáskerék; körhinták; szárazcsúszdák; toronyugró berendezések; kilövő
berendezések; céllövölde; céldobó játékok; gumiasztalok; erőmérő játékok; mászótermek; lovas körhinták;
szabadtéri fitneszeszközök.
( 111 ) 232.429
( 151 ) 2020.09.29.
( 210 ) M 20 00745
( 220 ) 2020.03.09.
( 732 ) Redwood Holding Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Fagyöngy Lakópark
( 511 ) 36

Ingatlanügyletek.

( 111 ) 232.430
( 151 ) 2020.09.29.
( 210 ) M 20 00740
( 220 ) 2020.03.07.
( 732 ) Hegedüs Gábor, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Elektronikus játék szolgáltatások, beleértve az online vagy globális számítógépes hálózat segítségével

biztosítottakat is.
( 111 ) 232.431
( 151 ) 2020.09.29.
( 210 ) M 20 00736
( 220 ) 2020.03.06.
( 732 ) Fenyvesi Zsófia, Nagykovácsi (HU)
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( 546 )

( 511 ) 41

Művészeti kiállításokkal kapcsolatos szolgáltatások; közösségi sport- és kulturális események szervezése;

fesztiválok szervezése kulturális célokra; kulturális és művészeti rendezvények szervezése.
( 111 ) 232.432
( 151 ) 2020.09.29.
( 210 ) M 20 00838
( 220 ) 2020.03.19.
( 732 ) Vinex Plus Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Vecsés (HU)
( 740 ) M. Nagy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 39

Szállítmányozási, fuvarozási szolgáltatások.

( 111 ) 232.433
( 151 ) 2020.09.29.
( 210 ) M 20 00841
( 220 ) 2020.03.19.
( 732 ) TMH International AG, Zug (CH)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Földmérő-, optikai-, súlymérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti) berendezések és felszerelések; elektromos

energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek
és berendezések; adatfeldolgozó berendezések, számítógépek; szoftverek; minden említett áru járművekkel,
vasúti járművekkel és mozdonyokkal, valamint azok részeivel és szerelvényeivel kapcsolatban történő
használatra; minden fentebb említett áru magyar származású.
12

Járművek, vasúti járművek, mozdonyok illetve azok részei; minden fentebb említett áru magyar származású.

37

Járművek karbantartása és javítása, ideértve vasúti járművek és mozdonyok karbantartását és javítását;

minden fentebb említett szolgáltatás magyar származású.
( 111 ) 232.434
( 151 ) 2020.09.30.
( 210 ) M 18 00950
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( 220 ) 2018.03.26.
( 732 ) Slow Living Hungary Egyesület, Poroszló (HU)
( 740 ) dr.Csetneki Attila, Budapest
( 541 ) slow living
( 511 ) 35
39

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

( 111 ) 232.435
( 151 ) 2020.09.30.
( 210 ) M 19 03855
( 220 ) 2019.12.19.
( 732 ) Top-Fish 2001 Kft., Veszprém (HU)
( 541 ) UP-TERS BALL
( 511 ) 28

Etetőanyagok horgászathoz; mesterséges etetőanyag [horgászat].

( 111 ) 232.436
( 151 ) 2020.09.30.
( 210 ) M 20 00208
( 220 ) 2020.01.24.
( 732 ) Nyéki Property Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Molnár Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Club Heaven
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 232.437
( 151 ) 2020.09.30.
( 210 ) M 20 00207
( 220 ) 2020.01.24.
( 732 ) Nyéki Property Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Molnár Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Club Heaven Budapest
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 232.438
( 151 ) 2020.09.30.
( 210 ) M 20 00326
( 220 ) 2020.02.04.
( 732 ) Flexibill Informatikai és Pénzügyi Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Mohos László Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) FlexiPay - Digitális Faktoring
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

42

Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; faktoring-, követelés adásvételi és pénzkölcsön
szerződések elektronikus úton és automatizált folyamat részeként történő létrejöttének, adminisztrációjának,
teljesítésének, elszámolásának és megszüntetésének támogatása.
( 111 ) 232.439
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( 151 ) 2020.09.30.
( 210 ) M 20 00612
( 220 ) 2020.02.26.
( 732 ) TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.
21

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

villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok;
takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,
porcelán- és fajanszáruk.
25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

28

Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlési szolgáltatások.

41

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

42

Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 232.440
( 151 ) 2020.09.30.
( 210 ) M 19 02462
( 220 ) 2019.08.07.
( 732 ) Panna Cocktail Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Nagytarcsa (HU)
( 740 ) dr. Kocsis István, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30
32

Sörbetek, jégkásák; sörbetek [vízalapú fagylaltok]; jég, fagylalt, fagyasztott joghurtok és sörbetek.
Sörbetek [italok]; sörbetek italok formájában; sörök; árpabor [sör]; alacsony alkoholtartalmú sörök; ale

[angol sör]; alkoholmentes sör; alkoholmentes sörízű italok; ásványi anyagokkal dúsított sörök; bock sör;
búzasör; citromos sör [shandy]; fekete sör [pörkölt maláta sör]; IPA (indiai pale ale sörök); ízesített sörök; kávé
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ízű ale sör; kávé ízű sör; kézműves sörök; kvasz [alkoholmentes ital]; láger sörök [alsóerjesztésű sörök];

malátacefre; malátasör; pale ale világos sör; porter [sör]; saison sör; sör alapú italok; söralapú koktélok; sörcefre;
sörutánzat; stout [erős barna sör].
33

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

( 111 ) 232.443
( 151 ) 2020.10.01.
( 210 ) M 20 01108
( 220 ) 2020.04.23.
( 732 ) Promobil Zrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 10

Végtag ortézisek, protézisek.

( 111 ) 232.445
( 151 ) 2020.10.01.
( 210 ) M 20 00664
( 220 ) 2020.03.02.
( 732 ) Dévény Anna Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) Marczali Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) DSGM II.: Speciális testképző gimnasztika (STG)
( 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 ) 232.446
( 151 ) 2020.10.01.
( 210 ) M 20 00788
( 220 ) 2020.03.11.
( 732 ) Palásti József, Kunszállás (HU)
( 740 ) Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Sutherland Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) gondola
( 511 ) 29

Csemegeuborka; csontleves, húsleves; disznóhús; disznózsír; dzsemek, lekvárok [nem citrusfélékből]; ehető

rovarok, nem élő; étkezési olajok; étkezési szezámolaj; erjesztett tej; erjesztett tejes italok étkezési célokra; extra
szűz olívaolaj; faggyú, étkezési; fagyasztott gyümölcsök; fagyasztva szárított hús; fagyasztva szárított zöldségek;
falafel; feldolgozott gyümölcsökből válogatás; fésűkagylók, nem élő; fokhagyma [konzervek]; földimogyoró,
elkészítve; földimogyorótej-alapú italok; garnélarákok, apró, nem élő; garnéla rákok, nem élő; gomba, tartósított;
guacamole [avokádószósz]; gyömbérdzsem; gyümölcs alapú snackek; gyümölcsbefőttek; gyümölcs csipsz;
gyümölcskocsonya, -zselé; gyümölcskonzervek; gyümölcsök, tartósított; gyümölcspép; gyümölcssaláták;
hagymakarikák; hagyma, tartósított; halak; halból készített élelmiszertermékek; halfilé; halikra, elkészítve;
halkonzerv; hal, tartósított; hangyakaviár [ehető hangyalárva, elkészített]; heringek [nem élő]; homár, nem élő;
hot dog virslik; hummusz [csicseriborsókrém]; húsleves koncentrátumok; húsok; hús, tartósított; ízesített
mogyorók, diók; joghurt; kagylófélék, rákfélék [nem élő]; kagylók, nem élő; kalbi [grillezett húsétel]; kandírozott
[cukrozott] mogyorók/diók; kandírozott, kristályosított gyümölcsök; kaviár; kefir [tejes ital]; kocsonyák;
kókusztejalapú italok; kókuszvaj; kolbász; krokett; lazac [nem élő]; lekvárok [citrusfélékből]; lencse, tartósított;
levesek; leveskészítmények; magvak, elkészítve; máj; májpástétom; mandulatej-alapú italok; mandulatej étkezési
célokra; milk shake-ek [tejturmixok]; mogyoró, előkészített; mogyorók, elkészített; mogyoróvaj; napraforgómag,
elkészítve; olajbogyó, tartósított; olívaolaj, étkezési; pacal; padlizsánkrém; pirított tengeri alga; rákfélék,
keménytestű, nem élő; rákok, folyami, nem élő; rjazsenka [sült kefir]; sajtok; savanyú káposzta; savanyúságok;
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selyemhernyógubó, emberi fogyasztásra; sonka; sózott hal; sózott hús; sültburgonya, chips; szárított zöldségek;

tahini [szezámmagkrém]; tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejföl; tejpótlók; tejszínhab; tejszín
[tejtermékek]; tojásfehérje; tojások; tonhal [nem élő]; tőzegáfonya szósz [befőtt]; vadhús; vaj; vajkrém;
virágporkészítmények [élelmiszer]; virslik; yakitori [japán pálcás grillcsirke]; zöldségek, főtt; zöldségek,
tartósított; zöldséges mousse-ok [habok]; zöldségkonzervek; zöldséglevek főzéshez; zöldségleves készítmények;
zöldségsaláták; zöldségvelőkrém; zselék; zsírok, étkezési; zsírtartalmú keverékek, kenyérre; tofu.
30

Aprósütemények, kekszek; briós; burritók; búzacsíra emberi fogyasztásra; chips [gabonakészítmény]; cukor;

cukrászsütemények; csokoládé; csokoládé-bevonatú diófélék; csokoládés italok tejjel; csokoládés italporok;
csokoládés mousse-ok [habok]; desszert mousse-ok [cukrászárú]; élelmiszer-ízesítők, az illóolajok kivételével;
fagyasztott joghurtok [fagylaltok, jégkrémek]; fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként rizzsel; fagyasztva
szárított ételek, fő összetevőként tésztával; fagylaltok és jégkrémek; feldolgozott magvak fűszerezéshez;
földimogyorós édességek; fűszerek; fűszerek, ízesítők; fűszeres készítmények ételekhez; gabonakészítmények;
gabonaszeletek; gofri; gyorsrizs; gyömbérkenyér, mézeskalács; gyümölcsös sütemények/torták;
gyümölcsszószok; hot dogok [szendvicsek]; húslé, mártás, szaft; húsos piték; jeges tea; kakaó; kakaóalapú italok;
kakaóitalok tejjel; kamillaalapú italok; karamellák [cukorkák]; karamellkrém [karamellizált tejkrém]; kávé; kávé
alapú italok; kávé, pörköletlen; kávé tejjel; kekszek, rágcsálnivalók; kenyér; kenyér kovász nélkül, macesz;
ketchup [szósz]; kovász; lenmag étkezési célokra [ízesítőszer]; lepények; liofilizált ételek, fő összetevőként
rizzsel; liofilizált ételek, fő összetevőként tésztával; liszt; lisztalapú gombócok; lisztből készült tészták; magas
protein tartalmú gabonaszeletek; mandulás édességek; metélttészta-alapú készételek; metélt tészta, nudli, galuska;
müzli; nyers tészták; palacsinták; pizza; pótkávé; pudingok; quiche [tésztában sült sós sodó]; ravioli; rizs; rizs
alapú rágcsálnivalók; rizspép étkezési célokra; rizspuding; rizssütemény; sajtburgerek [szendvicsek];
salátaöntetek; snack ételek (gabona alapú -); spagetti; sütemények; süteményekhez való tészta; süteménytészta;
szendvicsek; szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; szörbetek [fagylaltok]; szusi; tabulé [arab saláta]; taco;
tápióka; tavaszi tekercs; tea; tea alapú italok; teák [nem gyógyászati használatra]; természetes édesítőszerek;
tésztában sült pástétom; tésztaöntetek; tortilla; vajas kekszek [petit-beurre]; vareniki [ukrán töltött gombóc]; zab
alapú ételek; zsemlék.
32

Ásványvíz [italok]; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes

koktélok; alkoholmentes teaízű italok; aloe vera italok, alkoholmentes; asztali vizek; gyümölcslevek;
gyümölcsnektárok, alkoholmentes; izotóniás italok; kávé ízesítésű üdítőitalok; limonádék; lítiumos vizek;
mustok; paradicsomlevek [italok]; porok szénsavas italokhoz; proteinnel dúsított sportitalok; rizsalapú italok,
melyek nem tejpótlók; smoothie-k [gyümölcs- vagy zöldségitalok]; sörbetek [italok]; szénsavas víz; szódavíz;
szódavizek; szójaalapú italok, nem tejpótlók; szőlőmust; szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz; vizek
[italok]; zöldséglevek [italok].
35

Áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; árusító automaták kölcsönzése; árusító

standok bérbeadása; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; értékesítési
promóciós szolgáltatások; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások;
marketing szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és
szolgáltatások eladói és vásárlói részére; piackutatás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,
áruminták] terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése; termékminták, áruminták terjesztése;
árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból.
( 111 ) 232.447
( 151 ) 2020.10.01.
( 210 ) M 20 00790
( 220 ) 2020.03.11.
( 732 ) Palásti József, Kunszállás (HU)
( 740 ) Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Sutherland Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) kontyos táska
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Csemegeuborka; csontleves, húsleves; disznóhús; disznózsír; dzsemek, lekvárok [nem citrusfélékből]; ehető

rovarok, nem élő; étkezési olajok; étkezési szezámolaj; erjesztett tej; erjesztett tejes italok étkezési célokra; extra
szűz olívaolaj; faggyú, étkezési; fagyasztott gyümölcsök; fagyasztva szárított hús; fagyasztva szárított zöldségek;
falafel; feldolgozott gyümölcsökből válogatás; fésűkagylók, nem élő; fokhagyma [konzervek]; földimogyoró,
elkészítve; földimogyorótej-alapú italok; garnélarákok, apró, nem élő; garnéla rákok, nem élő; gomba, tartósított;
guacamole [avokádószósz]; gyömbérdzsem; gyümölcs alapú snackek; gyümölcsbefőttek; gyümölcs csipsz;
gyümölcskocsonya, -zselé; gyümölcskonzervek; gyümölcsök, tartósított; gyümölcspép; gyümölcssaláták;
hagymakarikák; hagyma, tartósított; halak; halból készített élelmiszertermékek; halfilé; halikra, elkészítve;
halkonzerv; hal, tartósított; hangyakaviár [ehető hangyalárva, elkészített]; heringek [nem élő]; homár, nem élő;
hot dog virslik; hummusz [csicseriborsókrém]; húsleves koncentrátumok; húsok; hús, tartósított; ízesített
mogyorók, diók; joghurt; kagylófélék, rákfélék [nem élő]; kagylók, nem élő; kalbi [grillezett húsétel]; kandírozott
[cukrozott] mogyorók/diók; kandírozott, kristályosított gyümölcsök; kaviár; kefir [tejes ital]; kocsonyák;
kókusztejalapú italok; kókuszvaj; kolbász; krokett; lazac [nem élő]; lekvárok [citrusfélékből]; lencse, tartósított;
levesek; leveskészítmények; magvak, elkészítve; máj; májpástétom; mandulatej-alapú italok; mandulatej étkezési
célokra; milk shake-ek [tejturmixok]; mogyoró, előkészített; mogyorók, elkészített; mogyoróvaj; napraforgómag,
elkészítve; olajbogyó, tartósított; olívaolaj, étkezési; pacal; padlizsánkrém; pirított tengeri alga; rákfélék,
keménytestű, nem élő; rákok, folyami, nem élő; rjazsenka [sült kefir]; sajtok; savanyú káposzta; savanyúságok;
selyemhernyógubó, emberi fogyasztásra; sonka; sózott hal; sózott hús; sültburgonya, chips; szárított zöldségek;
tahini [szezámmagkrém]; tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejföl; tejpótlók; tejszínhab; tejszín
[tejtermékek]; tofu; tojásfehérje; tojások; tonhal [nem élő]; tőzegáfonya szósz [befőtt]; vadhús; vaj; vajkrém;
virágporkészítmények [élelmiszer]; virslik; yakitori [japán pálcás grillcsirke]; zöldségek, főtt; zöldségek,
tartósított; zöldséges mousse-ok [habok]; zöldségkonzervek; zöldséglevek főzéshez; zöldségleves készítmények;
zöldségsaláták; zöldségvelőkrém; zselék; zsírok, étkezési; zsírtartalmú keverékek, kenyérre.
30

Aprósütemények, kekszek; briós; burritók; búzacsíra emberi fogyasztásra; chips [gabonakészítmény]; cukor;

cukrászsütemények; csokoládé; csokoládé-bevonatú diófélék; csokoládés italok tejjel; csokoládés italporok;
csokoládés mousse-ok [habok]; desszert mousse-ok [cukrászárú]; élelmiszer-ízesítők, az illóolajok kivételével;
fagyasztott joghurtok [fagylaltok, jégkrémek]; fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként rizzsel; fagyasztva
szárított ételek, fő összetevőként tésztával; fagylaltok és jégkrémek; feldolgozott magvak fűszerezéshez;
földimogyorós édességek; fűszerek; fűszerek, ízesítők; fűszeres készítmények ételekhez; gabonakészítmények;
gabonaszeletek; gofri; gyorsrizs; gyömbérkenyér, mézeskalács; gyümölcsös sütemények/torták;
gyümölcsszószok; hot dogok [szendvicsek]; húslé, mártás, szaft; húsos piték; jeges tea; kakaó; kakaóalapú italok;
kakaóitalok tejjel; kamillaalapú italok; karamellák [cukorkák]; karamellkrém [karamellizált tejkrém]; kávé; kávé
alapú italok; kávé, pörköletlen; kávé tejjel; kekszek, rágcsálnivalók; kenyér; kenyér kovász nélkül, macesz;
ketchup [szósz]; kovász; lenmag étkezési célokra [ízesítőszer]; lepények; liofilizált ételek, fő összetevőként
rizzsel; liofilizált ételek, fő összetevőként tésztával; liszt; lisztalapú gombócok; lisztből készült tészták; magas
protein tartalmú gabonaszeletek; mandulás édességek; metélttészta-alapú készételek; metélt tészta, nudli, galuska;
müzli; nyers tészták; palacsinták; pizza; pótkávé; pudingok; quiche [tésztában sült sós sodó]; ravioli; rizs; rizs
alapú rágcsálnivalók; rizspép étkezési célokra; rizspuding; rizssütemény; sajtburgerek [szendvicsek];
salátaöntetek; snack ételek (gabona alapú -); spagetti; sütemények; süteményekhez való tészta; süteménytészta;
szendvicsek; szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; szörbetek [fagylaltok]; szusi; tabulé [arab saláta]; taco;
tápióka; tavaszi tekercs; tea; tea alapú italok; teák [nem gyógyászati használatra]; természetes édesítőszerek;
tésztában sült pástétom; tésztaöntetek; tortilla; vajas kekszek [petit-beurre]; vareniki [ukrán töltött gombóc]; zab
alapú ételek; zsemlék.
32

Ásványvíz [italok]; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes

koktélok; alkoholmentes teaízű italok; aloe vera italok, alkoholmentes; asztali vizek; gyümölcslevek;
gyümölcsnektárok, alkoholmentes; izotóniás italok; kávé ízesítésű üdítőitalok; limonádék; lítiumos vizek;
mustok; paradicsomlevek [italok]; porok szénsavas italokhoz; proteinnel dúsított sportitalok; rizsalapú italok,
melyek nem tejpótlók; smoothie-k [gyümölcs- vagy zöldségitalok]; sörbetek [italok]; szénsavas víz; szódavíz;
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szódavizek; szójaalapú italok, nem tejpótlók; szőlőmust; szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz; vizek

[italok]; zöldséglevek [italok].
35

Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások

engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; árusító automaták kölcsönzése; árusító standok bérbeadása;
beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; értékesítési promóciós
szolgáltatások; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; marketing
szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és
szolgáltatások eladói és vásárlói részére; piackutatás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,
áruminták] terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése; termékminták, áruminták terjesztése.
( 111 ) 232.448
( 151 ) 2020.10.01.
( 210 ) M 20 00951
( 220 ) 2020.04.03.
( 732 ) M-RTL Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Seres Zsuzsanna Sára, Budapest
( 541 ) Maradj haza magadnak!
( 511 ) 35

Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok

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

38

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

levelezés, e-mail; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes
hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása; hangposta szolgáltatások; hírügynökségek; információszolgáltatás
távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; kommunikáció száloptikás
hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák];
mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű adatátvitel; rádióadás;
rádiós kommunikáció; távkonferencia szolgáltatás; távközlési berendezések kölcsönzése; távközlési csatornák
biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások (beszélgetésterelés és
összeköttetés); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (1); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (2);
telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; televíziós műsorszórás,
közvetítés; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével;
üzenetek küldése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; video on-demand
közvetítések.
41

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

szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; diszkok szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási
célokból; éjszakai klubok; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line
publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; fényképészet; filmek feliratozása;
filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók;
filmszínházi előadások, filmbemutatók; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok
készítése; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek
szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; jelbeszéd fordítása; karaoke szolgáltatás nyújtása;
klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok
szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ]
szolgáltatások; mentorálás; mikrofilmezés; mozifilmek kölcsönzése; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti
galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális
videotár szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján;
nem reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs
szolgáltatások; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók
biztosítása; partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri
szolgáltatások; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];
stúdiószolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, számítógépes hálózatról online
biztosított játékszolgáltatások; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi
produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási,
szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; televíziós
szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése;
videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások
eseményekhez; világítástechnikai szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak
vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.
( 111 ) 232.449
( 151 ) 2020.10.01.
( 210 ) M 20 00952
( 220 ) 2020.04.04.
( 732 ) EVENT Csoport Rendezvényszervező és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Pojják Eszter Edit, Budapest
( 541 ) HR Smile
( 511 ) 35

Vállalati kommunikációs szolgáltatások; humán erőforrásokkal kapcsolatos konzultáció;
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humánerőforrás-menedzsment; emberi erőforrás menedzsment és munkaerő-toborzási szolgáltatások.

41

Üzleti oktatási szolgáltatások; menedzser oktatási szolgáltatások; szemináriumok és workshopok [képzés]

szervezése és lebonyolítása; workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése; oktatási és képzési
szolgáltatások; oktatási szolgáltatások vezető beosztású személyzet számára; üzleti képzés; képzések tartása;
képzés és oktatás; képzés a kommunikációs technikák terén; képzés a munkaügyi kapcsolatok területén.
( 111 ) 232.450
( 151 ) 2020.10.01.
( 210 ) M 20 00956
( 220 ) 2020.04.05.
( 732 ) Kántás Kata, Tihany (HU)
( 740 ) Karácsony Zsolt, Balatonfüred
( 546 )

( 511 ) 28

Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek.

( 111 ) 232.451
( 151 ) 2020.10.01.
( 210 ) M 20 00478
( 220 ) 2020.02.14.
( 732 ) ANILIN Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Hajnal Emese, Budapest
( 546 )

( 511 ) 1

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

vízkezelő vegyszerek uszodákban és fürdőkben való használatra.
5

Fertőtlenítők úszómedencékhez.

( 111 ) 232.452
( 151 ) 2020.10.01.
( 210 ) M 20 01109
( 220 ) 2020.04.23.
( 732 ) APPERCELL Biotech Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) APPERCELL
( 511 ) 9

Laboratóriumi tálcák; laboratóriumi robotok; laboratóriumi inkubátorok [nem orvosi használatra];

laboratóriumi készülékek és műszerek; inkubátorok laboratóriumi használatra; inkubátorok
baktériumkultúrákhoz; elektródák laboratóriumi kutatáshoz; adatbányász szoftverek; adatbázismotorok; adat- és
fájlkezelő és adatbázis szoftverek; adatbázisszerver-szoftverek; adatfeldolgozó készülékek, berendezések;
adatbázisok; elektronikus adatbázisok; adatátalakító berendezések; adatkommunikációs hardverek; anyagvizsgáló
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készülékek és gépek; diagnosztikai berendezések, nem gyógyászati célokra; felügyelő, ellenőrző berendezések,

elektromos; mérőműszerek; tudományos és laboratóriumi készülékek elektromosságot használó kezeléshez;
mérőkészülékek, elektromos; olvasók (adatfeldolgozó eszközök); szabályozó berendezések, elektromos;
számítógépes programok (letölthető szoftverek); számítógépes programok, rögzített; számítógépes
szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető formában; tesztelő
készülékek nem gyógyászati használatra; berendezések tudományos kutatáshoz és laboratóriumi használatra,
oktatási berendezések és szimulátorok.
10

Diagnosztikai képalkotó készülékek orvosi használatra; automatikus elemzőkészülékek gyógyászati

diagnosztikai használatra; elektromos orvosi diagnosztikai eszközök; orvosi diagnosztikai eszközök; orvosi
diagnosztikai műszerek, eszközök; diagnosztikai készülékek gyógyászati használatra; anyagok elemzésére
szolgáló berendezések (orvosi használatra); laboratóriumi egységek folyadékok inkubációjára [orvosi
használatra]; orvosi diagnosztikai készülékek orvosi célokra; elektrofiziológiás elektródák; elektródák
gyógyászati használatra; inkubátorok orvosi használatra; inkubációs egységek; anyagok elemzésére szolgáló
berendezések (orvosi használatra); elektrofiziológiás diagnosztikai katéterek; vizsgáló szondák orvosi
diagnosztikai célokra; diagnosztikai, vizsgálati és felügyeleti berendezések; orvosi készülékekhez használt
elektródák.
42

Gyógyszerekkel kapcsolatos kutatás; orvosi laboratóriumi kutatási szolgáltatások; orvosi kutatás;

orvosbiológiai kutatási szolgáltatások; orvosi kutatáshoz használt emberi szövetek elemzése; orvostudományhoz
kapcsolódó kutatás; orvosi és állatorvosi kutatással és fejlesztéssel kapcsolatos tájékoztatás és adatszolgáltatás;
adatok és számítógépes programok konvertálása, nem fizikai átalakítás; adatbányászat; adatbázisok fejlesztése;
adatmigrációs szolgáltatások; adatbázis tervezési szolgáltatások; adatbázis-szoftverek telepítése; adattároló
rendszerek fejlesztése; adatközpont-berendezések biztosítása; számítógépes adatelemzési szolgáltatások;
adatfeldolgozó rendszerek lízingelése; anyagok elemzése; adatfeldolgozó programok fejlesztése; adatfeldolgozó
rendszerek tervezése; laboratóriumi anyagvizsgálat; laboratóriumi kutatások; laboratóriumi szolgáltatások;
laboratóriumi vizsgálatok, tesztelési szolgáltatások; anyagvizsgálat és elemzés; tanácsadási szolgáltatások az
anyagvizsgálattal kapcsolatban; diagnosztikai készülékek tervezése; számítógéppel támogatott diagnosztikai
tesztelési szolgáltatások; elektronikus adattárolás; felhőalapú számítástechnika; szoftver mint szolgáltatás (saas);
szoftvertervezés; klinikai kísérletek; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; tudományos laboratóriumi
szolgáltatások; biológiai kutatás, klinikai kutatás és egészségügyi kutatás; tanácsadás a gyógyszerészeti kutatás
területen; gyógyszerészeti és tudományos kutatási információk szolgáltatása a gyógyszerészet és a klinikai
kísérletek területén; tudományos kutatás; elektronikus adattárolási és adat háttérmentési szolgáltatások.
( 111 ) 232.453
( 151 ) 2020.10.01.
( 210 ) M 20 01111
( 220 ) 2020.04.24.
( 732 ) Meex Agent Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Imrédy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

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

( 111 ) 232.454
( 151 ) 2020.10.01.
( 210 ) M 20 01112
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( 220 ) 2020.04.24.
( 732 ) LAJVÉR BORHÁZ Borászati Korlátolt Felelősségű Társaság, Szálka (HU)
( 740 ) Kállay és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Lajver Incognito
( 511 ) 33
35

Borok; alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
On-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

kiskereskedelmi célokból; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások és rendezvények szervezése; marketing
szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése.
43

Vendéglátás; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; bár szolgáltatások; bár- és

éttermi szolgáltatások; panziók; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás.
( 111 ) 232.455
( 151 ) 2020.10.01.
( 210 ) M 20 01114
( 220 ) 2020.04.24.
( 732 ) Magyar Batthyány Alapítvány, Budapest (HU)
( 541 ) Tradinnováció
( 511 ) 35
41

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 111 ) 232.464
( 151 ) 2020.10.02.
( 210 ) M 20 00015
( 220 ) 2020.01.06.
( 732 ) Elcin Gökhan, Isztambul (TR)
( 740 ) Izsó és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Hirdetési- és reklámszolgáltatások; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk

számítógépes adatbázisokba való rendezése; írott kommunikáció és adatok regisztrálása; on-line hirdetői
tevékenység számítógépes hálózaton; statisztikák összeállítása; üzleti értékelések; üzleti információk nyújtása
weboldalon keresztül; üzleti konzultációs szolgáltatások.
A rovat 133 darab közlést tartalmaz.
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