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Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 232.242
( 151 ) 2020.09.02.
( 210 ) M 18 02957
( 220 ) 2018.10.11.
( 732 ) Hegedűs Roland, Miskolc (HU)
( 546 )
( 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) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
32

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

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 232.478
( 151 ) 2020.10.13.
( 210 ) M 20 00027
( 220 ) 2020.01.07.
( 732 ) Családbarát Országos Nonprofit Közhasznú Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Árubemutatás; árusító standok bérbeadása; állásközvetítő irodák; divatbemutatók szervezése promóciós

célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és
reklámszolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok
szervezése; közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; marketingszolgáltatások;
munkaerő-toborzás; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás;
reklámanyag frissítése; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése;
reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs
médiában; reklám kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek
írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; segítségnyújtás
üzleti tevékenységek menedzsmentjében; szabadtéri reklámozás, hirdetés; szállodai üzletvezetés; televíziós
reklámozás; termékminták, áruminták terjesztése; üzleti információk; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti
vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.
36

Gondoskodási alapszolgáltatások; gyűjtések szervezése; irodák bérbeadása közösségi munkavégzéshez;

jótékonysági célú gyűjtések; kedvezmények nyújtása más résztvevő létesítményeknek tagsági kártya használatán
keresztül; online banki szolgáltatások; pénzügyi szponzorálás, támogatás; szálláshelyek bérbeadása (apartmanok);
takarékpénztár szolgáltatások; utazási csekkek kibocsátása.
37

Építési tanácsadó szolgáltatások; vásári standok és üzletek építése.

38

Hírügynökségek; információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása;

kábeltelevíziós műsorszórás; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok fórumai (chat
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szobák); mobiltelefonos kommunikáció; rádióadás; rádiós kommunikáció; telefon- és mobiltelefon

szolgáltatások; televíziós műsorszórás, közvetítés; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek
továbbítása számítógépek segítségével; vezeték nélküli műsorterjesztés; videó on-demand közvetítések.
39

Áruszállítás; energiaszolgáltatás; fuvarozás, áruszállítás; hajóutak szervezése; helyfoglalás utazással

kapcsolatban; járművek kölcsönzése és bérbeadása; kirándulások, túrák, társasutazások szervezése; költöztetés;
közlekedési információ; légi szállítás; sétahajó szolgáltatások; szállítás; taxi szolgáltatások; termékek
csomagolása; utaskísérés; utazás és utasok szállítása; vasúti szállítás; villamosközlekedés.
40

Nyomtatási, nyomdai szolgáltatások; ofszetnyomtatás.

41

Akadémiák (oktatás); alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (képzés); bálok szervezése; cirkuszok;

coaching (tréning); egészségklub szolgáltatások (egészség és fitnesz); elektronikus kiadványszerkesztés;
elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok
szervezése és lebonyolítása; filmgyártás, kivéve reklámfilmek, filmszínházi előadások, filmbemutatók;
fotóriportok készítése; gyakorlati képzés (szemléltetés); hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása;
iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; játékkölcsönzés; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás);
konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális
vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mentorálás; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); nem
reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; on-line elérhető
elektronikus publikációk, nem letölthetők; óvodák; pályaválasztási tanácsadás; rádió- és televízió műsorok
készítése; rádiós szórakoztatás; sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős
tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok
szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási
szolgáltatások; táboroztatás; televíziós szórakoztatás; testnevelés; vallásoktatás; versenyek szervezése (oktatás
vagy szórakoztatás); vidámparkok; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.
42

Beltéri dekoráció tervezése; csomagolástervezés; divattervezés; építészeti szolgáltatások; grafikai tervezés;

honlaptervezési tanácsadás; ipari formatervezés; szakszövegek írása; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése;
szoftver mint szolgáltatás (SaaS); szoftvertelepítés; szoftvertervezés; tudományos kutatás.
43

Bölcsődék, óvodák; éttermi szolgáltatások; foglalás panziókban; gyorséttermek, snack bárok; kantinok,

büfék, étkezdék; kávéházak; kempingezési lehetőség biztosítása; motelek; nyugdíjas otthonok, -időskorúak
otthona; önkiszolgáló éttermek (1); önkiszolgáló éttermek (2); panziók; recepciós szolgáltatások ideiglenes
elszállásoláshoz (érkezések és távozások ügyintézése); sátrak kölcsönzése; szállásfoglalás; szállásügynökségek
(szállodák, panziók); szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások; turistaházak, üdülők;
üdülőtáborok szolgáltatásai (szállásadás); vendéglátás.
44

Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; fizioterápia, fizikoterápia; fogászat; hospice ellátás,

elfekvők; in vitro (testen kívüli mesterséges) megtermékenyítési szolgáltatások; klinikák, orvosi rendelők
szolgáltatásai; kórházak; mesterséges megtermékenyítési szolgáltatások; optikusok szolgáltatásai; orvosi ellátás;
orvosi rendelők; orvosi szolgáltatások; otthonok lábadozók utókezelésére; pszichológus; szanatóriumi,
idősotthoni szolgáltatások; szanatóriumok; szülésznői szolgáltatások.
45

Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából; mások által

egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.
( 111 ) 232.680
( 151 ) 2020.11.25.
( 210 ) M 20 00808
( 220 ) 2020.03.16.
( 732 ) Gyerekkel.com Kft., Veszprém (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
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( 546 )

( 511 ) 9

Applikációs szoftver; mobil alkalmazások; mobilalkalmazások okostelefonokhoz; mobilapplikációs szoftver;

programok okostelefonokhoz; szoftverek okostelefonokhoz.
41

Szabadidő eltöltésével kapcsolatos tájékoztatás; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás;

szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatásról és szórakoztató rendezvényekről online hálózaton és az
interneten keresztül nyújtott tájékoztatás; szórakoztatással kapcsolatos tájékoztatás globális számítógépes
hálózaton keresztül; szórakoztatással kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadó szolgáltatások; tájékoztatás
számítógépes hálózaton keresztül szórakoztatással kapcsolatban.
( 111 ) 232.681
( 151 ) 2020.10.30.
( 210 ) M 20 00973
( 220 ) 2020.04.07.
( 732 ) DANTE INTERNATIONAL SA, Bucharest (RO)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Számítógép szoftver; számítógépes programok, letölthető; letölthető számítógépes szoftveralkalmazások;

letölthető mobil alkalmazás-szoftver; alkalmazási szoftver mobil eszközökhöz.
35

Reklám és értékesítésösztönző szolgáltatások; üzleti asszisztencia, menedzsment és adminisztráció; irodai

munkák; weboldalakon való helyek biztosítása áruk és szolgáltatások reklámozásához; áruk bemutatása
mindenfajta kommunikációs médiában, kiskereskedelmi és nagykereskedelmi célból; különböző termékek
kiskereskedelme, nagykereskedelme és online árusítása; kiállítások, üzleti vásárok és egyéb hasonló események
létrehozása és szervezése üzleti célból.
38

Távközlési szolgáltatások.

39

Szállítás; csomagolás és áruk tárolása.

41

Oktatás; tréningek nyújtása; szórakoztatás; sport és kulturális szolgáltatások.

( 111 ) 232.682
( 151 ) 2020.10.30.
( 210 ) M 20 00967
( 220 ) 2020.04.07.
( 732 ) CerTrust Kft., Dunakeszi (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 42

Tudományos és technológiai szolgáltatások, mérnöki munkák, szolgáltatások, hitelesítés és

minőségellenőrzés, minőségellenőrzési tesztelés, tanúsítás (minőség-ellenőrzés).
( 111 ) 232.683
( 151 ) 2020.10.30.
( 210 ) M 20 00968
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( 220 ) 2020.04.07.
( 732 ) Impex 2000 HoReCa Center Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 8

Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; oldalfegyverek, lőfegyverek kivételével;

borotvák.
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.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

( 111 ) 232.684
( 151 ) 2020.10.30.
( 210 ) M 20 00970
( 220 ) 2020.04.07.
( 732 ) Sebők István, Tiszanána (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 37

Digitalizált, távolról vezérelhető eszközök beszerelése, karbantartása és javítása; az ingatlanokba távolról

vezérelhető digitális biztonsági eszközök, világítástechnikai eszközök, árnyékolás, hűtés és fűtési eszközök
felszerelése, javítása, karbantartása; okos otthon szolgáltatások; okos otthonokkal kapcsolatos eszközök kiépítése,
javítása, karbantartása.
( 111 ) 232.764
( 151 ) 2020.11.16.
( 210 ) M 20 01149
( 220 ) 2020.04.27.
( 732 ) Vörös Eszter, Budapest (HU)
( 740 ) Kacsukpatent Európai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Felsőruházat; pólók; ruházati cikkek; sportruházati cikkek; sapka ellenzők; sapkák; cipők.

28

Játékok; játékszerek; léggömbök; táblajátékok; társasjátékok.

41

Nevelés; online, nem letölthető videók biztosítása; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós

szórakoztatás; sportversenyek rendezése; sport- és kulturális tevékenységek; szabadidős tevékenységekkel
kapcsolatos tájékoztatás; számítógépes hálózatról online biztosított játékszolgáltatások; szórakozási,
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szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; testnevelés; versenyek

szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; zenei produkciók.
( 111 ) 232.774
( 151 ) 2020.11.16.
( 210 ) M 20 00816
( 220 ) 2020.03.16.
( 732 ) Jósa Gábor, Balatonalmádi (HU)
( 740 ) Dr. Kovácsházy Eszter, Veszprém
( 546 )
( 511 ) 41
43

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

( 111 ) 232.780
( 151 ) 2020.11.16.
( 210 ) M 20 00812
( 220 ) 2020.03.13.
( 732 ) TS Gastro Kft., Albertirsa (HU)
( 740 ) Bimbó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Íz-lelő
( 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.
( 111 ) 232.783
( 151 ) 2020.11.16.
( 210 ) M 20 00813
( 220 ) 2020.03.13.
( 732 ) Szabó Attila, Karácsond (HU)
( 546 )
( 511 ) 42

Mérnöki munkák, szolgáltatások.

( 111 ) 232.784
( 151 ) 2020.11.16.
( 210 ) M 20 00814
( 220 ) 2020.03.13.
( 732 ) Caffe Brando Kft., Kaposvár (HU)
( 740 ) Varga Lajos, Kaposvár
( 541 ) CAFFE BRANDO
( 511 ) 30

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

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető
jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek; tartósított fűszernövények; ecet,
szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz]; cukor; csokoládé; csokoládé-bevonatú diófélék; csokoládés
italporok; élelmiszer-ízesítők, az illóolajok kivételével; esszenciák élelmiszerekhez; fagylaltok és jégkrémek;
fagylaltok és jégkrémek; fagylaltok és jégkrémek; fagylaltporok; gofrik; gyümölcsszószok; ízesítő italokhoz;
ízesítő süteményekhez; jeges teák; kávék; kávé alápú italok; kávéaromák; kávékapszulák; kávé, pörköletlen; kávé
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tejjel; kekszek, rágcsálni valók; süteményporok; szirupok és melasz; szirupok és melasz; természetes

édesítőszerek; vanília (ízesítőszer); vörösáfonya-szósz.
( 111 ) 232.785
( 151 ) 2020.11.16.
( 210 ) M 20 00822
( 220 ) 2020.03.17.
( 732 ) SAVENCIA SA, VIROFLAY (FR)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Tej, sajt és tejtermék.

( 111 ) 232.786
( 151 ) 2020.11.16.
( 210 ) M 20 00823
( 220 ) 2020.03.17.
( 732 ) SAVENCIA SA, VIROFLAY (FR)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Tej, sajt és tejtermékek.

( 111 ) 232.787
( 151 ) 2020.12.03.
( 210 ) M 20 01310
( 220 ) 2020.05.14.
( 732 ) Lanbox Kft., Budapest (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Ásványi étrend-kiegészítők; étrend- és táplálékkiegészítők; étrend-kiegészítő italkeverékek; étrend-kiegészítő

italpor keverékek; étrend-kiegészítők emberek és állatok részére; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással;
étrendkiegészítő italok; nyomelemekből álló étrend- és táplálékkiegészítők; porított fehérje étrend kiegészítők;
porított, gyümölcs ízesítésű étrend-kiegészítő italkeverékek; protein étrend-kiegészítők; szérumok; vitamin és
ásványi anyag kiegészítők; vitamin italok; vitamin kiegészítők; vitamin- és ásványianyag-készítmények;
vitaminkészítmények; vitaminok és vitamin-készítmények; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők.
35

A következő termékekkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: étrend- és táplálékkiegészítő

készítmények; szérumok; vitaminok és vitaminkészítmények; online rendelési szolgáltatások; bolti kis- és
nagykereskedelmi szolgáltatások.
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Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 111 ) 232.791
( 151 ) 2020.11.18.
( 210 ) M 20 01500
( 220 ) 2020.05.29.
( 732 ) Stork Élelmiszer Manufaktúra Kft., Szár (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 29

Dzsemek, lekvárok [nem citrusfélékből], lekvárok [citrusfélékből].

( 111 ) 232.798
( 151 ) 2020.11.16.
( 210 ) M 20 00853
( 220 ) 2020.03.21.
( 732 ) TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlési szolgáltatások.

41

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

( 111 ) 232.802
( 151 ) 2020.11.17.
( 210 ) M 20 01306
( 220 ) 2020.05.14.
( 732 ) SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH, Frankfurt Am Main (DE)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) ENTERO-SPA
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti termékek és készítmények; vitaminok; táplálékkiegészítők gyógyászati használatra;

étrend-kiegészítők orvosi használatra; gyógyászati célú étrend-kiegészítők; ásványi anyagok gyógyászati
használatra; rehidrációs termékek, folyadékpótló készítmények.
( 111 ) 232.804
( 151 ) 2020.11.17.
( 210 ) M 20 01140
( 220 ) 2020.04.28.
( 732 ) Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf (DE)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 1

Vegyszerek ipari használatra; feldolgozatlan műgyanták; szilikonok; feldolgozatlan műanyagok; ragasztók

ipari használatra; szilikongyanták (melyek ebbe az osztályba tartoznak); laminátumokhoz használt
kontaktragasztók; burkolat ragasztók (ragasztók burkolólapok rögzítéséhez vagy lerakásához).
2

Festékek, lakkok, politúrok; rozsdagátló készítmények tartósításhoz, fakorhadás megelőzésére szolgáló

készítmények; pácfestékek; marószerek, maróanyagok; bevonatok; masztix [természetes gyanta], festékekhez
használt kötőanyagok, rozsda elleni készítmények, alapozók, primerek, alapozó színezékek, alapozó bevonatok.
3

Tisztító-, polírozó, súroló- és csiszolószerek.
M2807
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Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek.

Poliuretán hab (félkész); poliuretán hab szigetelési célokra; tömítő-, dugaszoló- és szigetelőanyagok;

tömítőanyagok illesztésekhez; tömítések; szilikongumi, szilikongumi vegyületek; hőszigetelési célú
szigetelőanyagok és hideg elleni szigetelőanyagok; szilikongyanták (amelyek ebbe az osztályba tartoznak);
szilikonhabok hőszigetelésre vagy hőpajzsok; más osztályba nem tartozó tömőkittek.
19

Nem fém építőanyagok; glettelő anyagok; tűzálló cementbevonatok; töltőanyagok falak javításához;

habarcs; beton; cement; aszfalt; szurok; bitumen; esztrich; hézagkitöltő anyagok; aljzatkiegyenlítők építési célra.
( 111 ) 232.805
( 151 ) 2020.11.30.
( 210 ) M 20 01152
( 220 ) 2020.04.28.
( 732 ) VR360 TREASURES Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Benisch Gabriella, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

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

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;
elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló
készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy
feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres
digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; pénztárgépek,
számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák, búvármaszkok, füldugók búvárok
számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára, víz alatti úszáshoz használt
légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.
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.
38

Távközlési szolgáltatások.

41

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

( 111 ) 232.806
( 151 ) 2020.11.17.
( 210 ) M 20 01141
( 220 ) 2020.04.28.
( 732 ) Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf (DE)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 1

Vegyszerek ipari használatra; feldolgozatlan műgyanták; szilikonok; feldolgozatlan műanyagok; ragasztók

ipari használatra; szilikongyanták (melyek ebbe az osztályba tartoznak); laminátumokhoz használt
kontaktragasztók; burkolat ragasztók (ragasztók burkolólapok rögzítéséhez vagy lerakásához).
M2808
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Festékek, lakkok, politúrok; rozsdagátló készítmények tartósításhoz, fakorhadás megelőzésére szolgáló

készítmények; pácfestékek; marószerek, maróanyagok; bevonatok; masztix [természetes gyanta], festékekhez
használt kötőanyagok, rozsda elleni készítmények, alapozók, primerek, alapozó színezékek, alapozó bevonatok.
3

Tisztító-, polírozó, súroló- és csiszolószerek.

4

Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek.

17

Poliuretán hab (félkész); poliuretán hab szigetelési célokra; tömítő-, dugaszoló- és szigetelőanyagok;

tömítőanyagok illesztésekhez; tömítések; szilikongumi, szilikongumi vegyületek; hőszigetelési célú
szigetelőanyagok és hideg elleni szigetelőanyagok; szilikongyanták (amelyek ebbe az osztályba tartoznak);
szilikonhabok hőszigetelésre vagy hőpajzsok; más osztályba nem tartozó tömőkittek.
19

Nem fém építőanyagok; glettelő anyagok; tűzálló cementbevonatok; töltőanyagok falak javításához;

habarcs; beton; cement; aszfalt; szurok; bitumen; esztrich; hézagkitöltő anyagok; aljzatkiegyenlítők építési célra.
( 111 ) 232.807
( 151 ) 2020.12.03.
( 210 ) M 20 01156
( 220 ) 2020.04.29.
( 732 ) Slamovits Tibor, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Kereskedelmi információk és tanácsadás biztosítása fogyasztók részére a kozmetikai termékek területén

(végleges szőrtelenítéssel kapcsolatos reklám és hirdetési szolgáltatások).
41

Szőrtelenítéssel kapcsolatos oktatás.

44

Lézeres szőreltávolító kozmetikai kezelés; kozmetikával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; kozmetikai

testkezelések; kozmetikai tanácsadó szolgáltatás; kozmetikai szőreltávolító lézerkezelés; kozmetikai
szolgáltatások; kozmetikai kezelések; kozmetikai arc- és testkezelési szolgáltatások; végleges szőrtelenítési és
szőrcsökkentő szolgáltatások; szőrtelenítő szolgáltatások embereknek; szőrtelenítő kezelések; lézeres
szőrtelenítési szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek számára.
( 111 ) 232.808
( 151 ) 2020.11.17.
( 210 ) M 20 01299
( 220 ) 2020.05.14.
( 732 ) Sashegyi István Árpádné, Szeged (HU)
Sashegyi Babett, Szeged (HU)
Sashegyi Árpád, Szeged (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés).

( 111 ) 232.809
( 151 ) 2020.11.17.
( 210 ) M 20 00464
( 220 ) 2020.02.14.
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( 732 ) Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)

( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

Sörök, barna, lager, porter és ale.

( 111 ) 232.810
( 151 ) 2020.11.17.
( 210 ) M 20 00465
( 220 ) 2020.02.14.
( 732 ) HENKEL AG & CO. KGaA, Düsseldorf (DE)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 1

Iparban használatos ragasztók.

16

Ragasztószalagok irodai vagy háztartási célokra; ragasztók irodai vagy háztartási célokra.

17

Ragasztószalagok nem irodai, orvosi vagy háztartási célokra.

( 111 ) 232.812
( 151 ) 2020.11.17.
( 210 ) M 20 00974
( 220 ) 2020.04.07.
( 732 ) DANTE INTERNATIONAL SA, Bucharest (RO)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Számítógép szoftver; számítógépes programok, letölthető; letölthető számítógépes szoftveralkalmazások;

letölthető mobil alkalmazás-szoftver; alkalmazási szoftver mobil eszközökhöz.
35

Reklám és értékesítésösztönző szolgáltatások; üzleti menedzsment; üzleti adminisztráció; üzleti

adminisztráció a szállítás és a kézbesítés területén; üzleti menedzsmentszolgáltatások a szállítás és kézbesítés
területén; megrendelési szolgáltatások; termékrendelési és -szállítási szolgáltatások; számítógépes megrendelési
szolgáltatások; irodai munkák; irodai szolgáltatások; online rendelési szolgáltatások; étel és élelmiszer rendelés;
online kiskereskedelmi szolgáltatások; online élelmiszerboltokkal kapcsolatos szolgáltatások; csomagküldés
nyomon követése, kezelése és figyelése; vásárlási szolgáltatások összehasonlítása; csomagküldés nyomon
követése és figyelése az üzleti célú időben történő kiszállítás biztosítása érdekében; üzleti menedzsment
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tanácsadási szolgáltatások a szállítás és kézbesítés területén; információk és nyomkövetési információk

szolgáltatása harmadik felek számára a kézbesítésről és a kiszállítás állapotáról az interneten és telefonon
keresztül; követési szolgáltatások, nevezetesen csomagok és dokumentumok elektronikus nyomon követésének
biztosítása mások számára; webalapú rendszer és online portálok biztosítása a fogyasztók közötti kereskedelem
területén a fogyasztók számára a belépéshez, a menedzsmenthez és a fogyasztók preferenciája szerinti
információ-módosításhoz, amelyeket a kereskedők használnak a fogyasztókhoz történő szállításra vonatkozó
ajánlatok létrehozása és kezelése terén.
38

Távközlési szolgáltatások.

39

Szállítás; csomagolás és áruk tárolása.

42

Tudományos és technológiai szolgáltatások, valamint ehhez kapcsolódó kutatás és tervezés; ipari elemzés és

ipari kutatási szolgáltatások; számítógépes hardver és szoftver tervezése és fejlesztése.
( 111 ) 232.813
( 151 ) 2020.11.17.
( 210 ) M 20 00975
( 220 ) 2020.04.07.
( 732 ) GGT CZ, a.s., Jihlava (CZ)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 34

Dohányzási cikkek és tartozékok, cigaretta csövek, szűrők dohánytermékekhez, gyufák.

( 111 ) 232.814
( 151 ) 2020.11.17.
( 210 ) M 20 01312
( 220 ) 2020.05.14.
( 732 ) Horváthné Nagy Vera Csilla, Budapest (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Gyermekek számára készült fejlesztőtáblák; gyermekfoglalkoztató képességfejlesztő feladatgyűjtemények

gyakorlására szolgáló nyomtatványok; gyermekfoglalkoztató mesetáblák; készségfejlesztő könyvek
gyermekeknek; készségfejlesztő feladatokat tartalmazó munkafüzetek gyermekeknek; könyvek és foglalkoztató
füzetek gyermekeknek; feladatokat tartalmazó munkafüzetek; füzetek, könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz;
gyermekek számára készült foglalkoztató füzetek; kártyák; könyvek; matricás foglalkoztató könyvek; motivációs
kártyák; oktatási felszerelések; oktató kártyák; oktatókártyák; rajzoló könyvek; színező könyvek.
( 111 ) 232.817
( 151 ) 2020.11.17.
( 210 ) M 20 01309
( 220 ) 2020.05.14.
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( 732 ) Kocsmár Anett, Szeged (HU)

( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 24

Párnahuzatok, matrac- és párnahuzatok; takarók kiságyba, pokrócok, takarók, kiságy takarók, takaró

újszülött babáknak, úti takarók, plédek, ágyneműk és takarók, steppelt ágytakarók, paplanok [huzatok, takarók],
babatakarók, gyerek takarók, babaplédek; textilből készített egészségügyi kiskönyv borítók.
35

A következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: táskák [zacskók, tasakok]

csomagolásra, ajándéktáskák, textil bevásárlótáskák; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi
szolgáltatások: táskák, oldaltáskák, tarisznyák, kézitáskák, hátizsákok, hátitáskák, sporttáskák, tornazsákok;
következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: textilből zsákok [táskák] csomagoláshoz,
textilből készített üveg tartók [táskák] csomagoláshoz, textilből készített borosüveg tartók [táskák]
csomagoláshoz; következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: textiltáskák, szatyrok
árucsomagolásra; következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: párnahuzatok, matracés párnahuzatok; következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: konfekcionált textil
termékek; következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: ruházati kellékek, varrási és
textildekorációs árucikkek; következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: ágyneműk és
takarók; következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: takaró újszülött babáknak,
kiságy takarók; következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: babatakarók, gyerek
takarók, babaplédek; következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: egészségügyi
kiskönyv borítók; következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: textilből készített
egészségügyi kiskönyv borítók.
40

Varrás; varrás és ruhakészítés; varrás [egyedi gyártás]; ruhák átalakítása; ruhák átalakítása [egyedi gyártás];

szabászat vagy ruhakészítés; konfekcionált textil termékek készítése [egyedi gyártás]; könyvborítók készítése.
( 111 ) 232.820
( 151 ) 2020.11.17.
( 210 ) M 20 00466
( 220 ) 2020.02.14.
( 732 ) HENKEL AG & CO. KGaA, Düsseldorf (DE)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) CROCODILE
( 511 ) 1
16

Iparban használatos ragasztók.
Ragasztószalagok irodai, kézműves vagy háztartási célokra; ragasztószalagok.

( 111 ) 232.845
( 151 ) 2020.11.18.
( 210 ) M 20 01035
( 220 ) 2020.04.09.
( 732 ) Szegedi Zsolt, Balatonboglár (HU)
( 740 ) Kocsmár Klaudia, Balatonboglár

M2812

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 23. szám, 2020.12.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 546 )

( 511 ) 5

Antibakteriális kézmosók; antibakteriális szappan; biocidok; felületaktív anyagok; fertőtlenítő szerek;

fertőtlenítőszerek, aszeptikus készítmények; fertőtlenítőszerek higiéniai célokra; gliceridek; glicerin ipari célokra.

( 111 ) 232.846
( 151 ) 2020.11.18.
( 210 ) M 20 01549
( 220 ) 2020.06.03.
( 732 ) Hyundai Motor Company, Seoul (KR)
( 300 ) 40-2019-0189950 2019.12.06. KR
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó, Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 39

Járműlízingelési szolgáltatások; GPS-sel felszerelt járművek kölcsönzése; út- és közlekedési információ

nyújtása; kölcsönzött gépjárművek lízingelése; gépkocsikölcsönzés megrendelése; gépkocsiszállítás és ezzel
kapcsolatos információ nyújtása; gépkocsik lízingelésével kapcsolatos információ nyújtása interneten keresztül;
garázsok és parkolóhelyek bérbeadása; gépkocsikölcsönzés; járművek kölcsönzése; közösségi autózási
szolgáltatások; telekocsi szolgáltatások; telekocsi szolgáltatások közvetítése; közlekedési információ nyújtása
számítógépes távközlési hálózatokon keresztül; szállítójárművek számítógépes nyomon követése (szállítási
információ); járművek működési állapotával kapcsolatos információ nyújtása (szállítási információ);
meghibásodott járművek helyzetével kapcsolatos figyelmeztető szolgáltatások távközlés segítségével; járművek
helyzetével és irányával kapcsolatos információ nyújtása (szállítási információ, beleértve a műholdas navigációs
rendszerek segítségével nyújtott szolgáltatásokat); szállítási információ nyújtása számítógéppel; szállítással
kapcsolatos információ nyújtása; járműparkolási szolgáltatások; információ nyújtása útviszonyokkal és forgalmi
feltételekkel kapcsolatban; forgalmi információ nyújtása.
( 111 ) 232.847
( 151 ) 2020.11.18.
( 210 ) M 20 01546
( 220 ) 2020.06.03.
( 732 ) Hyundai Motor Company, Seoul (KR)
( 300 ) 40-2019-0189943 2019.12.06. KR
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó, Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 21

Kefék golfpálya lyuk körüli sima részének tisztítására; kefék golffelszerelések tisztítására; boroskancsók;

csészék; borospoharak; üvegáru italokhoz; boralátétek; borosüveg tartók; bögrék; ivópoharak nem nemesfémből;
kávéscsészék; whiskys poharak (csak üvegáru); dugóhúzók; borkiöntők; palackkiöntők; lopók borkóstoláshoz;
pipetták borkóstoláshoz; borszürők; csepegésgátló gallérok borospalackokhoz; vákuumszivattyúk
borosüvegekhez; vödrök borokhoz; borlevegőztetők; merőkanalak borok felszolgálásához; palacknyitók,
elektromos és nem elektromos; nem elektromos borhűtők; vizespalackok; üvegdugók palackokhoz; dekantálók
borokhoz; portörlők, portalanítók gépkocsikhoz.
( 111 ) 232.848
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( 151 ) 2020.11.18.
( 210 ) M 20 01545
( 220 ) 2020.06.03.
( 732 ) Hyundai Motor Company, Seoul (KR)
( 300 ) 40-2019-0189942 2019.12.06. KR
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó, Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 20

Rendszámtáblák, nem fémből; fahordók bor lefejtéséhez; palackkupakok, nem fémből; bortároló állványok;

polcok borokhoz; képkeretek; nyaktámasztó párnák; felfújható párnák; nem fémből készült hasított karikák
kulcsokhoz; rögzítő tiplik (dübelek), nem fémből; dugók.
( 111 ) 232.849
( 151 ) 2020.11.18.
( 210 ) M 20 01198
( 220 ) 2020.05.04.
( 732 ) Lümmer Kft., Szeged (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) LÜMMER
( 511 ) 11

Világító berendezések és készülékek; asztali lámpák; asztali ventilátorok; elektromos ventilátorok

személyes használatra; beltéri állólámpák; beltéri elektromos világítótestek; elektromos lámpák; dekoratív
karácsonyfa izzók; dekoratív világítókészletek; izzószálas égők; kerékpár irányjelző lámpák; kerékpár lámpák;
keresőlámpák, zseblámpák; lámpák; lámpák járművekhez; elektromos lámpák karácsonyfákhoz; lámpások
világításra; lámpaüvegek; LED-diódás világító berendezések; LED izzók; LED lámpák; LED-es világító
szerelvények; halogén izzók; reflektorok; reflektor lámpák; utcai lámpák; világító házszámok; villanykörték (1);
villanykörték (2); légkondicionálók; elektromos működésű radiátorok.
( 111 ) 232.850
( 151 ) 2020.11.18.
( 210 ) M 20 01190
( 220 ) 2020.04.30.
( 732 ) Dr. Kelemen István, Eger (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Könyvkiadás; mentorálás; coaching (tréning); akadémiák (oktatás); fordítás; gyakorlati képzés; oktatás;

elektronikus könyvek és folyóiratok; on-line publikálás.
( 111 ) 232.851
( 151 ) 2020.11.18.
( 210 ) M 20 01375
( 220 ) 2020.05.19.
( 732 ) MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) ZENERGIA
( 511 ) 41

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

( 111 ) 232.853
( 151 ) 2020.12.01.
( 210 ) M 20 01387
M2814

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 23. szám, 2020.12.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 220 ) 2020.05.21.
( 732 ) Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt., Pécs (HU)
( 740 ) SBGK ÜGYVÉDI IRODA, Budapest
( 546 )

( 511 ) 19

Nem fém építőanyagok; építkezéshez használt porcelánok, fajanszok; burkolatok építési célokra; oszlopok,

díszlécek, párkányok, építőelemek; nem fémből készült emlékművek.
21

Porcelánból és fajanszból készült háztartási edények, étkészletek, dísztárgyak, vázák (nem építési célra).

37

Építkezés, nem fém építőanyagokkal, építkezéshez használt porcelánokkal, fajanszokkal, építési célokra

szolgáló burkolatokkal, oszlopokkal, díszlécekkel, párkányokkal, építőelemekkel, nem fémből készült
emlékművekkel, porcelánból es fajanszból készült háztartási edényekkel, étkészletekkel, dísztárgyakkal, vázakkal
kapcsolatos javítás es szerelési szolgáltatások.
( 111 ) 232.854
( 151 ) 2020.11.18.
( 210 ) M 20 01386
( 220 ) 2020.05.21.
( 732 ) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

41

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

( 111 ) 232.855
( 151 ) 2020.11.18.
( 210 ) M 20 01367
( 220 ) 2020.05.19.
( 732 ) Dunakanyari Védegylet Alapítvány, Zebegény (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások.

( 111 ) 232.856
( 151 ) 2020.11.18.
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( 210 ) M 20 01544
( 220 ) 2020.06.03.
( 732 ) Hyundai Motor Company, Seoul (KR)
( 300 ) 40-2019-0189941 2019.12.06. KR
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó, Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 18

Neszesszerek (üresen); hordozható piperetáskák (üresen); kulcstartók; táskák; pénztárcák; kártyatárcák;

névjegytárcák bőrből; névjegytartók; aktatáskák; boston táskák; eko-táskák (táskák újrahasznosítható
anyagokból); öltöny-, ing- és ruhaszállítók; bőröndök és utazótáskák; poggyászcímke tartók; táskák
utazókészletekhez (bőráruk); golfernyők; napernyők golfozáshoz; esernyők; napernyők; bőr díszítések táskákhoz;
bőrkulcstartók; bőr és műbőr táskák; irattáskák (bőráruk); hátizsákok hegymászóknak; kofferek; sporttáskák;
kézitáskák; napellenzők.
( 111 ) 232.857
( 151 ) 2020.11.18.
( 210 ) M 20 01548
( 220 ) 2020.06.03.
( 732 ) Hyundai Motor Company, Seoul (KR)
( 300 ) 40-2019-0189945 2019.12.06. KR
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó, Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 25

Golfcipők; tüskék golfcipőkhöz; stoplik golfcipőkhöz; táskák golfcipőkhöz; golfszegek; sofőrcipők; golf

felsők; golfingek; golfszoknyák; golfnadrágok; golfmellények; golfruházat; golfsapkák; lábbelik; ruházati cikkek;
kalapok; övek (ruházat); zoknik; téli arcmaszkok (ruházat).
( 111 ) 232.858
( 151 ) 2020.11.18.
( 210 ) M 20 01547
( 220 ) 2020.06.03.
( 732 ) Hyundai Motor Company, Seoul (KR)
( 300 ) 40-2019-0189944 2019.12.06. KR
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó, Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 24

Melegítő kis takarók; takarók kültéri használatra; melegítő takarók; golftörülközők; kifordítható takarók;

törülközők textilanyagokból; zsebkendők textilanyagokból.
( 111 ) 232.859
( 151 ) 2020.11.18.
( 210 ) M 20 01036
( 220 ) 2020.04.09.
( 732 ) Media Factory Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatindexek összeállítása

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása
számítógépes adatbázisokban; adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához;
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adóbevallás-benyújtási szolgáltatások; adóbevallások elkészítése; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások;

állásközvetítő irodák, árösszehasonlító szolgáltatások, árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában,
kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és
szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; árusító automaták kölcsönzése, árusító standok
bérbeadása; árverési szolgáltatások; átmeneti üzletmenedzsment; bérszámfejtés; beszerzői szolgáltatások (áruk,
illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek); célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós
célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; fénymásolási szolgáltatások; fénymásológépek kölcsönzése;
fogyasztói hűségprogramok igazgatása; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel kapcsolatos
információszerzési szolgáltatások; gépírási szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi
készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyszerészeti,
állatgyógyászati és higiéniai készítmények, valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; gyorsírási
szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása
(reklámtáblák); honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető szolgáltatások (iroda funkciók);
időpont-ütemezési szolgáltatások (iroda funkciók); import-exportügynökségek; információk számítógépes
adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; iratmásolás; irodagépek és
irodafelszerelés kölcsönzése; irodai berendezések kölcsönzése közösségi munkahelyeken; írott kommunikáció és
adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és
tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás); kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi
közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és
megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy
reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kirakatrendezés; kiskereskedelmi
szolgáltatások művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; kiszervezett vállalatirányítás; kommunikáció átírása
(irodai funkciók); konzultáció személyzeti kérdésekben; költöztető szolgálat vállalkozások számára;
költségelemzés; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati
szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell közvetítés reklámvagy kereskedelmi célból; marketing szoftverkiadás keretében; marketingszolgáltatások; 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; pénzügyi auditálás; 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; repülőgéppel gyakran közlekedők számára szóló programok
igazgatása; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében;
segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás,
hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); szakmai önéletrajz írása mások számára; szállodai üzletvezetés;
számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok összeállítása; számlázás; személyzet kiválasztása
pszichológiai eljárásokkal; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó
előfizetések ügyintézése; telefonos üzenetközvetítés (telefonon el nem érhető ügyfeleknek); telemarketing
szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése;
termékminták, áruminták terjesztése; titkársági szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból;
újságelőfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő
szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs
szolgáltatások; üzleti könyvvizsgálat (1); üzleti könyvvizsgálat (2); üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális
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magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment

előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések
tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások;
üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció;
üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére;
vállalati kommunikációs szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; visszatérítési programok üzleti
irányítása harmadik felek számára; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.
38

Távközlés; digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás (távközlési szolgáltatás);

elektronikus levelezés, e-mail; faxberendezések kölcsönzése; faxok továbbítása; felhasználói hozzáférés
biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása
(bérbeadása); hangposta szolgáltatások; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz;
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; személyhívó szolgáltatások (rádión, telefonon vagy egyéb
elektronikus kommunikációs eszközön keresztül); táviratok továbbítása; távírón keresztüli kommunikáció
biztosítása (1); távírón keresztüli kommunikáció biztosítása (2); távkonferencia szolgáltatások; 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); telefonok kölcsönzése; telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális
számítógépes hálózathoz; televíziós műsorszórás, közvetítés; telex szolgáltatások; üdvözlőkártyák továbbítása
online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése; üzenetküldő készülékek
kölcsönzése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; videó on-demand közvetítések.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; aikido oktatás; akadémiák

(oktatás); alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (képzés); állatidomítás, kiképzés; állatkertek szolgáltatásai;
audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése; beltéri akváriumok kölcsönzése; bentlakásos iskolák;
cirkuszok; coaching (tréning); cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása
az interneten (nem letölthető); diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; dzsúdó
(judo) oktatás; 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; fényképészet; filmek feliratozása;
filmfelvevő berendezések kölcsönzése; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a
reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; fitnesz órák vezetése; fordítás és
tolmácsolás; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; golflétesítmények
üzemeltetése; gyakorlati képzés (szemléltetés); hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások
rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra;
idegenvezetős túrák levezetése; időmérés sporteseményeken; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások;
játékfelszerelések kölcsönzése; játékkaszinók (szerencsejátékok); játékkölcsönzés; játéktermi szolgáltatások
nyújtása; jegyirodai szolgáltatások (szórakoztatás); jelbeszéd fordítása; kalligráfiai (szépírási) szolgáltatások;
karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); know-how átadása (képzés);
konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könnyűbúvár felszerelések
kölcsönzése; könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése;
lemezlovas (DJ) szolgáltatások; levelező tanfolyamok; mentorálás; mikrofilmezés; modellt ülés művészek
számára; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; múzeumi szolgáltatások (bemutatók,
kiállítások); 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; oktatási vizsgáztatás;
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oktatóvizsga drónok vezetésére képesítést szerezni kívánó felhasználók számára; on-line elérhető elektronikus

publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; óvodák; pályaválasztási tanácsadás; partik
tervezése (szórakoztatás); rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós
szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; sado oktatás (japán teázási szertartással kapcsolatos oktatás); sajátos
igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott oktatási szolgáltatások; show-műsorok készítése;
show-műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai); sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével;
sportlétesítmények üzemeltetése (1); sportlétesítmények üzemeltetése (2); sportpályák bérbeadása;
sportversenyek rendezése; stadionok bérbeadása; stúdiószolgáltatások; szabadidős létesítmények üzemeltetése;
szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés; számítógépes hálózatról online
biztosított játékszolgáltatások; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; személyi edző szolgáltatások
(fitnesz edzés); szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szépségversenyek szervezése; szerencsejátékok;
szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimulátorokkal nyújtott képzési szolgáltatások; színházi produkciók;
szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási, szórakoztatási
információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés (kivéve reklámszövegek); táboroztatás; televíziós
szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tolmács szolgáltatások; tornatanítás; tördelési
szolgáltatások, nem hirdetési célokra; vallásoktatás; varieté-előadások bemutatása; versenyek szervezése (oktatás
vagy szórakoztatás); vezetett mászótúrák lebonyolítása; vidámparkok; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák
kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások
eseményekhez; világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak
vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.
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;
adatbiztonsági tanácsadás; adatkódolási szolgáltatások; adatok és számítógépes programok konvertálása, nem
fizikai átalakítás; anyagtesztelés (1); anyagtesztelés (2); bakteriológiai kutatás; beltéri dekoráció tervezése (1);
beltéri dekoráció tervezése (2); biológiai kutatás; csapadékoszlatás; csomagolástervezés; divattervezés;
dokumentumok digitalizálása (szkennelés); elektronikus adattárolás; energetikai vizsgálat; energiatakarékossági
tanácsadás; építési tervkészítés; építészeti konzultáció; építészeti szolgáltatások; felhőalapú számítástechnika;
fizikai adatok vagy dokumentumok átalakítása elektronikus médiába; fizikai kutatások; földmérés; geológiai
kutatás; geológiai kutatások (1); geológiai kutatások (2); gépjárművek műszaki vizsgálata (közúti közlekedési
alkalmasság); grafikai tervezés; gyapjú minőségértékelése; hálózati kiszolgálók (webszerverek) bérlete;
hegesztéssel kapcsolatos kutatás; hitelkártya-tevékenység elektronikus felügyelete internetes visszaélések
felderítése érdekében; honlap-alapú adatindexek létrehozása és tervezése harmadik fél számára
(információtechnológiai szolgáltatások); honlaptervezési tanácsadás; időjárás-előrejelzés; információtechnológiai
(IT) tanácsadási szolgáltatások; internetbiztonsági szaktanácsadás; internetes keresőmotorok biztosítása; ipari
formatervezés; kalibrálás (mérés); kézírás elemzése (grafológia); kihelyezett szolgáltatók az információs
technológia területén; klinikai kísérletek; kozmetikai kutatás; kőolajmezők kiaknázásának elemzése;
környezetvédelemmel kapcsolatos kutatás; kutatás az épületépítés területén; kutatási és fejlesztési szolgáltatások;
lábon álló fa minőségértékelése; mechanikai kutatás; mérnöki munkák, szolgáltatások; mérnöki munkával
kapcsolatos mérések, földmérés; meteorológiai előrejelzés; minőség-ellenőrzés; mobiltelefonok kikódolása;
műalkotások hitelesítése; műszaki kutatás; műszaki tervtanulmányok készítése; nem helyszíni biztonsági mentés;
népszerűsítési anyagok grafikus tervezése; névjegykártyák tervezése; olaj-, gáz- és egyéb bányászati iparral
kapcsolatos kutató szolgálat; olajkutak vizsgálata, tesztelése; olajkutatás; olajmezőkkel kapcsolatos felmérések
készítése; orvosi kutatás; platform-mint-szolgáltatás (PAAS); stíldíszítés (ipari formatervezés); szakszövegek
írása; számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk nyújtása
weboldalon keresztül; számítógépek bérbeadása; számítógépes adathelyreállítás; számítógépes biztonsággal
kapcsolatos tanácsadás; számítógépes platformok fejlesztése; számítógépes programok másolása; számítógépes
rendszerek felügyelete jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése érdekében;
számítógépes rendszerek felügyelete üzemzavarok elkerülése érdekében; számítógépes rendszerek távfelügyelete
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(monitoring); számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógépes szoftver bérlése,

kölcsönzése; számítógépes vírusvédelmi szolgáltatások; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével
kapcsolatos tanácsadás; számítógép-programozás; számítógép szoftver tanácsadás; személyes azonosító adatok
elektronikus felügyelete az interneten keresztüli személyazonosság-lopás felderítése érdekében;
szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével kapcsolatos tudományos információnyújtás, tájékoztatás és
szaktanácsadás; szerver hosting, szerver bérlés; szoftverek frissítése; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében;
szoftver-karbantartás; szoftver mint szolgáltatás (SaaS); szoftvertelepítés; szoftvertervezés; távközlési
technikákkal kapcsolatos kutatás; technológiai szaktanácsadás; telekommunikációs technológiai tanácsadás;
térképészet; tudományos és technológiai kutatás a természeti katasztrófák területén; tudományos és technológiai
kutatás szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban; tudományos kutatás; tudományos laboratóriumi
szolgáltatások; várostervezés; vegyelemzés, kémiai analízis; vegyészeti kutatás; vegyészeti szolgáltatások; víz
alatti kutatás, feltárás; vízelemzés; weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás; webtárhely biztosítása
internetes oldalakhoz.
( 111 ) 232.860
( 151 ) 2020.11.18.
( 210 ) M 20 01374
( 220 ) 2020.05.19.
( 732 ) MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) MVM ZENERGIA
( 511 ) 41

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

( 111 ) 232.861
( 151 ) 2020.11.18.
( 210 ) M 20 01043
( 220 ) 2020.04.16.
( 732 ) Virág Róbert, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )
( 511 ) 14

Ékszerek; ékszeráruk; ékszercikkek; nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek és féldrágakövek;

órák.
20

Lakástextilek [párnák]; bútorok, tükrök, keretek; nem fémtartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz;

fából készült lakásbútorok; bútorok és lakberendezési tárgyak.
35

Ruházati cikkek, lakástextil, lakberendezési tárgyak, ruházati kiegészítők, bútorok, ékszerek online és

offline kis- és nagy kereskedelme.
( 111 ) 232.862
( 151 ) 2020.11.18.
( 210 ) M 20 01042
( 220 ) 2020.04.16.
( 732 ) Fullnatural Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Brandcontrol Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 30
35

Fagylaltok, jégkrémek, fagylalt tartalmú sütemények.
Fagylaltokkal összefüggő reklámtevékenység; fagylaltokkal összefüggő kereskedelmi ügyletek,
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kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.

41

Fagylaltokkal összefüggő képzések.

( 111 ) 232.863
( 151 ) 2020.11.18.
( 210 ) M 20 01385
( 220 ) 2020.05.21.
( 732 ) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) OTP Junior Next
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

41

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

( 111 ) 232.864
( 151 ) 2020.11.18.
( 210 ) M 20 01319
( 220 ) 2020.05.14.
( 732 ) Almásy Csilla, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők; pólók; pulóverek; ruházati cikkek; torna- és balettruhák; tornaruházat;

trikók.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; egészségklub szolgáltatások;

elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; élő előadások bemutatása; fitneszórák vezetése; fizikai
erőnléti felmérés szolgáltatások edzési célokra; gyakorlati képzés (szemléltetés); iskolák által nyújtott oktatási
szolgáltatások; know-how átadása (képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése
és lebonyolítása; könyvkiadás; levelező tanfolyamok; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők;
szakmai átképzés; személyi edző szolgáltatások; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; testnevelés;
tornatanítás.
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások; alternatív
gyógyászati szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; fizioterápia, fizikoterápia;
szülésznői szolgáltatások; terápiás szolgáltatások.
( 111 ) 232.865
( 151 ) 2020.11.18.
( 210 ) M 20 01365
( 220 ) 2020.05.19.
( 732 ) Frigostar Refrigerants Kft., Szatymaz (HU)
( 740 ) Vreckó Attila, Sándorfalva
( 546 )

( 511 ) 11

Hőszivattyúk, hőpumpák; elektromos fűtőberendezések; elektromos fűtőszálak; fűtőberendezések (1);

fűtőberendezések (2); fűtőberendezések [víz]; elektromos fűtőberendezések.
( 111 ) 232.866
( 151 ) 2020.11.18.
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( 210 ) M 20 01369
( 220 ) 2020.05.19.
( 732 ) Lifemax Egyesület, Debrecen (HU)
( 740 ) EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen
( 546 )

( 511 ) 9

Életmentő készülékek és felszerelések; felügyelő, ellenőrző berendezések, elektromos; riasztók; elektronikus

jeladók.
38

Távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások [beszélgetésterelés és összeköttetés]; telefontechnikai

szolgáltatások; személyhívó szolgáltatások [rádión, telefonon vagy egyéb elektronikus kommunikációs eszközön
keresztül]; telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; üzenetek és képek
továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése.
45

Életmentési szolgáltatások; betörés elleni és riasztórendszerek felügyelete.

( 111 ) 232.867
( 151 ) 2020.11.18.
( 210 ) M 20 01368
( 220 ) 2020.05.19.
( 732 ) Lifemax Egyesület, Debrecen (HU)
( 740 ) EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen
( 541 ) LifeMax
( 511 ) 9

Életmentő készülékek és felszerelések; felügyelő, ellenőrző berendezések, elektromos; riasztók; elektronikus

jeladók.
38

Távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások [beszélgetésterelés és összeköttetés]; telefontechnikai

szolgáltatások; személyhívó szolgáltatások [rádión, telefonon vagy egyéb elektronikus kommunikációs eszközön
keresztül]; telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; üzenetek és képek
továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése.
45

Életmentési szolgáltatások; betörés elleni és riasztórendszerek felügyelete.

( 111 ) 232.872
( 151 ) 2020.11.18.
( 210 ) M 20 01382
( 220 ) 2020.05.21.
( 732 ) Szollár Szebasztián László 50%, Tordas (HU)
Szollár Alexandra Jenni 50%, Budapest (HU)
( 541 ) Nobly deli
( 511 ) 35
39

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

( 111 ) 232.874
( 151 ) 2020.11.19.
( 210 ) M 20 01431
( 220 ) 2020.05.25.
( 732 ) Puskás Krisztina, Budapest (HU)
( 740 ) Kormos Ágnes, Budapest
( 541 ) BabaCo
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Babaágyak, babaházak, babaruhák, babahordozók.

( 111 ) 232.875
( 151 ) 2020.11.19.
( 210 ) M 20 01250
( 220 ) 2020.05.07.
( 732 ) BD-TECHNIK s.r.o., Praha 5 (CZ)
( 740 ) Dr. Pákay Barnabás, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
36

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

( 111 ) 232.876
( 151 ) 2020.11.19.
( 210 ) M 20 01246
( 220 ) 2020.05.08.
( 732 ) Marquard Média Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Zalán Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatindexek összeállítása

kereskedelmi vagy reklámcéllal; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi
célokból; célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása
kereskedelmi vagy reklámcélokra; felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra;
fogyasztói hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;
információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése;
kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak
[fogyasztói tanácsadás]; marketing szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása;
on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámanyag frissítése; reklámanyagok [röplapok,
prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában;
reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; statisztikák összeállítása; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés;
üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; webindexelés
kereskedelmi vagy reklám célokra.
38

Távközlési szolgáltatások; elektronikus levelezés, e-mail; internetes fórumok biztosítása; közösségi

hálózatok fórumai [chat szobák]; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével.
( 111 ) 232.878
( 151 ) 2020.11.19.
( 210 ) M 19 03744
( 220 ) 2019.12.10.
( 732 ) Gubó Eduard, Bugyi (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 18

Táskák.

25

Sportruházati cikkek.

35

Kereskedelmi és marketing tevékenység; promóciós szolgáltatások; sportesemények promótálása;

promóciós anyagok terjesztése; promóciós, reklám célú árubemutatás; promóciós és reklámozási szolgáltatások;
reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; promóciós sport események szervezése és lebonyolítása.
41

Kulturális tevékenységek; sport események szervezése.

( 111 ) 232.879
( 151 ) 2020.11.19.
( 210 ) M 19 03607
( 220 ) 2019.11.28.
( 732 ) Gláser-Katona Zsuzsanna 10%, Budapest (HU)
Gláser Tamás 10%, Budapest (HU)
BRAND WAY & COMPASS Kft. 80%, Budapest (HU)
( 740 ) BRAND WAY & COMPASS Kft., Budapest
( 541 ) JUCI BÁCSI
( 511 ) 41

Történelemmel, kultúrával, vallásokkal és különböző embercsoportokkal kapcsolatos kutatói

tevékenységek; történelemmel, kultúrával, vallásokkal és különböző embercsoportokkal kapcsolatos oktatási és
képzési programok szervezése és lebonyolítása; történelemmel, kultúrával, vallásokkal és különböző
embercsoportokkal kapcsolatos nevelési programok szervezése és lebonyolítása; történelemmel, kultúrával,
vallásokkal és különböző embercsoportokkal kapcsolatos kutatási eredményekkel összefüggő konferenciák és
kongresszusok szervezése és lebonyolítása; történelemmel, kultúrával, vallásokkal és különböző
embercsoportokkal kapcsolatos kutatási eredményekkel összefüggő klubok működtetése nevelési célból;
könyvkiadás.
43

Vendéglátás, éttermek, kávézók, kávéházak, sörözők, kocsmák, pub-ok, büfék, szállodák, panziók, hostelek,

lakáséttermek, pizzázók, fesztiválok működési területein.
( 111 ) 232.880
( 151 ) 2020.11.19.
( 210 ) M 20 01087
( 220 ) 2020.04.22.
( 732 ) Gerinfo Kft., Dunaújváros (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) CLINDI
( 511 ) 7

Szűrők [gépek vagy motorok részei]; pneumatikus szűrőegységek gépjármű motorokhoz.

37

Jármű karbantartás, szerelés, javítás.

( 111 ) 232.881
( 151 ) 2020.11.19.
( 210 ) M 20 01793
( 220 ) 2020.06.24.
( 732 ) Beauty Brow Kft., Budapest (HU)
( 541 ) BPB
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Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; kozmetikai, szépségápolási készítmények;

kozmetikai szerek.
35

Kozmetikai szerek kis- és nagykereskedelme online (webshop) és offline módon.

44

Szépségszalonok; szépségszalon szolgáltatások; szépségszalon és fodrászati szolgáltatások; szépségszalonok

szolgáltatásaival kapcsolatos tájékoztatás.
( 111 ) 232.883
( 151 ) 2020.11.20.
( 210 ) M 20 00121
( 220 ) 2020.01.15.
( 732 ) REMINT Zrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

Üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez.

36

Ingatlanügyletek, irodahelyiségek bérbeadása.

37

Építés, építési tanácsadó szolgáltatások, építkezések felügyelete.

( 111 ) 232.885
( 151 ) 2020.11.20.
( 210 ) M 20 00512
( 220 ) 2020.02.17.
( 732 ) Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Varjas Attila, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

41

Sportversenyek rendezése; szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek.

43

Vendéglátás; szállásfoglalás.

( 111 ) 232.886
( 151 ) 2020.11.20.
( 210 ) M 20 00514
( 220 ) 2020.02.17.
( 732 ) Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Varjas Attila, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
41

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.
Sportversenyek rendezése; szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek.
M2825
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Vendéglátás; szállásfoglalás.

( 111 ) 232.887
( 151 ) 2020.11.20.
( 210 ) M 20 00712
( 220 ) 2019.12.27.
( 732 ) Vajda-Békéssy Olga, Budapest (HU)
( 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.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

( 111 ) 232.888
( 151 ) 2020.11.20.
( 210 ) M 20 00785
( 220 ) 2020.03.11.
( 732 ) TROPICARIUM-OCEANÁRIUM Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Vargha Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

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

( 111 ) 232.889
( 151 ) 2020.11.25.
( 210 ) M 20 00786
( 220 ) 2020.03.12.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) WOMANCE
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; vitaminkészítmények,

ásványi élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.
( 111 ) 232.891
( 151 ) 2020.11.20.
( 210 ) M 20 00944
( 220 ) 2020.04.03.
( 732 ) Princess International Establishment, Schaan (LI)
( 740 ) dr. Riedler Richárd Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 30

Kenyér, péksütemények, és cukrászsütemények, valamint pizzák, kávék, teák, amelyek kizárólag franchise

szerződés alapján üzemeltetett üzletekben kerülnek forgalmazásra.
43

Vendéglátás (élelmezés).
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( 111 ) 232.892
( 151 ) 2020.11.20.
( 210 ) M 20 01454
( 220 ) 2020.05.26.
( 732 ) Nézőpont Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kerényi Géza Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) OBSERVER
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 111 ) 232.893
( 151 ) 2020.11.20.
( 210 ) M 20 01456
( 220 ) 2020.05.26.
( 732 ) Horváth Klára, Kaposvár (HU)
( 546 )

( 511 ) 3

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
csiszolószerek.
( 111 ) 232.894
( 151 ) 2020.11.20.
( 210 ) M 20 01457
( 220 ) 2020.05.26.
( 732 ) Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt., Budapest (HU)
( 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.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

( 111 ) 232.895
( 151 ) 2020.11.20.
( 210 ) M 20 01461
( 220 ) 2020.05.26.
( 732 ) Pápai Hús Korlátolt Felelősségű Társaság, Pápa (HU)
( 740 ) Csapó, Kiss és Mohos Ügyvédi Iroda, Veszprém
( 546 )

( 511 ) 29

Hús, húsok; vörös áruk; mozaikos húskészítmények; húskenyerek; kolbászok; szalámifélék; hússajtok;

hurkafélék; kenhető húskészítmények; pástétomok; aszpikos termékek, pácolt, füstölt-főtt; lángolt, érlelt, sütött,
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formázott húsok; formában vagy bélben főtt, pácolt húsok; húskonzervek; gyorsfagyasztott húskészítmények;

étkezési szalonnafélék; zsírok; tepertők; sonka; húskivonatok; húskészítmények; tartósított, fagyasztott, szárított
és főzött zöldségek; vegán termékek; vegetáriánus termékek; szendvicskrém, étkezési krémek; szendvics feltétek;
növényi alapú ételkészítmények; vegetáriánus ételkészítmények; vegán ételkészítmények; zöldség tartalmú
ételkészítmények; falafel; hummusz; szója pogácsa; tofu pogácsa; zöldség alapú kenhető krémek.
( 111 ) 232.896
( 151 ) 2020.11.23.
( 210 ) M 19 01899
( 220 ) 2019.06.14.
( 732 ) LLC Investment Vagyonkezelő és Befektető Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Vigh Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Hús, hal, baromfi, vadhús, gyümölcs, zöldség, tejtermék, valamint ebből készült ételek.

30

Rizs, tészta, édesség, sütemények, gabonák, valamint ebből készül ételek.

35

Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

39

Ételkiszállítás; szállítás.

43

Vendéglátás, ételkészítés, étkeztetés.

( 111 ) 232.898
( 151 ) 2020.11.23.
( 210 ) M 20 01049
( 220 ) 2020.04.16.
( 732 ) E-Consult 2000 Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Vincze Balázs Mihály, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 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; számítástechnikai tanácsadás; szoftverek frissítése;
szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftver-karbantartás; szoftver mint szolgáltatás [SaaS];
szoftvertelepítés; szoftvertervezés.
( 111 ) 232.901
( 151 ) 2020.11.23.
( 210 ) M 20 01223
( 220 ) 2020.05.06.
( 732 ) PLASTIK RE-PRODUKT Kft., Kiskunlacháza (HU)
( 546 )

( 511 ) 21

Műanyagpoharak, többször használható műanyagpoharak, vastag falú műanyagpoharak, betétdíjas

műanyagpoharak, pohártartók, műanyagzsetonok betétdíjas poharak visszaváltásához.
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Visszaváltható műanyagpoharak tisztítása, mosási szolgáltatása; sérült visszaváltható műanyagpoharak

37

cseréje.
39

Többször használatos műanyagpoharak zárt egységcsomagba történő csomagolása; többször használatos

műanyagpoharak zárt egységcsomagba történő szállítása.
( 111 ) 232.903
( 151 ) 2020.11.24.
( 210 ) M 20 01142
( 220 ) 2020.04.28.
( 732 ) Unilever N.V., Rotterdam (NL)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) LUX
( 511 ) 3

Szappan; illatszerek, piperevizek, arcszesz, kölni; esszenciális olajok; készítmények a hajas fejbőr és haj

ápolásához; dezodorok és izzadásgátlók; samponok és kondicionálók; hajfestékek, hajszínezők; hajfrizura alakító
termékek; szájöblítők, nem orvosi használatra; fogpaszta; készítmények a száj és a fogak ápolásához; nem
gyógyhatású piperecikkek; fürdő- és tusolókészítmények; bőrápoló készítmények; bőrön használatos olajak,
krémek és tejek; készítmények borotválkozáshoz; borotválkozás előtt és után használatos készítmények;
szőrtelenítők; napbarnító és napfényt szűrő készítmények; kozmetikai szerek; sminkelő és sminkeltávolító
termékek; vazelin; ajakkondicionálók; hintőpor, pipere célokra; vatta, vattapálcikák; kozmetikai vattalabdacsok,
kendők vagy törlők; nedvesített vagy impregnált tisztító tamponok, kendők vagy törlők; kozmetikai maszkok,
arcpakolások.
( 111 ) 232.905
( 151 ) 2020.11.25.
( 210 ) M 20 01479
( 220 ) 2020.05.28.
( 732 ) ITineris Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Jeszenszky Zoltán, Budapest
( 541 ) ITineris
( 511 ) 9

Elektronikus adatbázisok; számítógépes hordozókon rögzített elektronikus kiadványok; számítógépes

hordozón rögzített elektronikus adatbázisok; adatkommunikációs szoftverek; hálózati menedzsment szoftver;
hálózati operációs rendszer programok; hálózati szoftverek; helyi hálózatokkal kapcsolatos számítógépes
programok; információcserét lehetővé tevő interaktív számítógépes szoftverek; számítógépek közötti, helyi
hálózaton keresztül történő kommunikációra szolgáló számítógépes szoftverek; számítógépes hálózat
használóinak összekapcsolására szolgáló kommunikációs szoftver; számítógépes programok az internet és a
világháló használatához; számítógépes programok hálózati menedzsmenthez; számítógépes programok internetes
csatlakozáshoz és internethasználathoz; számítógépes programok számítógépekhez vagy számítógépes
hálózatokhoz történő távoli csatlakozáshoz; számítógépes szoftverek helymeghatározási adatok terjesztéséhez;
szoftverek internetes hozzáférésekhez; szoftverek on-line üzenetküldéshez; számítógépes szoftverek vezeték
nélküli hálózati kommunikációhoz; azonnali üzenetküldő szoftverek; adat- és fájlkezelő és adatbázis szoftverek;
adatbázis-szinkronizáló szoftverek; adatbázismotorok; adatbázisszerver-szoftverek; adatkezelő szoftverek; adatok
keresését és kinyerését lehetővé tevő számítógépes szoftverek; adatok visszakeresését lehetővé tevő számítógépes
szoftver; adattároló programok; fájlmegosztó szoftverek; fájlszerver-szoftverek; adat- és képfeldolgozó
szoftverek háromdimenziós modellek készítéséhez; fájlszinkronizáló szoftverek; felülvizsgálat-ellenőrző
platformok [szoftverek]; információ-visszakereső alkalmazások; képfelismerő szoftverek; képkezelő szoftverek;
letölthető felhőalapú szoftverek; letölthető mobilalkalmazások adatok kezeléséhez; letölthető mobilalkalmazások
információk kezeléséhez; letölthető számítógépes szoftverek adatok kezeléséhez; letölthető számítógépes
szoftverek információk kezeléséhez; nagy adathalmazokat kezelő szoftverek; számítógépek és számítógépes
hálózatok tartalmának távvezérlésű keresésére szolgáló számítógépes programok; számítógépes kereső
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szoftverek; számítógépes programok online adatbázisokhoz való hozzáféréshez, böngészéshez és kereséshez;

számítógépes segédprogramok fájl kezeléshez; számítógépes szoftver információk és adatok kereshető
adatbázisának létrehozására; számítógépes szoftver programok adatbáziskezeléshez; számítógépes szoftverek
adattárolás automatizálásához; számítógépes szoftverek dokumentummenedzsmenthez; számítógépes szoftverek
globális számítógépes hálózatról letölthető információs jegyzékekhez való hozzáféréshez; számítógépes
szoftverek piaci információk feldolgozásához; számítógépes szoftverek piaci információk elemzéséhez;
számítógépes szoftverek szerver elérési alkalmazások vezérléséhez és kezeléséhez; személyi számítógépes
alkalmazásszoftverek iratfelügyelő rendszerek kezeléséhez; személyi számítógépes alkalmazásszoftverek
iratfelügyelő rendszerekhez; szoftverek digitális osztott tároláshoz; szoftverek információk kereséséhez és
visszakereséséhez számítógép hálózaton keresztül; üzleti információszerző szoftverek; adatfeldolgozó szoftverek
grafikai ábrázolásokhoz; adatfeldolgozó szoftverek szövegszerkesztéshez; bemutatószoftverek; day-trading
szoftverek; irodai szoftverek; vállalati szoftverek; környezetellenőrző szoftverek; környezetfigyelő szoftverek;
mobilalkalmazásokhoz való számítógépes szoftverek, amelyek lehetővé teszik a járművek és a mobil eszközök
közötti interakciót és csatlakozást; műholdas képek kiértékelésére szolgáló szoftverek; navigációs és utazási
információkat szolgáltató interaktív számítógépes szoftverek; navigációs szoftverek; számítógépes alkalmazások
járműnavigációs berendezésekhez; számítógépes programok járművek működtetéséhez; számítógépes programok
jármű asszisztens rendszerekhez; számítógépes szoftverek globális helymeghatározó rendszerekhez [gps];
számítógépes szoftverek helymeghatározási adatok összesítéséhez; számítógépes szoftverek helymeghatározási
adatok gyűjtéséhez; számítógépes szoftverek helymeghatározási adatok feldolgozásához; számítógépes szoftverek
helymeghatározási adatok továbbításához; elektronikai készülékekhez való szoftvermeghajtók, amelyek lehetővé
teszik számítógépes hardverek és elektronikai készülékek egymással való kommunikációját; eszközkezelő
programok; firmware-ek és eszközmeghajtók; firmware-k; firmware számítógépes perifériákhoz; beágyazott
operációs szoftverek; operációs rendszer programok számítógépekhez, rögzített; operációs rendszerek; operációs
rendszerek számítógépekhez [rögzített]; operációs rendszerprogramok; számítógépes szoftverek adatbázisokhoz
való hozzáférés engedélyezéséhez; alkalmazásszerver szoftverek; felhő alapú szerverszoftverek;
felhőhálózat-monitorozó szoftverek; fogadó szoftverek; hálózati hozzáférést biztosító szervereket működtető
szoftver; intranet szoftverek; adatfeldolgozó berendezések és tartozékaik (elektromos és mechanikus); adatgyűjtő
berendezések; adatgyűjtő készülékek; adattároló eszközök; adattároló eszközök és hordozóeszközök; adatgyűjtő
és adatrögzítő berendezések; számítógépes programok járművek automata navigálásához; szoftverek gps
navigációs rendszerekhez; szoftverek műholdas navigációs rendszerekhez; számítógépes alkalmazások autók
audio-video navigációjához; autó navigációs számítógépek; gépjármű-navigációs rendszerek interaktív kijelzővel;
elektronikus navigációs rendszerek; elektromos navigációs eszközök; elektromos navigációs műszerek;
elektronikus navigációs és pozicionáló [helymeghatározó] készülékek és műszerek; elektronikus navigációs
készülékek; gps navigációs eszközök; műholdas navigációs készülékek; műholdas navigációs rendszerek
kerékpárokhoz; multimédiás navigációs rendszerek járművekhez; navigációs eszközök; navigációs eszközök
műszerfalra rögzítésére szolgáló tartók; navigációs készülék járművekhez [fedélzeti számítógépek]; navigációs
készülékek gépjárművekhez.
42

Adatátviteli rendszerek fejlesztése; adatbeviteli rendszerek tervezése és fejlesztése; adatbiztonsági

tanácsadás; adatfeldolgozásra szolgáló rendszerek fejlesztése; adatfeldolgozással kapcsolatos kutatás;
adatfeldolgozással kapcsolatos számítógépes programok készítése; adatfeldolgozó készülékek tervezése;
adatfeldolgozó készülékek tervezése és fejlesztése; adatfeldolgozó készülékek fejlesztése; adatfeldolgozó
rendszerek tervezése és fejlesztése; adatfeldolgozó szoftverek karbantartása; adatmásolási és átalakítási
szolgáltatások, adatkódolási szolgáltatások; adatmegjelenítő rendszerek tervezése és fejlesztése; adatmigrációs
szolgáltatások; adatok bevitelére, kiadására, feldolgozására, kijelzésére és tárolására szolgáló rendszerek
tervezése és fejlesztése; adattároló rendszerek fejlesztése; adattároló rendszerek tervezése és fejlesztése;
adattároló rendszerek tervezése; elemzési szolgáltatások számítógépekkel kapcsolatban; információtechnológiai
[it] biztonság, védelem és helyreállítás; információtechnológiai [it] konzultáció, tanácsadás és információs
szolgáltatások; információtechnológiai projektvezetés; internetbiztonsági szaktanácsadás; it-szolgáltatások
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menedzsmentje [itsm]; számítógépes adatelemzési szolgáltatások; számítógépes elemzés; számítógépes hálózati

szolgáltatások; számítógépes hálózatok konfigurálása; számítógépes hardverek és felszerelések, eszközök
bérbeadása; számítógépes hardverek fejlesztése; számítógépes hardverfejlesztés; számítógépes rendszerek
távfelügyelete [monitoring]; számítógépes rendszerek tervezése és fejlesztése; számítógépes rendszerelemzés;
számítógépes szoftverek, rendszerek és hálózatok tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tájékoztatás;
szerverek adminisztrálása; számítógépes tervező és programozó szolgáltatások; vezeték nélküli adatátviteli
készülékek tervezése és fejlesztése; vezeték nélküli adatátviteli eszközök, készülékek és berendezések tervezése
és fejlesztése; weboldal frissítési szolgáltatások; weboldalak tervezése, létrehozása és programozása; webtárhely
és szoftver szolgáltatások, szoftver bérlés; adatátviteli vizsgálati eszközökkel kapcsolatos tervezési
szolgáltatások; berendezések és műszerek működésének ellenőrzése; berendezések és műszerek funkcióinak
ellenőrzése; berendezések tesztelése; műszaki felügyelet és ellenőrzés; műszaki mérési szolgáltatások; műszaki
mérő- és tesztelő szolgáltatások; navigációs jelek tesztelése, elemzése és megfigyelése; számítástechnikai
eszközök tesztelése; számítógépes programok tesztelése; számítógépes szoftverek hibakövetése; számítógépes
rendszerekkel kapcsolatos minőségellenőrzés; számítógépes szoftverekhez kapcsolódó minőségellenőrzés;
számítógépes tesztelés; számítógéppel segített tesztelési szolgáltatások; távközlési úton továbbított adatok
hitelesítésével [ellenőrzésével] kapcsolatos szolgáltatások; távközlési úton továbbított adatok tanúsításával
kapcsolatos szolgáltatások; távközlési úton továbbított üzenetek tanúsításával kapcsolatos szolgáltatások;
távközlési úton továbbított üzenetek hitelesítésével [ellenőrzésével] kapcsolatos szolgáltatások; adatbázis
tervezési szolgáltatások; adatbázisok tervezése és fejlesztése; adatfeldolgozó eszközökkel kapcsolatos tervezési
szolgáltatások; adatfeldolgozó rendszerek tervezése; elektronikus adatbiztonsági rendszerek tervezése és
fejlesztése; honlap- és weboldal tervezés; honlapfejlesztési szolgáltatások; honlapkészítési szolgáltatások;
honlapok és weboldalak tervezése; honlapok fejlesztése, tervezése és frissítése; honlapok tervezése;
honlaptervezési tanácsadás; internetes weboldalak készítése; internetes weboldalak tervezése és fejlesztése;
mérési rendszerek tervezése; számítógépes adatbázisok tervezése; számítógépes rendszerek tervezése;
számítógépes tervezéssel kapcsolatos kutatás; számítógépes tervező szolgáltatások; tanácsadás számítógépes
hardver tervezésével kapcsolatban; tervezési szolgáltatások adatfeldolgozó rendszerekhez; weboldalak készítése
és karbantartása mások számára; weblapok készítése és karbantartása mások számára; weblapok kidolgozásával
és karbantartásával kapcsolatos szolgáltatások; weblapok tervezése és kivitelezése; weboldal fejlesztő
szolgáltatások; weboldal hálózatok tervezése és kivitelezése; weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás;
weboldal tervezés; weboldal tervezés, készítés; weboldal tervező és készítő szolgáltatások; weboldal (weblap)
készítési és karbantartási szolgáltatás; weboldalak készítése és szolgáltatása mások számára; weboldalak készítése
és tervezése; weboldalak készítése számítógépes hálózatokhoz; weboldalak készítése, tervezése és karbantartása;
weboldalak készítésére szolgáló tervezés és grafikai tervezés; weboldalak tervezése és készítése; weboldalak
tervezése és karbantartása; weboldaltervezési és karbantartási szolgáltatások; navigációs rendszerek tervezése és
fejlesztése.
( 111 ) 232.906
( 151 ) 2020.11.25.
( 210 ) M 20 01123
( 220 ) 2020.04.26.
( 732 ) Nemes Attila, Nyíregyháza (HU)
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( 546 )

( 511 ) 5

Antibakteriális készítmények; antibakteriális spray-k; antiszeptikus készítmények; antiszeptikus

mosakodószerek, mosószerek; antiszeptikus spray-k aeroszolok formájában, bőrön történő használatra;
antiszeptikus spray-k aeroszolok formájában, szilárd felületeken történő használatra; antiszeptikus tisztítószerek;
baktériumölő kézápolók; baktériumirtók; baktériumölő szerek, baktérium eltávolítók; fertőtlenítő szerek
gyógyászati használatra; fertőtlenítő szerek kórházi használatra; fertőtlenítők; fertőtlenítők háztartási használatra;
fertőtlenítőszerek; fertőtlenítőszerek, antiszeptikus készítmények; fertőtlenítőszerek higiéniai célokra;
fertőtlenítőszerek higiéniás használatra; kézfertőtlenítő készítmények; megelőző hatású antiszeptikus szerek;
terapeutikus hatású antiszeptikus szerek; sterilizáló lemosószerek; sterilizáló készítmények; sterilizáló anyagok.
( 111 ) 232.907
( 151 ) 2020.11.25.
( 210 ) M 20 00945
( 220 ) 2020.04.03.
( 732 ) Princess International Establishment, Schaan (LI)
( 740 ) dr. Riedler Richárd Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Kenyér, péksütemények, és cukrászsütemények, valamint pizzák, kávék, teák, amelyek kizárólag franchise

szerződés alapján üzemeltetett üzletekben kerülnek forgalmazásra.
43

Vendéglátás (élelmezés).

( 111 ) 232.912
( 151 ) 2020.11.30.
( 210 ) M 20 01073
( 220 ) 2020.04.21.
( 732 ) Hegyi József, Nyíregyháza (HU)
( 740 ) ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 5

Mézből, méhpempőből, propoliszból készült étrend kiegészítők; mézből, méhpempőből, propoliszból készült

termékek gyógyászati és gyógyszerészeti célokra.
30

Méz, méhpempő, propolisz.

44

Egészséges életmóddal kapcsolatos tanácsadás és egyéb, egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások.

( 111 ) 232.913
( 151 ) 2020.11.30.
( 210 ) M 20 01074
( 220 ) 2020.04.21.
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( 732 ) MATUSZ-VAD Kereskedelmi és Húsfeldolgozó Zrt., Budapest (HU)

( 740 ) Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési
olajok és zsírok.
( 111 ) 232.914
( 151 ) 2020.11.30.
( 210 ) M 20 01227
( 220 ) 2020.05.06.
( 732 ) Somos András, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 17
37

Tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok.
Építőipari szolgáltatások.

( 111 ) 232.915
( 151 ) 2020.11.30.
( 210 ) M 20 01228
( 220 ) 2020.05.06.
( 732 ) Somos András, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 19
37

Nem fém anyagok építéshez és építkezéshez.
Építőipari szolgáltatások.

( 111 ) 232.916
( 151 ) 2020.11.30.
( 210 ) M 20 01229
( 220 ) 2020.05.06.
( 732 ) Somos András, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tej, sajt, vaj, joghurt és
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egyéb tejtermékek.

32

Alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek.

( 111 ) 232.917
( 151 ) 2020.11.30.
( 210 ) M 20 01230
( 220 ) 2020.05.06.
( 732 ) TM Investment Sp. z o.o., Varsó (PL)
( 740 ) Hajdu és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 1

Iparban használatos ragasztók; olajcement [gitt]; feldolgozatlan műgyanták; alakítható műgyanták

[feldolgozatlan]; nyers [feldolgozatlan] műgyanták; műgyanták feldolgozatlan állapotban; polimergyanták,
feldolgozatlan állapotban; epoxigyanták nyers állapotban; akrilgyanták nyers állapotban; feldolgozatlan és
mesterséges gyanták; feldolgozatlan mesterséges és szintetikus gyanták; fémek keményítésére szolgáló
készítmények; zsíreltávolító készítmények gyártási eljárások során való alkalmazásra.
2

Rozsda elleni tartósítószerek; korróziógátló szalagok; alumínium festékek; anti-graffiti bevonatok [festékek];

bevonatok kátránypapírhoz [festékek]; glazúrok; glazúrok [festékek, lakkok]; festékek és lemosók; lakkok és
politúrok; zománcok [lakkok]; zománcok festéshez; zománcok festékekhez; zománcok festékek formájában;
hígítók lakkokhoz és más festékekhez; hígítók lakkokhoz; hígítók színezőanyagokhoz, festékekhez; hígítók
bevonatokhoz; festékhígítók; fabevonatok [festékek]; fakorhadás megelőzésére szolgáló készítmények; nyers
természetes gyanták; alapozók, primerek; festékekhez használt kötőanyagok; festékekhez használt kötőanyagok,
kötőszerek; bevonóanyagok [festékek]; fixálóanyagok [lakkok]; fémek poralakban festéshez, díszítéshez,
nyomtatáshoz és művészeti tevékenységekhez; fémvédő készítmények.
( 111 ) 232.918
( 151 ) 2020.11.30.
( 210 ) M 20 01231
( 220 ) 2020.05.07.
( 732 ) Angyal Zsolt, Budapest (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; oktatás, szórakozás és sport; konferenciák, kiállítások és

versenyek szervezése; oktató-, szórakoztató, sport- és kulturális eszközökkel és létesítményekkel kapcsolatos
bérbeadási szolgáltatások; sport- és fitneszszolgáltatások; audio-, video- és multimédiás termékek gyártása,
fényképezés; állat show-k; állatkiállítások; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; kulturális események
lebonyolítása; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális show-k szervezése; kulturális
tevékenységek; kutyakiállítások, bemutatók rendezése; kutyakiállítások, kutyabemutatók; kulturális és művészeti
rendezvények szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; show-k, műsorok
rendezése; sport- és kulturális tevékenységek; szabadidős létesítmények biztosítása; szabadidős létesítmények
üzemeltetése; szórakoztató rendezvények lebonyolítása; versenypályákon nyújtott szórakoztatási szolgáltatások;
versenyekkel kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások; iskolai szolgáltatások; vizsgafelkészítő iskolai
tanfolyamok; tanfolyamszervezés; állatok engedelmességi képzése, kiképzése; állatok képzése; állatoknak szánt
testedzési szolgáltatások nyújtása; coaching [tréning]; tréningek biztosítása.
M2834
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Állatpanziók; ellátási szolgáltatások házi kedvenceknek; kedvtelésből tartott madarak elszállásolásával

kapcsolatos szolgáltatások; kutyaotthonok szolgáltatásai; napközik házi kedvenceknek; panziók házi
kedvenceknek.
44

Állatápolási szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások állatok számára; házi kedvencek

gondozásával kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; házikedvencek, kedvtelésből tartott állatok gondozásával
kapcsolatos szolgáltatások; kutyanyírás; kutyaápolási szolgáltatások; szépségszalon-szolgáltatások kisállatok
számára; állatgondozással kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; állatkozmetikai szalon szolgáltatásai házi
kedvencek számára; állatkozmetikai szolgáltatások; állatkozmetikusi szolgáltatások kutyák számára; állatnyírás.
( 111 ) 232.919
( 151 ) 2020.11.30.
( 210 ) M 20 01232
( 220 ) 2020.05.07.
( 732 ) MÁD Község Önkormányzata, Mád (HU)
( 740 ) Dr. KRAJNYÁK & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok; a sörök kivételével.

( 111 ) 232.920
( 151 ) 2020.11.30.
( 210 ) M 20 01233
( 220 ) 2020.05.07.
( 732 ) MÁD Község Önkormányzata, Mád (HU)
( 740 ) Dr. KRAJNYÁK & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok, a sörök kivételével.

( 111 ) 232.922
( 151 ) 2020.11.30.
( 210 ) M 20 01238
( 220 ) 2020.05.07.
( 732 ) G+T Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Fűrész Iván Patrik, Püspökhatvan
( 541 ) Dexion
( 511 ) 41

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; diszkók szolgáltatásai; zenei produkciók.

( 111 ) 232.923
( 151 ) 2020.11.30.
( 210 ) M 20 01239
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( 220 ) 2020.05.07.
( 732 ) G+T Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Fűrész Iván Patrik, Püspökhatvan
( 546 )

( 511 ) 41

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; diszkók szolgáltatásai; zenei produkciók.

( 111 ) 232.924
( 151 ) 2020.11.30.
( 210 ) M 20 01407
( 220 ) 2020.05.22.
( 732 ) PKD Hungary Investment I Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Partos & Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Krausz Palota
( 511 ) 36

Ingatlan bérbeadási szolgáltatások; ingatlan- és vagyonkezelési szolgáltatások; ingatlanmenedzsment;

ingatlanok bérbeadása; irodai helyiségekkel kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; kereskedelmi ingatlan
kezelés; kereskedelmi ingatlanokkal kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; kiskereskedelmi helyiségekkel
kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlanközvetítési szolgáltatások;
ingatlanügyletek.
( 111 ) 232.925
( 151 ) 2020.11.30.
( 210 ) M 20 01585
( 220 ) 2020.06.06.
( 732 ) Pál Dávid, Dunaújváros (HU)
( 546 )

( 511 ) 18

Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és szállító táskák; esernyők és napernyők; sétapálcák;

ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára.
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.
24

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

25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

( 111 ) 232.926
( 151 ) 2020.12.03.
( 210 ) M 20 01594
( 220 ) 2020.06.08.
( 732 ) Nyelvvizsgaguru Kft., Érd (HU)
( 740 ) Dr. Nagy Krisztina Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 9

CD-ROM-ok; hangfelvétel-hordozók; kézi elektronikus szótárak; laptop tokok; letölthető elektronikus

kiadványok, publikációk; oktatási készülékek; optikai adathordozók; számítógépes programok [letölthető
szoftverek]; számítógépes programok, rögzített; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes
szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető formában; tokok okostelefonokhoz.
16

Ceruzák; katalógusok; kézikönyvek [útmutatók]; könyvecskék, brosúrák; könyvek; könyvjelzők; naptárak;

noteszok; nyomtatott publikációk; papír alátétek; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; poháralátétek
papírból; poszterek; prospektusok, szórólapok; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések];
tollak; tolltartó dobozok; újságok; üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák; zászlók papírból.
41

Coaching [tréning]; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line

publikálása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fordítás és tolmácsolás; know-how átadása
(képzés); mentorálás; oktatás biztosítása; oktatási vizsgáztatás; online elérhető elektronikus publikációk, nem
letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; táboroztatás;
tolmács szolgáltatások.
( 111 ) 232.927
( 151 ) 2020.12.03.
( 210 ) M 20 01595
( 220 ) 2020.06.08.
( 732 ) Nyelvvizsgaguru Kft., Érd (HU)
( 740 ) Dr. Nagy Krisztina Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

CD-ROM-ok; hangfelvétel-hordozók; kézi elektronikus szótárak; laptop tokok; letölthető elektronikus

kiadványok, publikációk; oktatási készülékek; optikai adathordozók; számítógépes programok [letölthető
szoftverek]; számítógépes programok, rögzített; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes
szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető formában; tokok okostelefonokhoz.
16

Ceruzák; katalógusok; kézikönyvek [útmutatók]; könyvecskék, brosúrák; könyvek; könyvjelzők; naptárak;

noteszok; nyomtatott publikációk; papír alátétek; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; poháralátétek
papírból; poszterek; prospektusok, szórólapok; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések];
tollak; tolltartó dobozok; újságok; üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák; zászlók papírból.
41

Coaching [tréning]; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line

publikálása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fordítás és tolmácsolás; know-how átadása
(képzés); mentorálás; oktatás biztosítása; oktatási vizsgáztatás; online elérhető elektronikus publikációk, nem
letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; táboroztatás;
tolmács szolgáltatások.
( 111 ) 232.928
( 151 ) 2020.11.26.
( 210 ) M 20 00324
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( 220 ) 2020.02.04.
( 732 ) USA Medical Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) Kormos Ágnes, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Amerikai Egyesült Államokból származó 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.
( 111 ) 232.929
( 151 ) 2020.11.27.
( 210 ) M 20 01588
( 220 ) 2020.06.08.
( 732 ) VR360 TREASURES Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Benisch Gabriella, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

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

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;
elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló
készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy
feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres
digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; pénztárgépek,
számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák, búvármaszkok, füldugók búvárok
számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára, víz alatti úszáshoz használt
légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.
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.
38

Távközlési szolgáltatások.

41

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

( 111 ) 232.930
( 151 ) 2020.11.30.
( 210 ) M 20 01234
( 220 ) 2020.05.07.
( 732 ) Pichler Anett, Budapest (HU)
( 740 ) Illés Ádám Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Pichler
( 511 ) 30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt,

szorbetek és más ehető jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények;
ecet, szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz]; kürtőskalács.
43

Vendéglátás (élelmezés).

( 111 ) 232.932
( 151 ) 2020.11.30.
( 210 ) M 20 01078
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( 220 ) 2020.04.22.
( 732 ) Szőcs Beáta, Mosonmagyaróvár (HU)
( 541 ) grafik-ON
( 511 ) 42

Grafikai illusztrációk tervezése; grafikai tervezés; grafikai tervezés és színvilág megtervezése egységes

vállalati arculathoz; grafikai tervezés internetes weboldalak összeállításához; internetes weboldalak készítésére
szolgáló tervezés és grafikai tervezés; ipari és grafikai tervezés; kereskedelmi grafikai tervezés; számítógépes
grafikai tervezési szolgáltatások; számítógéppel támogatott grafikai tervezés; weboldalak készítésére szolgáló
tervezés és grafikai tervezés; csomagolási design; grafikus tervezés, design.
( 111 ) 232.933
( 151 ) 2020.11.26.
( 210 ) M 20 01416
( 220 ) 2020.05.25.
( 732 ) Kis Róbert, Hódmezővásárhely (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )
( 511 ) 1

Bevonatok padlóburkolatok felújításához [nem festékek vagy olajok]; felületaktív anyagok padlófelületek

bevonásához; felületaktív anyagok padlófelületek tartósításához; felületaktív anyagok padlófelületek
helyreállításához; felületaktív anyagok padlófelületek védelmére; padlóburkolatokon használt vegyi
stabilizálószerek.
3

Csúszásgátló padlófolyadékok; csúszásgátló padlóviaszok; fényezőszerek bútorokhoz és padlóhoz; fenyőolaj

padlótisztításhoz; folyékony padlófényező szerek; padlócsiszoló készítmények; padlófényesítők, -polírozók;
padlókezelő anyagok, készítmények; padlópolírozó vegyület; padlótísztító készítmények; padlóviasz-eltávolító
készítmények; természetes padlófények; természetes padlóviaszok.
7

Automata padlósúrolók; betétek padlófényező gépekhez; csiszológépek padlókhoz; elektromos

padlókarbantartó gépek polírozáshoz; fényező korongok elektromos padlófényezőkhőz; ipari padlótisztító gépek
[porszívók]; ipari padlótisztító gépek [polírozás]; ipari padlótisztító gépek; padlócsiszoló gépek; padlócsiszolók;
padlómosó gépek; padlópolírozó gépek; padlósúroló gépek; padlószélezők; padlótisztító gépek; robotizált
padlótisztító [polírozó] gépek; robotizált padlótisztító porszívó] gépek.
35

Padlótisztító szerek kis- és nagykereskedelme, padlótisztitó eszközök kis- és nagykereskedelme; különböző

padló ápoló és karbantartó anyagokhoz kapcsolódó marketing szolgáltatás.
37

Fahatású padlózat javítása; fahatású padlózat karbantartása; laminált padló karbantartása; padlóburkolatok

tisztítása; padlócsiszolás; padlófelületek tisztítása; padlófényezés; padlófényezési szolgáltatásokkal kapcsolatos
információszolgáltatás; padlókarbantartási szolgáltatások; padlótisztító gépek bérbeadásával kapcsolatos
információszolgáltatás; padlótisztító gépek kölcsönzése; padlózat karbantartása és javítása.
42

Különböző padló ápoló és karbantartó anyagokhoz kapcsolódó szaktanácsadás; padlótisztitó eszközökkel

kapcsolatos szaktanácsadás; gyémánt pades takarítási technológiai szaktanácsadás.
( 111 ) 232.934
( 151 ) 2020.11.27.
( 210 ) M 20 01411
( 220 ) 2020.05.25.
( 732 ) Kvárdent Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; fogászat; fogszabályozási szolgáltatások; kozmetikai fogászat; szedációs fogászat; fogászati
szolgáltatások; fogászati tanácsadás; fogászati klinikák szolgáltatásai; fogászattal kapcsolatos tanácsadás;
fogászattal kapcsolatos tájékoztatás; fogászati eszközökhöz kapcsolódó tanácsadás.
( 111 ) 232.935
( 151 ) 2020.11.26.
( 210 ) M 20 01384
( 220 ) 2020.05.21.
( 732 ) dr. Mayer Balázs, Zalaegerszeg (HU)
( 541 ) FET
( 511 ) 36

Vámfizetéssel kapcsolatos ügyintézés; vámok begyűjtésének ügyintézése; vámok visszafizetésének

ügyintézése; vámügynöki pénzügyi szolgáltatások.
42

Informatikához kapcsolódó információk összeállítása; informatikai konzultációs szolgáltatások;

informatikával kapcsolatos információszolgáltatás; informatikával kapcsolatos információs szolgáltatások;
informatikával kapcsolatos műszaki konzultációs szolgáltatások.
( 111 ) 232.936
( 151 ) 2020.11.26.
( 210 ) M 20 01065
( 220 ) 2020.04.21.
( 732 ) Magyar Turizmus Média Kft., Pécs (HU)
( 740 ) Dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás a turizmus és utazás terén; utazások promóciója [reklámozása]; marketing-szolgáltatások az

utazás területén; utazási ágazattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások.
39

Utazásszervezés; sétahajó szolgáltatások; városnézés [turizmus]; utazásszervezés; szervezés (utazás -);

helyfoglalás (utazás); utazási információ; utazási információszolgáltatás; utazási szolgáltatások; utazási
szaktanácsadás; utazások szervezése; utazások tervezése; helyfoglalás utazáshoz; utazási irodai szolgáltatások,
utazásszervezés; utazási irodai szolgáltatások utazásszervezéshez; utazásszervezői szolgáltatások utazások
foglalásához; utazásszervezés, túraszervezés; utazásfoglalási ügynökségek; utazásfoglalási szolgáltatások;
utazástervezési szolgáltatások; utazásszervezés, kirándulásszervezés; utazásszervezés [ügynökség];
utazásszervezési ügynökök; utazási irodai szolgáltatások utazás megszervezésére; utazásszervezési és utazási
helyfoglalási szolgáltatások; utazás- és nyaralásszervezés; autóbuszos utazás szervezése; helyfoglalási
szolgáltatások [utazás]; utazás utazási irodákon keresztül történő lefoglalása; utazási információ biztosítása;
utazási jegyrendelési szolgáltatások; utazási jegyfoglalási szolgáltatások; utazási jegyeladási szolgáltatások;
utazási foglalási szolgáltatások; utazási idegenvezetési szolgáltatások; utazási irodák szolgáltatásai autóbuszos
utazással kapcsolatban; légi utazások szervezése; buszos utazások szervezése; túrák, utazások biztosítása;
utazások, túrák szervezése; túrák, utazások biztosítása; kikötőhelyek foglalása utazáshoz; jegyeladási
szolgáltatások utazáshoz; számítógépes utazás foglalási szolgáltatások; utazás szervezése és lefoglalása; utazási
információs szolgáltatások biztosítása; utazási helyfoglalási szolgáltatások turistáknak; tengeri utazási [hajó]
szolgáltatások; légi utazási [foglalási] szolgáltatások; utazások és hajókirándulások szervezése; utazások
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szervezése és lebonyolítása; utazással kapcsolatos foglalások lebonyolítása; jegybiztosítás utazáshoz [lehetővé

tételéhez]; utazással kapcsolatos címjegyzékek kiadása; utazásokhoz kapcsolódó információk biztosítása;
helyfoglalási szolgáltatások szárazföldi utazásokhoz; foglalási szolgáltatások kirándulásokhoz, utazásokhoz;
utazás foglalási és előjegyzési szolgáltatások; kiskorúak utazás során történő kísérése; utazás tervezése,
megszervezése és lefoglalása; idegenvezetői és utazási információs szolgáltatások; utazási irodai szolgáltatások
üdülések megszervezéséhez; útvonallal kapcsolatos [utazási] tanácsadó szolgáltatások; utazási irodai és
helyfoglalási szolgáltatások; utazási irodai és foglalási szolgáltatások; nyaraló utazások és túrák lefoglalása;
szolgáltatások utazással kapcsolatos információk biztosításához; utazáshoz és kiránduláshoz jegyfoglalási
szolgáltatások; megrendelési és helyfoglalási szolgáltatások utazáshoz; utazással kapcsolatos számítógépes
információs szolgáltatások; szállítással és utazással kapcsolatos információnyújtás; utazással kapcsolatos
szaktanácsadás és tájékoztatás; utazás foglalással kapcsolatos számítógépes információs szolgáltatások; utazás
koordinálása egyének és csoportok számára; utazással kapcsolatos információk online rendelkezésre bocsátása;
utazási ügynökségi szolgáltatások, nevezetesen utasok szállításának szervezése; elektronikus úton történő, légi
utazással kapcsolatos tájékoztatás; interneten keresztül történő utazással kapcsolatos információk biztosítása;
utazás elektronikus úton történő tervezése, szervezése és lefoglalása; utazási irodai szolgáltatások, nevezetesen
helyfoglalás és előjegyzés szállításhoz; elektronikus úton történő, utazással és szállítással kapcsolatos
tájékoztatás; utazás és szállítás elektronikus úton történő tervezése és lefoglalása; turistavízumok, útlevelek és
utazási okmányok beszerzése külföldre utazók számára; telefonos ügyfélszolgálatok és segélyvonalak révén
történő szaktanácsadás az utazás területén; elektronikus úton történő, utazás és szállítás tervezésével és
foglalásával kapcsolatos tájékoztatás; mobil távközlési készülékek és eszközökön keresztül történő szállítási és
utazási információk biztosítása.
( 111 ) 232.937
( 151 ) 2020.11.26.
( 210 ) M 20 01377
( 220 ) 2020.05.20.
( 732 ) Kállai Etelka, Hajdúszoboszló (HU)
( 740 ) dr. Tamás Károly, Budapest
( 541 ) DanceHIIT
( 511 ) 9
41

Rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média.
Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 111 ) 232.938
( 151 ) 2020.11.26.
( 210 ) M 20 01378
( 220 ) 2020.05.21.
( 732 ) Dr. Kozlovszky Miklós, Budapest (HU)
( 541 ) MASSVENTIL
( 511 ) 10

Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; fogyatékkal élők számára

kialakított terápiás eszközök és segédeszközök; készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők gondozásához;
lélegeztető készülékek mesterséges lélegeztetéshez; mesterséges lélegeztető készülékek; motoros
lélegeztetőkészülékek mesterséges lélegeztetéshez; lélegeztető készülékek orvosi használatra.
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; minőségbiztosítási szolgáltatások nyújtása;
minőségbiztosítási konzultáció, tanácsadás; számítógépes rendszerekkel kapcsolatos minőségellenőrzés;
számítógépes szoftverekhez kapcsolódó minőségellenőrzés.
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások.
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( 111 ) 232.939
( 151 ) 2020.11.26.
( 210 ) M 19 01150
( 220 ) 2019.04.08.
( 732 ) Biggeorge Property Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Westside Residence
( 511 ) 35
36

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.
Pénzügyi ügyletek.

( 111 ) 232.940
( 151 ) 2020.11.26.
( 210 ) M 20 01415
( 220 ) 2020.05.25.
( 732 ) Pupek Tamás, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 541 ) Pupetto
( 511 ) 43

Vendéglátás.

( 111 ) 232.941
( 151 ) 2020.11.26.
( 210 ) M 20 00610
( 220 ) 2020.02.26.
( 732 ) Kocsor Zsolt, Sződliget (HU)
( 541 ) ALVAJÁRÓK
( 511 ) 33
41

Alkoholtartalmú italok, a sörök kivételével; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.
Zeneszerzés, zene komponálása, zene rögzítése, zenés szórakoztatás, zenei előadás, zenei produkciók, zenés

előadások, zenés szolgáltatások, dal írás, 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 ) 232.942
( 151 ) 2020.11.26.
( 210 ) M 20 00904
( 220 ) 2020.03.27.
( 732 ) Fülöpné Dr. Pápay Zsófia Edit, Budapest (HU)
( 541 ) Immunox
( 511 ) 5

Étrend-kiegészítő; táplálékkiegészítő.

( 111 ) 232.943
( 151 ) 2020.11.27.
( 210 ) M 20 01067
( 220 ) 2020.04.21.
( 732 ) Magyar Turizmus Média Kft., Pécs (HU)
( 740 ) Dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )
M2842

( 511 ) 35

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 23. szám, 2020.12.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
Reklámozás a turizmus és utazás terén; utazások promóciója [reklámozása]; marketing-szolgáltatások az

utazás területén; utazási ágazattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások.
39

Utazásszervezés; sétahajó szolgáltatások; városnézés [turizmus]; utazásszervezés; szervezés (utazás -);

helyfoglalás (utazás); utazási információ; utazási információszolgáltatás; utazási szolgáltatások; utazási
szaktanácsadás; utazások szervezése; utazások tervezése; helyfoglalás utazáshoz; utazási irodai szolgáltatások,
utazásszervezés; utazási irodai szolgáltatások utazásszervezéshez; utazásszervezői szolgáltatások utazások
foglalásához; utazásszervezés, túraszervezés; utazásfoglalási ügynökségek; utazásfoglalási szolgáltatások;
utazástervezési szolgáltatások; utazásszervezés, kirándulásszervezés; utazásszervezés [ügynökség];
utazásszervezési ügynökök; utazási irodai szolgáltatások utazás megszervezésére; utazásszervezési és utazási
helyfoglalási szolgáltatások; utazás- és nyaralásszervezés; autóbuszos utazás szervezése; helyfoglalási
szolgáltatások [utazás]; utazás utazási irodákon keresztül történő lefoglalása; utazási információ biztosítása;
utazási jegyrendelési szolgáltatások; utazási jegyfoglalási szolgáltatások; utazási jegyeladási szolgáltatások;
utazási foglalási szolgáltatások; utazási idegenvezetési szolgáltatások; utazási irodák szolgáltatásai autóbuszos
utazással kapcsolatban; légi utazások szervezése; buszos utazások szervezése; túrák, utazások biztosítása;
utazások, túrák szervezése; túrák, utazások biztosítása; kikötőhelyek foglalása utazáshoz; jegyeladási
szolgáltatások utazáshoz; számítógépes utazás foglalási szolgáltatások; utazás szervezése és lefoglalása; utazási
információs szolgáltatások biztosítása; utazási helyfoglalási szolgáltatások turistáknak; tengeri utazási [hajó]
szolgáltatások; légi utazási [foglalási] szolgáltatások; utazások és hajókirándulások szervezése; utazások
szervezése és lebonyolítása; utazással kapcsolatos foglalások lebonyolítása; jegybiztosítás utazáshoz [lehetővé
tételéhez]; utazással kapcsolatos címjegyzékek kiadása; utazásokhoz kapcsolódó információk biztosítása;
helyfoglalási szolgáltatások szárazföldi utazásokhoz; foglalási szolgáltatások kirándulásokhoz, utazásokhoz;
utazás foglalási és előjegyzési szolgáltatások; kiskorúak utazás során történő kísérése; utazás tervezése,
megszervezése és lefoglalása; idegenvezetői és utazási információs szolgáltatások; utazási irodai szolgáltatások
üdülések megszervezéséhez; útvonallal kapcsolatos [utazási] tanácsadó szolgáltatások; utazási irodai és
helyfoglalási szolgáltatások; utazási irodai és foglalási szolgáltatások; nyaraló utazások és túrák lefoglalása;
szolgáltatások utazással kapcsolatos információk biztosításához; utazáshoz és kiránduláshoz jegyfoglalási
szolgáltatások; megrendelési és helyfoglalási szolgáltatások utazáshoz; utazással kapcsolatos számítógépes
információs szolgáltatások; szállítással és utazással kapcsolatos információnyújtás; utazással kapcsolatos
szaktanácsadás és tájékoztatás; utazás foglalással kapcsolatos számítógépes információs szolgáltatások; utazás
koordinálása egyének és csoportok számára; utazással kapcsolatos információk online rendelkezésre bocsátása;
utazási ügynökségi szolgáltatások, nevezetesen utasok szállításának szervezése; elektronikus úton történő, légi
utazással kapcsolatos tájékoztatás; interneten keresztül történő utazással kapcsolatos információk biztosítása;
utazás elektronikus úton történő tervezése, szervezése és lefoglalása; utazási irodai szolgáltatások, nevezetesen
helyfoglalás és előjegyzés szállításhoz; elektronikus úton történő, utazással és szállítással kapcsolatos
tájékoztatás; utazás és szállítás elektronikus úton történő tervezése és lefoglalása; turistavízumok, útlevelek és
utazási okmányok beszerzése külföldre utazók számára; telefonos ügyfélszolgálatok és segélyvonalak révén
történő szaktanácsadás az utazás területén; elektronikus úton történő, utazás és szállítás tervezésével és
foglalásával kapcsolatos tájékoztatás; mobil távközlési készülékek és eszközökön keresztül történő szállítási és
utazási információk biztosítása.
( 111 ) 232.949
( 151 ) 2020.11.26.
( 210 ) M 19 01983
( 220 ) 2019.06.24.
( 732 ) Nacsa Tuzson, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 35

Kereskedelmi ügyletek.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; ajándékcsomagolás; virágküldő szolgálat.

44

Kertészeti és erdészeti szolgáltatások; virágkötészet.

( 111 ) 232.964
( 151 ) 2020.11.30.
( 210 ) M 19 03057
( 220 ) 2019.10.07.
( 732 ) AFLOFARM Farmacja Polska Sp. z o.o., Pabianice (PL)
( 740 ) Kelemen Kinga Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ULTRABLANC
( 511 ) 3
5

Illatszer készítmények; esszencia olajok; kozmetikai szerek; hajápoló folyadékok; kozmetikai kenőcsök.
Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati célokra; diétás anyagok gyógyászati

célokra; étrend-kiegészítők; speciális táplálékkiegészítők gyógyászati célokra; bébiételek; gyógynövények;
növényi kivonatok gyógyászati célokra; vitaminkészítmények; gyógyszerészeti készítmények gyógyászati célokra
tabletták, kapszulák, pasztillák, cukorkák, folyadékok, porok, habok, aeroszolok formájában.
( 111 ) 232.965
( 151 ) 2020.11.30.
( 210 ) M 20 00495
( 220 ) 2020.02.17.
( 732 ) Vida Péter Pál, Szekszárd (HU)
( 740 ) Dr. Mészáros Tünde Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) lösz
( 511 ) 33

Borok.

( 111 ) 232.967
( 151 ) 2020.11.30.
( 210 ) M 20 00986
( 220 ) 2020.04.07.
( 732 ) SOLTÉSZ Borbirtok Kft., Novaj (HU)
( 546 )

( 511 ) 33

Alkoholos esszenciák; alkoholos gyümölcskivonatok; alkoholos kivonatok; alacsony alkoholtartalmú italok

szénsavas italok, habzóborok, pezsgők kivételével; alkoholos gyomorkeserűk; alkoholos tojáslikőr; alkoholos
zselék; ánizslikőr, anisette; aperitifek; borok habzóborok kivételével; cukornádalapú alkoholos italok; curacao;
digesztív (emésztést elősegítő) italok (szeszesitalok); előre kikevert szeszesitalok; feketeribizli likőr; gabonaalapú
desztillált alkoholos italok; gyógynövény likőrök; gyomorkeserű (bitter) italok; kávéalapú likőrök; koktélok
habzóborok, pezsgők kivételével; körtebor; krémlikőrök; likőrök; mentalikőr; mézsör; nira (nádcukor alapú
alkoholos ital); rizspálinka; skót whisky alapú likőrök; szaké; szaké helyettesítők; szeszes italok szénsavas italok,
habzóborok, pezsgők kivételével; tejszínt tartalmazó likőrök; mindezek pezsgőt vagy habzóbort tartalmazó italok
kivételével, valamint a Champagne oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel kapcsolatba hozható italok kivételével.
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( 111 ) 232.968
( 151 ) 2020.11.30.
( 210 ) M 20 02054
( 220 ) 2020.07.17.
( 732 ) Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Csíraölő (fertőtlenítő) szerek; fertőtlenítőszerek, antiszeptikus készítmények; csíraölő hatóanyagot tartalmazó

seblemosó, sebtisztító, seböblítő, sebápoló oldatok és készítmények.
10

Gyógyászati készülékek és eszközök; gyógyászati segédeszközök; orvostechnikai eszközök.

( 111 ) 232.969
( 151 ) 2020.11.30.
( 210 ) M 20 00777
( 220 ) 2020.03.10.
( 732 ) Witzing Norbert, Dunaharaszti (HU)
( 740 ) Dr. Szóka Zsuzsanna, Dunaharaszti
( 546 )
( 511 ) 5

Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz

adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.
29

Húskivonatok; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tej, sajt, vaj, joghurt.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

( 111 ) 232.970
( 151 ) 2020.11.30.
( 210 ) M 20 00778
( 220 ) 2020.03.10.
( 732 ) Witzing Norbert, Dunaharaszti (HU)
( 740 ) Dr. Szóka Zsuzsanna, Dunaharaszti
( 546 )

( 511 ) 5

Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz

adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.
29

Húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok

(dzsemek), kompótok.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

( 111 ) 232.971
( 151 ) 2020.11.30.
( 210 ) M 20 00938
( 220 ) 2020.04.03.
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( 732 ) Princess International Establishment, Schaan (LI)

( 740 ) dr. Riedler Richárd Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 30

Kenyér, péksütemények, és cukrászsütemények, valamint pizzák, kávék, teák, amelyek kizárólag franchise

szerződés alapján üzemeltetett üzletekben kerülnek forgalmazásra.
43

Vendéglátás (élelmezés).

( 111 ) 232.972
( 151 ) 2020.11.30.
( 210 ) M 20 00939
( 220 ) 2020.04.03.
( 732 ) Princess International Establishment, Schaan (LI)
( 740 ) dr. Riedler Richárd Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 30

Kenyér, péksütemények, és cukrászsütemények, valamint pizzák, kávék, teák, amelyek kizárólag franchise

szerződés alapján üzemeltetett üzletekben kerülnek forgalmazásra.
43

Vendéglátás (élelmezés).

( 111 ) 232.973
( 151 ) 2020.11.30.
( 210 ) M 20 00940
( 220 ) 2020.04.03.
( 732 ) Princess International Establishment, Schaan (LI)
( 740 ) dr. Riedler Richárd Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Kenyér, péksütemények, és cukrászsütemények, valamint pizzák, kávék, teák, amelyek kizárólag franchise

szerződés alapján üzemeltetett üzletekben kerülnek forgalmazásra.
43

Vendéglátás (élelmezés).

( 111 ) 232.974
( 151 ) 2020.11.30.
( 210 ) M 20 00941
( 220 ) 2020.04.03.
( 732 ) Princess International Establishment, Schaan (LI)
( 740 ) dr. Riedler Richárd Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 30

Kenyér, péksütemények, és cukrászsütemények, valamint pizzák, kávék, teák, amelyek kizárólag franchise

szerződés alapján üzemeltetett üzletekben kerülnek forgalmazásra.
43

Vendéglátás (élelmezés).

( 111 ) 232.975
( 151 ) 2020.11.30.
( 210 ) M 20 00942
( 220 ) 2020.04.03.
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( 732 ) Princess International Establishment, Schaan (LI)

( 740 ) dr. Riedler Richárd Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Kenyér, péksütemények, és cukrászsütemények, valamint pizzák, kávék, teák, amelyek kizárólag franchise

szerződés alapján üzemeltetett üzletekben kerülnek forgalmazásra.
43

Vendéglátás (élelmezés).

( 111 ) 232.976
( 151 ) 2020.11.30.
( 210 ) M 20 00943
( 220 ) 2020.04.03.
( 732 ) Princess International Establishment, Schaan (LI)
( 740 ) dr. Riedler Richárd Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Kenyér, péksütemények, és cukrászsütemények, valamint pizzák, kávék, teák, amelyek kizárólag franchise

szerződés alapján üzemeltetett üzletekben kerülnek forgalmazásra.
43

Vendéglátás (élelmezés).

( 111 ) 232.977
( 151 ) 2020.11.30.
( 210 ) M 20 01259
( 220 ) 2020.05.10.
( 732 ) Váradi Eleonóra 50%, Csömör (HU)
Czine Eszter 50%, Csömör (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

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

( 111 ) 232.978
( 151 ) 2020.11.30.
( 210 ) M 20 01439
( 220 ) 2020.05.25.
( 732 ) Digital Home Kft, Budapest (HU)
( 740 ) Kis-Balázs Attila, Gerde
( 541 ) Fűtés a jövőből
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Hőmérséklet érzékelő kapcsolók [termosztatikus szelepek] központi fűtési radiátorokhoz; hőcserélők

központi fűtési célokra; fűtési rendszerekben az égéshez használt levegő forró füstgázok segítségével történő
előmelegítésére szolgáló hővisszanyerők; fűtéshez használható napelemek; elektromos fűtésű szőnyegek;
elektromos bojlerek, kazánok központi fűtési rendszerekhez; hősugárzók [fűtés]; hősugárzók épületek fűtésére;
kazánok, bojlerek központi fűtési rendszerekhez; kazánok központi fűtésekhez; kazánok központi fűtéshez;
központi fűtési berendezések részét képező kazánok, bojlerek; központi fűtési berendezések; napelemek fűtéshez;
napenergia kollektorok fűtéshez; napfényt összegyűjtő berendezések fűtési célokra; napkollektorok [fűtés];
napkollektorok fűtéshez; radiátorok központi fűtéshez; radiátorok, fűtőtestek központi fűtéshez; termikus
szabályozók [szelepek] központi fűtési radiátorokhoz; termosztatikus szabályozószelepek központi fűtési
radiátorokhoz; villanyradiátorok épületek fűtésére; vizet tartalmazó, központi fűtési radiátorokra helyezett szobai
párásítók; elektromos csőkísérő fűtés; elektromos fűtésű diffúziós kályhák; elektromos fűtésű takarók, nem
gyógyászati használatra; elektromos hősugárzó készülékek; elektromos hősugárzók [háztartási célokra];
gáztüzelésű hősugárzók; hordozható elektromos hősugárzók; hősugárzók; ventilátoros hősugárzók; ablakokba
épített fűtőberendezések; ablakra szerelt légkondicionáló berendezések [ipari célokra]; elektromos
ablakventilátorok; elektromos felületfűtő szalagok; elektromos fűtőberendezések kábelek formájában; elektromos
fűtőberendezések; elektromos fűtőelemek; elektromos fűtőelemek fólia formájában; elektromos fűtőszálak;
elektromos fűtőtestek; elektromos hőkezelő kemencék; elektromos kemencék; elektromos léghűtő berendezések
[háztartási célokra]; elektromos légkondicionálók; elektromos meghajtású légfúvók szellőztetési célokra;
elektromos meghajtású szellőztető fúvók; elektromos meghajtású ventilátorok szellőztetési célokra; elektromos
melegítésű törölközőtartók; elektromos melegítők; elektromos melegítőkábelek; elektromos térfűtők,
fűtőberendezések; elektromos ventilátorok [háztartási célokra]; elektromos ventilátorok hűtő-párologtató
készülékkel; elektromos ventilátorok lapátok nélkül; elszívó berendezések [szellőzőrendszerek vagy
légkondicionálók]; elszívó ernyők tűzhelyekhez; forró levegő fújó készülékek; forrólevegős fűtőberendezések;
forrólevegős fűtőberendezések [ipari célokra]; forrólevegős készülékek; forrólevegős légfüggönyök; fürdőszoba
melegítők; fűtési hőtároló készülékek [napenergiás]; fűtő mennyezeti lapok; fűtőegységek; fűtőegységek
elektromos szalagfűtéshez; fűtőgyűrűk; fűtőkészülékek; fűtőkészülékek akváriumokhoz; fűtött szőnyegek;
fűtőventilátorok; gázkazánok központi fűtési rendszerekhez; gáztüzelésű helyiségfűtő berendezések; gáztüzelésű
kályhák [légmelegítők háztartási használatra]; gáztüzelésű térfűtő berendezések; gáztüzelésű térfűtő készülékek;
gázüzemű helyiségfűtő berendezések; gázüzemű központi fűtőberendezések; halogén melegítők; házi
fűtőeszközök, berendezések; háztartási gázkandallók, gázkályhák; háztartási radiátorok, fűtőtestek; háztartási
szellőzőberendezések részét képző elektromos ventilátorok; helyiségfűtő berendezések; helyiségfűtők; hevítők,
melegítők; hőlégbefúvásos, vízszintesen elhelyezett hengeres fűtőberendezések; hőfokszabályozó készülékek
[szelepek] központi fűtési radiátorokhoz; hőlégbefúvásos, vízszintesen elhelyezett fűtőberendezések;
hőlégbefúvásos, vízszintesen elhelyezett, hordozható fűtőberendezések; hőlégbefúvásos, vízszintesen elhelyezett,
hordozható hengeres fűtőberendezések; hőmérséklet érzékelő készülékek [termosztatikus szelepek] központi
fűtési radiátorokhoz; hőmérséklet érzékelők [termosztatikus szelepek] központi fűtési radiátorokhoz; hőmérséklet
korlátozók [szelepek] központi fűtési radiátorokhoz; hőmérséklet-szabályozó szelepek [központifűtés-rendszerek
részei]; hőmérséklet-szabályozók [termosztatikus szelepek] központi fűtési radiátorokhoz; hőmérsékletre reagáló
szabályozó készülékek [termosztatikus szelepek] központi fűtési radiátorokhoz; hőmérsékletszabályozó
készülékek (szelepek) központi fűtési radiátorokhoz; hőmérsékletszabályozó készülékek központi fűtési
radiátorokhoz [szelepek]; hőmérsékletszabályozók (szelepek) központi fűtési radiátorokhoz; hordozható
elektromos fűtőberendezések; hordozható elektromos ventilátorok; hordozható párologtató léghűtők;
hőszabályozó szelepek [központi fűtési radiátorok részei]; hőszivattyúk, hőpumpák; hőtárolós radiátorok; hűtő
berendezésekhez használt hűtőbordák; hvac rendszerek [fűtő, szellőztető és légkondícionáló]; hvac rendszerek
[fűtő, szellőztető és légkondicionáló]; ideiglenes szerkezetekhez használatos fűtőberendezések; ipari szellőztető
berendezések; kazánok, bojlerek fűtőrendszerekben való használatra; kombinált fűtő- és légkondicionáló
berendezések; konvektor melegítők; konvektorok [radiátorok, fűtőtestek]; központi fűtési rendszerekhez használt
mágneses szűrők; lakásfűtő egységek; lakásszellőztető egységek; mennyezeti ventilátorok; mennyezeti
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ventilátorok beépített világítással; mobil szellőztető berendezések; motoros ventilátorok szellőztetéshez;

nagyszilárdságú szerkezetekhez használatos fűtőberendezések; napenergiát használó szellőző berendezések;
olajkályhák; olajradiátorok; padlófűtés; padlófűtési berendezések; padlófűtési rendszerek; padlófűtő
berendezések; radiális ventilátorok; radiátorok; radiátorok, elektromos; radiátorok központifűtés-rendszerekhez;
sugárzó lineáris fűtőrendszerek; szobai légkondicionálók; szobai melegítők; szobai ventilátorok; táguló rudat
tartalmazó hőmérséklet korlátozók [termosztatikus szelepek] központi fűtési radiátorokhoz; villanyradiátorok,
elektromos radiátorok; villanyradiátorok [nem motorokhoz]; vízelosztó szerelvények fűtéshez; elektromos
autoklávok főzéshez; fatüzelésű kályhák; fürdőszobai melegítők; fűtési hőtároló berendezések [napenergiás];
fűtőberendezések; fűtőberendezések folyékony tüzelőanyagokhoz; fűtőberendezések gáznemű fűtőanyagokhoz;
fűtőberendezések gáznemű üzemanyagokhoz; fűtőberendezések kemencékhez; fűtőberendezések kerti tavakhoz;
fűtőberendezések laboratóriumi tárolókhoz, tartályokhoz; fűtőberendezések nitrátoldatokhoz; fűtőberendezések
otthoni használatra; fűtőberendezések részét képező csőkígyók; fűtőberendezések [víz]; fűtőbojlerek/-kazánok;
fűtőelemek; fűtőelemek, fűtőtestek; fűtőkazánok, fűtőbojlerek; fűtőkeretek; fűtőkészülékek és -berendezések;
fűtőtekercsek, fűtőszálak; gázkályhák; gázkazánok, gázbojlerek; gázmelegítő berendezések; gázüzemű
fűtőberendezések; ipari fűtőkészülékek; ipari fűtőeszközök; ipari fűtőberendezések; ipari kazánok; kályhák;
kályhák [fűtőkészülékek]; kandallók; kandallókályhák; kandallórácsok, szikrafogók; kazánok, bojlerek; kazánok,
bojlerek fűtőberendezésekhez; elektromos kandallók.
( 111 ) 232.979
( 151 ) 2020.11.30.
( 210 ) M 20 01449
( 220 ) 2020.05.26.
( 732 ) dr. Kelő Johanna, Helvécia (HU)
( 541 ) Csillámpóni-képző
( 511 ) 41

Coaching [tréning]; meditációs képzés, tréning.

( 111 ) 232.981
( 151 ) 2020.11.30.
( 210 ) M 20 01619
( 220 ) 2020.06.04.
( 732 ) Magyar Országos Fodrász, Fogtechnikus, Kozmetikus, Lábápoló, Kézápoló és Műkörömépítő,
Szikvízkészítő Szakmai Ipartestület, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Tóth Henriette Enikő, Budapest
( 541 ) Földvári Imre Nemzetközi Fogtechnikus Kongresszus
( 511 ) 41

Gyakorlati képzés [szemléltetés], oktatási információs szolgáltatások; versenyek szervezése [oktatás vagy

szórakoztatás].
( 111 ) 232.982
( 151 ) 2020.11.30.
( 210 ) M 20 01624
( 220 ) 2020.06.09.
( 732 ) Hoványi-Nagy Fruzsina, Tiszasas (HU)
Dr. Hoványi Márton, Budapest (HU)
( 740 ) Vásárhelyi & Bodoki Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 35
41

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

( 111 ) 232.983
( 151 ) 2020.11.30.
( 210 ) M 20 01626
( 220 ) 2020.06.09.
( 732 ) Twickel-Zichy Mária Terézia Közhasznú Alapítvány, Szekszárd (HU)
( 740 ) Jánosik Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 36
41

Gyűjtések szervezése; jótékonysági célú gyűjtések; pénzügyi szponzorálás, támogatás.
Bálok szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; szórakoztatási szolgáltatások.

( 111 ) 232.984
( 151 ) 2020.11.30.
( 210 ) M 20 01631
( 220 ) 2020.06.10.
( 732 ) Valio Ltd., Helsinki (FI)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ODDLYGOOD
( 511 ) 29

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

tej és tejtermékek ideértve a joghurtot, aludttejet, tejszínt, tejfölt, tejszínhabot, tejitalokat, tejalapú italokat,
melyek főként tejet, aludttejet, tejes pudingot, milk shake-et [tejturmixot], magas fehérjetartalmú tejet, ízesített
tejet, laktobacillust tartalmazó italokat, kefirt, kumiszt tartalmaznak; tejsavó; cottage cheese [túrószerű sajtfajta],
sajt, sajttermékek; tejpor, szárított tejsavótermékek és tejsavópor; étkezési olajok és zsírok; vaj; margarin;
levesek; tej- és tejszínalapú mártások; tejtermék-helyettesítők; tejtermékeket helyettesítő termékek; tejpótlók;
zabtej [tejpótlók]; mandulatej; mandulatej-alapú italok; kókusztej; kókuszdiótej-alapú italok; mogyorótej;
földimogyorótej-alapú italok; rizstej, rizstej tejhelyettesítési célra; szójatej; szójatej-alapú italok;
joghurt-helyettesítők; ivójoghurt-helyettesítők; író-helyettesítők; tejfölpótlók; aludttej-helyettesítők; műtejszín;
növényi alapú tejszín és krémpor; vajhelyettesítők; margarin-helyettesítők; sajtpótlók; zöldségporok;
tejtermék-helyettesítő porok; tejhelyettesítő por, tejhelyettesítő por étkezési és táplálkozási célokra;
tejpor-helyettesítő por; tejszín-helyettesítő por; kókusztejpor; kompótok, gyümölcs- és zöldségdzsemek;
feldolgozott gyümölcs; gyümölcs-snackek; gyümölcs csipsz; gyümölcs alapú snackek; gyümölcsalapú
snack-ételek; gyümölcslevek főzéshez; zöldséglevek főzéshez; zöldséglé-koncentrátumok étkezési célokra;
levesporok.
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Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok és jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; sütőpor; só; mustár;
ecet; szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; fűszerek; kávéitalok; kávéalapú italok; tejhelyettesítőket
tartalmazó kávéalapú italok; nem tejes jégkrémek, fagylaltok; tejhelyettesítőkből készült fagylalt; fagylaltpótlók;
pudingok; gyümölcssaláta; sajtszósz; sajtpótlóból készült szószok; snack ételek (gabona alapú -); magas
proteintartalmú gabonaszeletek; magas proteintartalmú csokoládészeletek; fagyasztott joghurtok [fagylaltok,
jégkrémek]; nem tejes fagyasztott joghurt; szörbetek [fagylaltok]; feldolgozott gabonák, keményítő és az ezekből
készült áruk, pékáruk és élesztők; ételöntetek [szószok]; szószok főzéshez; elkészített élelmiszerek szósz
formájában; cukor, természetes édesítőszerek, édes bevonatok és töltetek, méhészeti termékek; só, fűszerek és
ízesítőszerek; zabkásák; pép; a fent említett termékek bármelyikét tartalmazó készételek és snackek; tej- és
tejszínalapú szószok.
32

Készítmények italokhoz; szörpök és más készítmények italokhoz; alkoholmentes italok; zabalapú italok;

gyümölcslevek [italok]; dióféle- és szója-alapú italok; zöldségitalok/ zöldségalapú üdítők; kókusz alapú italok;
sörbetek [italok]; energiaitalok; smoothie-k [gyümölcs- vagy zöldségitalok]; ásványvíz és szénsavas víz és más
alkoholmentes italok; proteinnel dúsított sportitalok.
( 111 ) 232.985
( 151 ) 2020.11.30.
( 210 ) M 20 01979
( 220 ) 2020.07.10.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szentesi Orsolya, Budapest
( 546 )
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; vitaminkészítmények,

ásványi élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők.
( 111 ) 232.986
( 151 ) 2020.12.03.
( 210 ) M 20 01155
( 220 ) 2020.04.29.
( 732 ) Intercar Parts Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 12

Járművek, szárazföldi, légi és vízi közlekedési eszközök.

( 111 ) 232.987
( 151 ) 2020.12.03.
( 210 ) M 20 01313
( 220 ) 2020.05.14.
( 732 ) Pauer Péter, Sződliget (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 541 ) KEYSTONES RAKTÁRTECHNIKA
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Acél építőanyagok; acél gyártmányok, készítmények; acél ívek, lapok formájában; acél nyers vagy félig

megmunkált állapotban; acél, lemezek formájában; acélkeretek épületekhez; csavaranyák, reteszek és rögzítők
fémből; csőtartó állványok [szerkezetek] fémből; előregyártott fémszigetelésű csarnokok, menedékek; fém
állványok, fém állványok [szerkezetek]; fém állványok [szerkezetek] tárolási célokra; polctartó konzolok fémből;
fém állványok, állványzatok; fémcikkek, fémáruk építéshez, fém csarnokok, menedékek [épületszerkezetek]; fém
csarnokok, menedékek, esőbeállók; fém homlokzati állványok, állványzatok; fém polckeretek [kivéve bútorok];
fém polcosztók [kivéve bútoralkatrészek]; fém raktárak [páncéltermek]; fém raktársátrak, tárolósátrak; fémből
készült kerékpár-tároló állványok; fémből készült mobil csarnokok, sátrak; fémből készült moduláris menedékek,
csarnokok, garázsok; fémből készült motorszerelő állványok; fémből készült raktárépületek; fémből készült
tárolók áru raktározásához és szállításához; fémdobozok raktározási célra; fémoszlopok állványokhoz; főként
fémből készült csarnokok, menedékek, esőbeállók; gyártásban használatos fém porok; hordótartó állványok
fémből; kábeltartó állványok [szerkezetek] fémből; kerékpártároló állványok [szerkezetek]; közönséges fémekből
és ötvözeteikből készült építési vasáru; moduláris előregyártott acélkeretek; munkaplatformok, állványok
[szerkezetek]; polctartó konzolok fémből; polctartó konzolok fémből [kivéve bútoralkatrészek]; salgópolcok;
torony rendszerű munkaállványok; vas; vas nyers vagy félig megmunkált állapotban; vashuzalok; vaslemezek;
vastartalmú fémek; vasszerkezetek, fémállványzatok épületekhez.
35

A következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: fémszerkezetek, fém

építőanyagok, acél építőanyagok; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: salgó
polcok, fém polcrendszerek, csavaros állványok; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi
szolgáltatások: fémszerkezetek, fém építőanyagok; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi
szolgáltatások: fémáruk, szerelvények, fémcikkek; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi
szolgáltatások: vasáruk; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: faanyagok,
fűrészáruk; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: csavaranyák, reteszek és
rögzítők fémből.
40

Acél építőelemek egyedi gyártása; áruk egyedi gyártása, asztalosipari munkák [egyedi gyártás]; bútorok

gyártása megrendelések és kikötések alapján; bútorok igény szerinti gyártása; előre gyártott építőelemek egyedi
gyártása; előre gyártott épületek egyedi gyártása; fémcikkek igény szerinti gyártása; raktár berendezések gyártása;
állványrendszerek gyártása; fémszerkezetek gyártása; fém épületelemek gyártása.
42

Hegesztett szerkezetek struktúráját meghatározó vizsgálatok elvégzése; hegesztett szerkezetek vizsgálata

azok tulajdonságainak meghatározása érdekében; mérnöki tervezés; műszaki felmérések készítése; műszaki
szolgáltatások; műszaki tanácsadó szolgáltatások; műszaki tanulmányok elkészítése; műszaki tanulmányok
készítése, műszaki tervezés; műszaki tesztelés; műszaki vizsgálat, tesztelési szolgáltatások; műszaki vizsgálati
szolgáltatások; szolgáltatások ipari folyamatok figyelésére.
( 111 ) 233.012
( 151 ) 2020.12.03.
( 210 ) M 20 01237
( 220 ) 2020.05.07.
( 732 ) PQ PARTNERS LIMITED, Nicosia (CY)
( 740 ) Péter György, Budapest
( 546 )
( 511 ) 3

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
csiszolószerek.
5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

30

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

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető
jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,
szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].
( 111 ) 233.013
( 151 ) 2020.12.04.
( 210 ) M 20 01115
( 220 ) 2020.04.24.
( 732 ) Szarvasi Háztartásigép Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Apponyi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 11

Lámpák; elektromos lámpák; mennyezeti lámpák; fali lámpák; asztali lámpák; állólámpák; talapzatos

lámpák; éjjeli lámpák; utcai lámpák; hordozható lámpák; akkumulátoros lámpák; biztonsági lámpák; fényszórók;
búvárlámpák; keresőlámpák, zseblámpák; fejlámpák; laboratóriumi lámpák; csíraölő lámpák; szárító lámpák nem
gyógyászati célokra; ultraviola lámpák nem gyógyászati használatra; elektromos lámpák beltéri világításhoz;
elektromos lámpák kültéri világításhoz; halogén lámpák; fénycsöves lámpák; led-es lámpák; lámpák, égők ünnepi
díszkivilágításhoz; elektromos lámpák karácsonyfákhoz; lámpák járművekhez; kerékpár lámpák; lámpák
motorkerékpárokhoz; lámpások világításra; izzólámpák; fénycsövek világításhoz; led-es világítótestek; tartozékok
elektromos lámpákhoz; pótalkatrészek elektromos lámpákhoz; foglalatok elektromos lámpákhoz; elektromos
szerelvények lámpákhoz; lámpaernyők; lámpaernyőtartó vázak; lámpaüvegek; lámpaburkolatok.
( 111 ) 233.014
( 151 ) 2020.12.03.
( 210 ) M 20 01116
( 220 ) 2020.04.24.
( 732 ) Szarvasi Háztartásigép Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Apponyi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 11

Elektromos kávéfőzők; perkolátorral felszerelt elektromos kávéfőzők; presszó kávéfőzők; vezeték nélküli

elektromos kávéfőzők; automata kávéfőző készülékek; kávépörkölő készülékek; elektromos fűtőszálak
kávéfőzőkhöz és kávépörkölő készülékekhez; szűrők elektromos kávéfőzőkhöz; tömítések elektromos
kávéfőzőkhöz; pótalkatrészek elektromos kávéfőzőkhöz; tartozékok elektromos kávéfőzőkhöz; üres
kávékapszulák elektromos kávéfőzőkhöz.
21

Nem elektromos kávéfőzők; dugattyús kávéfőzők; vákuumos kávéfőzők; nem elektromos kávéskannák; kézi

kávédarálók; nem elektromos kávéfilterek; szűrők nem elektromos kávéfőzőkhöz; edények és tartályok
kávéfőzőkhöz.
( 111 ) 233.016
( 151 ) 2020.12.03.
( 210 ) M 20 01118
( 220 ) 2020.04.24.
( 732 ) Szarvasi Háztartásigép Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Apponyi Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 7

Nem kézzel működtetett kávédarálók; darálós kávékészítő gépek; italok készítésére szolgáló háztartási gépek,

elektromechanikus; elektromos gyümölcsprések háztartási használatra; házi italautomaták; készülék víz
szénsavval való dúsításához háztartási használatra; készülék italok szénsavval való dúsításához háztartási
használatra; elektromos habverők háztartási célokra; elektromos kések háztartási használatra; elektromos ollók
háztartási használatra; elektromos konzervnyitók; húsdarálók [gépek] háztartási használatra; őrlőgépek háztartási
használatra, nem kézi; kolbásztöltő gépek háztartási használatra; elektromos keverőgépek háztartási használatra;
kenyérvágó gépek háztartási használatra; kompresszorok háztartási hűtőgépekhez; mosógépek; konyhai
levegőelszívó gépek; háztartási célú magasnyomású mosóberendezések; háztartási elektromos tisztítógépek és
berendezések; szárítógépek [háztartási]; porszívók; zsákok porszívókhoz; háztartási varrógépek; fűnyírók; kerti
szivattyúk; elektromos háztartási gépek.
( 111 ) 233.017
( 151 ) 2020.12.04.
( 210 ) M 20 01120
( 220 ) 2020.04.24.
( 732 ) Szarvasi Háztartásigép Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Apponyi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 7

Nem kézzel működtetett kávédarálók; darálós kávékészítő gépek; italok készítésére szolgáló háztartási gépek,

elektromechanikus; elektromos gyümölcsprések háztartási használatra; házi italautomaták; készülék víz
szénsavval való dúsításához háztartási használatra; készülék italok szénsavval való dúsításához háztartási
használatra; elektromos habverők háztartási célokra; elektromos kések háztartási használatra; elektromos ollók
háztartási használatra; elektromos konzervnyitók; húsdarálók [gépek] háztartási használatra; őrlőgépek háztartási
használatra, nem kézi; kolbásztöltő gépek háztartási használatra; elektromos keverőgépek háztartási használatra;
kenyérvágó gépek háztartási használatra; kompresszorok háztartási hűtőgépekhez; mosógépek; konyhai
levegőelszívó gépek; háztartási célú magasnyomású mosóberendezések; háztartási elektromos tisztítógépek és
berendezések; szárítógépek [háztartási]; porszívók; zsákok porszívókhoz; háztartási varrógépek; fűnyírók; kerti
szivattyúk; elektromos háztartási gépek; gépek, 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.
11

Elektromos kávéfőzők; perkolátorral felszerelt elektromos kávéfőzők; presszó kávéfőzők; vezeték nélküli

elektromos kávéfőzők; automata kávéfőző készülékek; kávépörkölő készülékek; elektromos fűtőszálak
kávéfőzőkhöz és kávépörkölő készülékekhez; szűrők elektromos kávéfőzőkhöz; tömítések elektromos
kávéfőzőkhöz; pótalkatrészek elektromos kávéfőzőkhöz; tartozékok elektromos kávéfőzőkhöz; üres
kávékapszulák elektromos kávéfőzőkhöz; lámpák; elektromos lámpák; mennyezeti lámpák; fali lámpák; asztali
lámpák; állólámpák; talapzatos lámpák; éjjeli lámpák; utcai lámpák; hordozható lámpák; akkumulátoros lámpák;
biztonsági lámpák; fényszórók; búvárlámpák; keresőlámpák, zseblámpák; fejlámpák; laboratóriumi lámpák;
csíraölő lámpák; szárító lámpák nem gyógyászati célokra; ultraviola lámpák nem gyógyászati használatra;
elektromos lámpák beltéri világításhoz; elektromos lámpák kültéri világításhoz; halogén lámpák; fénycsöves
lámpák; led-es lámpák; lámpák, égők ünnepi díszkivilágításhoz; elektromos lámpák karácsonyfákhoz; lámpák
járművekhez; kerékpár lámpák; lámpák motorkerékpárokhoz; lámpások világításra; izzólámpák; fénycsövek
világításhoz; led-es világítótestek; tartozékok elektromos lámpákhoz; pótalkatrészek elektromos lámpákhoz;
foglalatok elektromos lámpákhoz; elektromos szerelvények lámpákhoz; lámpaernyők; lámpaernyőtartó vázak;
lámpaüvegek; lámpaburkolatok; világító-, fűtő-, hűtő-, gőzfejlesztő, főző-, szárító-, szellőztető, vízszolgáltató és
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egészségügyi készülékek és berendezések.

21

Nem elektromos kávéfőzők; dugattyús kávéfőzők; vákuumos kávéfőzők; nem elektromos kávéskannák; kézi

kávédarálók; nem elektromos kávéfilterek; szűrők nem elektromos kávéfőzőkhöz; edények és tartályok
kávéfőzőkhöz; 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.
30

Őrölt kávé; pörkölt kávé; pörköletlen kávé; kávékapszulák; instant kávé; kávépótló szerek; pótkávé; cikória

[pótkávé]; növényi készítmények pótkávéként való használatra; kávéaromák; kávé; tejes kávé; jeges kávé;
dobozos kávé; kávé alapú italok; kávékészítmények; tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs, tészta és metélt; tápióka
és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt,
szorbetek és más ehető jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek; tartósított
fűszernövények; ecet, szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].
( 111 ) 233.018
( 151 ) 2020.12.03.
( 210 ) M 20 01117
( 220 ) 2020.04.24.
( 732 ) Szarvasi Háztartásigép Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Apponyi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Őrölt kávé; pörkölt kávé; pörköletlen kávé; kávékapszulák; instant kávé; kávépótló szerek; pótkávé; cikória

[pótkávé]; növényi készítmények pótkávéként való használatra; kávéaromák; kávé; tejes kávé; jeges kávé;
dobozos kávé; kávé alapú italok; kávékészítmények.
A rovat 137 darab közlést tartalmaz.
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