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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 210 ) M 19 03842
( 220 ) 2019.12.18.
( 731 ) Ringier Axel Springer Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kántor, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Női Egészség Éve
( 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.

( 210 ) M 20 00893
( 220 ) 2020.03.26.
( 731 ) Event Europe Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Dencső Dávid, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Árubemutatás; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi vásárok rendezése és lebonyolítása;

klállításszervezés kereskedelmi célokra.
41

Interaktív szórakoztatás; kulturális események és rendezvények szervezése és lebonyolítása; konferenciák,

kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása.
( 210 ) M 20 00961
( 220 ) 2020.04.06.
( 731 ) M-RTL Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Seres Zsuzsanna Sára, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
38

Reklámozás.
Televíziós műsorszórás, közvetítés; kábeltelevíziós műsorszórás; vezeték nélküli műsorterjesztés; video

on-demand közvetítések.
41

Televízióműsorok készítése; televíziós szórakoztatás; show-műsorok szervezése; show műsorok készítése.

( 210 ) M 20 01119
( 220 ) 2020.04.24.
( 731 ) Szarvasi Háztartásigép Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Apponyi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SZARVASI
( 511 ) 11

Elektromos kávéfőzők.

( 210 ) M 20 01340
( 220 ) 2020.05.18.
( 731 ) Dr. Rábai Zsuzsanna, Budapest (HU)
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( 740 ) Pásztor Bernadett Ügyvédi Iroda, Budapest

( 546 )

( 511 ) 10
44

Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek.
Fogorvosi szolgáltatások.

( 210 ) M 20 01477
( 220 ) 2020.05.28.
( 731 ) Oncompass Medicine Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 541 ) ONCODRIVER
( 511 ) 10
44

Orvosi diagnosztikai eszközök.
Orvosi laboratóriumok által nyújtott orvosi elemzési szolgáltatások diagnosztikai és kezelési célokra.

( 210 ) M 20 01483
( 220 ) 2020.05.28.
( 731 ) Plazmaszolgálat Kft., Törökbálint (HU)
( 740 ) Dr. Dörnyei András Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek 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).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.
( 210 ) M 20 01705
( 220 ) 2020.06.17.
( 731 ) Ann & Clayton Kockázatmenedzselési és Tanácsadás Kft., Szombathely (HU)
( 740 ) Brandcontrol Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

45

Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni

igényeknek megfelelően nyújtott ügyviteli tanácsadás.
( 210 ) M 20 01813
( 220 ) 2020.06.24.
( 731 ) DrinkPalace Kft., Budapest (HU)
( 740 ) GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 541 ) DRINKPALACE

( 511 ) 32
33

Sörök; alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek.
Alkoholtartalmú italok.

( 210 ) M 20 02024
( 220 ) 2020.07.15.
( 731 ) Magyarországi Elektronikai Társaság, Budapest (HU)
( 541 ) INNOELECTRO
( 511 ) 35

Kereskedelmi bemutatók (kiállítások) és vásárok lebonyolítása, szervezése és rendezése kereskedelmi- és

reklámcélokra; kereskedelmi célú kiállítások lebonyolítása; kereskedelmi célú kiállítások szervezése;
kereskedelmi értékesítési kiállítások szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi kiállítások megszervezése és
lebonyolítása; kereskedelmi kiállítások és bemutatók szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi kiállítások
szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások és rendezvények szervezése;
kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások rendezése; kereskedelmi
vagy reklámcélú művészeti kiállítások szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi vásárok és kiállítások
szervezése; kereskedelmi vásárokon, kiállításokon nyújtott szolgáltatások; kiállítások és kereskedelmi vásárok
megszervezése kereskedelmi és reklámozási célokra; kiállítások és kereskedelmi vásárok szervezése üzleti és
promóciós célból; kiállítások szervezése kereskedelmi célokra; kiállítások szervezése reklámozási célokra;
kiállítások szervezése üzleti célokra; kiállításszervezés kereskedelmi célokra; rendezvények, kiállítások, vásárok
és bemutatók szervezése kereskedelmi, promóciós és reklámozási célokra; üzlet célú kiállítások szervezése és
lebonyolítása; üzleti célú kiállítások lebonyolítása; üzleti célú vásárok és kiállítások szervezése és lebonyolítása;
üzleti vagy kereskedelmi célú kiállítások szervezése; vásárok és kiállítások szervezése kereskedelmi- és
reklámcélokra.
41

Üzleti konferenciák lebonyolítása; üzleti célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; találkozók és

konferenciák szervezése; szemináriumok és konferenciák rendezése; szakképzéssel kapcsolatos konferenciák
szervezése; oktatással kapcsolatos konferenciák szervezése; oktatási konferenciák szervezése; oktatási
konferenciák rendezése és lebonyolítása; oktatási konferenciák levezetése; oktatási célú konferenciák szervezése;
kulturális tevékenységekkel kapcsolatos konferenciák szervezése; kulturális és oktatási célú kongresszusok és
konferenciák szervezése; kulturális célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; konferenciaszervezés;
konferenciák szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató
szolgáltatások; konferenciák szervezése, lebonyolítása és rendezése; konferenciák szervezése és lebonyolítása;
konferenciák szervezése; konferenciák, kongresszusok szervezése és lebonyolítása; konferenciák, kongresszusok,
szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése; konferenciák és
szemináriumok szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi, szakmai konferenciák szervezése; kereskedelmi,
szakmai és üzleti konferenciák szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi célú gyűlések, szakmai konferenciák
szervezése; kereskedelemmel kapcsolatos konferenciák rendezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák
szervezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák rendezése; képzési célú gyűlések, szakmai konferenciák
szervezése; képzési célú kiállítások, bemutatók szervezése; képzési célú kiállítások szervezése; képzési célú
kiállítások szervezése és lebonyolítása; kiállítások megszervezése oktatási célokra; kiállítási szolgáltatások
oktatási célokra; kiállítások rendezése oktatási célokra; kiállítások szervezése oktatási célokra; oktatási célú
kiállítások rendezése; oktatási célú kiállítások, bemutatók szervezése; oktatási célú kiállítások lebonyolítása;
oktatási célú kiállítások szervezése és lebonyolítása; oktatási célú kiállításszervezés; oktatási kiállítások
szervezése.
( 210 ) M 20 02070
( 220 ) 2020.07.20.
( 731 ) Ann & Clayton Kockázatmenedzselési és Tanácsadás Kft., Szombathely (HU)
( 740 ) Brandcontrol Kft., Budapest
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( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

45

Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni

igényeknek megfelelően nyújtott ügyviteli tanácsadás.
( 210 ) M 20 02094
( 220 ) 2015.03.16.
( 731 ) Twitter, Inc., San Francisco California (US)
( 740 ) Dr. Tilk Rita és Dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest
( 541 ) PERISCOPE
( 511 ) 9

Letölthető szoftverek és mobilalkalmazások közösségi hálózatépítéshez; letölthető szoftverek elektronikus

média, videók, valós idejű hírek, szórakoztató tartalmak vagy információk interneten és más kommunikációs
hálózaton való feltöltését, létrehozását, posztolását, szerkesztését, bemutatását, megjelenítését, blogolását,
megosztását, streamelését és továbbítását lehetővé tévő mobilalkalmazás formájában; elektronikus média, videók,
valós idejű hírek, szórakoztató tartalmak vagy információk interneten és más kommunikációs hálózaton való
feltöltését, létrehozását, posztolását, szerkesztését, bemutatását, megjelenítését, blogolását, megosztását,
streamelését és továbbítását lehetővé tévő letölthető szoftverek.
41

Szórakoztató és valós idejű hírekre vonatkozó online tájékoztatás; riporteri szolgáltatások; szórakoztatási

szolgáltatások, nevezetesen, szórakoztató tartalmakat és valós idejű hírtartalmakat kínáló audio- és audiovizuális
programok streamelése az interneten és egyéb kommunikációs hálózatokon keresztül.
42

Elektronikus média, videók, valós idejű hírek és szórakoztató tartalmak és egyéb információk rögzítését,

továbbítását, bemutatását, megjelenítését, blogolását, megosztását, streamelését és átvitelét lehetővé tevő, nem
letölthető szoftvert kínáló weboldal biztosítása; elektronikus média, videók, valós idejű hírek, szórakoztató
tartalmak vagy információk feltöltését, létrehozását, posztolását, szerkesztését, bemutatását, megjelenítését,
blogolását, megosztását, streamelését és átvitelét lehetővé tevő, nem letölthető online szoftver ideiglenes
használatának biztosítása; a felhasználók számára videók és digitális tartalom feltöltését, posztolását,
megjelentetését, streamelését és megosztását lehetővé tevő, nem letölthető szoftver ideiglenes használatát
lehetővé tevő webhosting platform biztosítása; a regisztrált felhasználók számára közösségi hálózatépítésben való
részvételt lehetővé tevő online közösség létrehozása; videotartalmak weboldalakba, alkalmazásokba és harmadik
személyek szoftvereibe történő integrálására szolgáló alkalmazás-programozási interfész (API) szoftvert kínáló
alkalmazás-szolgáltató.
45

On-line közösségi-hálózati szolgáltatások; közösségi hálózatépítő platform biztosítása az interneten és

kommunikációs hálózatokon keresztül szórakoztatási célokra.
( 210 ) M 20 02097
( 220 ) 2020.07.21.
( 731 ) Andrea Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházat, kalapáru, cipők, baba-, gyerek-, felnőtt-, kismamaruházat.

( 210 ) M 20 02184
( 220 ) 2020.07.28.
( 731 ) Hajnal Petra, Budapest (HU)
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( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Betéti Társaság, Budapest

( 546 )

( 511 ) 41

Oktatási szolgáltatások nyújtása; oktatás és tanítás; képzés és oktatás; oktatási célú műhelyek; képzés,

tanítás és oktatás biztosítása; oktatási célú bemutatók rendezése; oktatási és képzési szolgáltatások; oktatási
szolgáltatások a cukrászathoz kapcsolódóan; cukorvirág készítés oktatási szolgáltatások; cukor alapanyagú
virágforma cukrászati termékek készítésének oktatása; cukrász oktatás; cukrászati oktatás; cukrászati ágazattal
kapcsolatos oktatási szolgáltatások.
( 210 ) M 20 02322
( 220 ) 2020.08.06.
( 731 ) Szűcs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 45

Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából; jogi

dokumentumok elkészítése; jogi felügyeleti szolgáltatások; jogi képviseleti szolgáltatások; jogi kutatás; jogi
megfelelés ellenőrzése; jogi szolgáltatások a bevándorlás terén; jogi szolgáltatások szerződések tárgyalásával
kapcsolatban harmadik fél számára; jogi tanácsadás pályázati felhívások megválaszolásában; jogi tanácsadás
szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban; képviselet jogvitákban [jogi szolgáltatások]; szellemi tulajdon
licenszelése; számítógépes szoftverek licenszelése, engedélyezése [jogi szolgáltatások]; szellemi tulajdonnal
kapcsolatos figyelő szolgáltatások; szellemi tulajdonnal kapcsolatos konzultáció;szerzői jogok kezelése.
( 210 ) M 20 02395
( 220 ) 2020.08.14.
( 731 ) Bajtai Viktória, Pécs (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Könyvek; kihajtós könyvek; rajzoló könyvek; színező könyvek; foglalkoztató füzetek gyerekeknek;

foglalkoztató könyvek gyerekeknek; matricás foglalkoztató könyvek, fényképes foglalkoztató könyvek;
gyermekek számára készült foglalkoztató füzetek; gyermekek számára készült foglalkoztató könyvek.
35

A következő árukkal kapcsolatos kis-, nagy-, és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: játék figurák;

szövet játékok; játékszerek gyermekeknek; fejlesztőjátékok kisgyermekeknek; könyvek; kihajtós könyvek;
rajzoló könyvek; színezőkönyvek; foglalkoztató füzetek gyerekeknek; foglalkoztató könyvek gyerekeknek;
matricás foglalkoztató könyvek; fényképes foglalkoztató könyvek; gyermekek számára készült foglalkoztató
füzetek; gyermekek számára készült foglalkoztató könyvek.
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( 210 ) M 20 02396
( 220 ) 2020.08.14.
( 731 ) Molnár Éva, Kerepes (HU)
Kultsárné Kálmán Éva, Budapest (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Edző rövidnadrágok, sportos rövidnadrágok; edzőcipők, sportcipők; fejpántok sportoláshoz; felszíni

szárazruhák vízi sportokhoz; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok, bermudák; fürdőruhák,
úszódresszek; harcművészeti egyenruhák; hosszú ujjú pulóverek; kabátok, dzsekik; kapucnis pulóverek,
melegítőfelsők; kardigánok; lábbelik; melegítő felsők; melegítő felsők, sportos pulóverek; melegítő nadrágok,
tréning nadrágok; melegítőalsók; melegítödzsekik; melegítőfelsők; melegítőnadrágok, melegítő alsók; mezek,
sporttrikók, egyberészes fürdőruhák; nadrágok; nedvességfelszívó sportingek; nedvességfelszívó sportmelltartók;
nedvességfelszívó sportnadrágok; pólóingek, kötött ingek, pólók; pólók; pulóverek; pulóverek, mezek; pulóverek,
szvetterek; rövid ujjú sportingek; rövidnadrágok, shortok; ruhák, edzöruhák küzdősportokhoz; ruházat
harcművészetekhez; ruházat sportoláshoz; ruházati cikkek; skortok [sportszoknyák]; sport fejfedők [kivéve
sisakok]; sport felsők, topok; sport pulóverek és lovaglónadrágok, bricsesznadrágok; sport sapkák és baseball
sapkák; sportbírói egyenruhák; sportcipők; sportcsizmák, sportbakancsok; szabadidőfelsők, melegítőfelsők;
szabadidős nadrágok; tornaruhák; tréningruha felsők, melegítő felsők; trikók; vízhatlan ruházati cikkek.
35

Férfi ruhákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; lábbelikkel kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; női ruhákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; ruházati
cikkekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; ruházati kiegészítőkkel kapcsolatos kis- és
nagykereskedelmi szolgáltatások; sport ruházattal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; sport
felszerelésekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; táskákkal, sporttáskákkal kapcsolatos kisés nagykereskedelmi szolgáltatások.
( 210 ) M 20 02398
( 220 ) 2020.08.14.
( 731 ) Tradyss Consulting Kft., Biatorbágy (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )
( 511 ) 41

Nyelvoktatás, nyelvtanítás; nyelvtanfolyamok; nyelvi korrepetálás; nyelvoktatás szervezése;

nyelvtanfolyamok biztosítása; nyelvtanfolyamok szervezése; nyelviskolák működtetése és nyelvtanfolyamok
tartása; nyelvoktatási és képzési szolgáltatások; idegen nyelvek tanításával kapcsolatos oktatási szolgáltatások;
angol nyelvű oktatási szolgáltatások; online nyelvoktatás, nyelvtanítás; onliné nyelvtanfolyamok; online nyelvi
korrepetálás; online nyelvoktatás szervezése; online nyelvtanfolyamok biztosítása; online nyelvtanfolyamok
szervezése; online nyelviskolák működtetése és nyelvtanfolyamok tartása; online nyelvoktatási és képzési
szolgáltatások; online idegen nyelvek tanításával kapcsolatos oktatási szolgáltatások; online angol nyelvű oktatási
szolgáltatások.
( 210 ) M 20 02453
( 220 ) 2020.08.18.
( 731 ) Szabó Zsófia Ilona, Miskolc (HU)
( 541 ) Premier PopSuli
( 511 ) 41

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

( 210 ) M 20 02484
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( 220 ) 2020.08.20.
( 731 ) Borbás István, Komló (HU)
Divós József, Máriakálnok (HU)
Horváth Péter Ákos, Nyúl (HU)
Kovács Ferenc, Gönyű (HU)
Márkus Dominik, Enese (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Audiovizuális bemutatók; bálok szervezése; bálok szervezése és lebonyolítása; csoportos rekreációs,

szabadidős tevékenységek szervezése; csoportos szabadidős tevékenységek rendezése; dalírás; dalírási
szolgáltatások; élő előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; élő szórakoztató televízióműsorok készítése; élő
televízióműsorok készítése oktatáshoz; élő televízióműsorok készítése; előadó-művészeti színházi létesítmények
biztosítása; előadóművész által nyújtott szórakoztató szolgáltatások; előadóművészek művészeti vezetése;
előadóművészek művészi vezetése; előadóművészek szolgáltatásai; előadóművészeti fesztiválok lebonyolítása;
előadóművészeti szórakoztató tevékenységek lebonyolítása; előre felvett szórakoztató anyagok bemutatása;
énekesek által nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; felvonulások szervezése; fesztiválok szervezése; fesztiválok
szervezése kulturális célokra; fesztiválok szervezése szórakoztatási célokra; koncerttermek, varieték;
koncertekkel kapcsolatos szolgáltatások; könnyed szórakoztató műsorok színrevitele; könnyed szórakoztató
szolgáltatások; közösségi sport- és kulturális események szervezése; kulturális tevékenységek; kulturális
szolgáltatások; kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; kulturális tevékenységek intézése
[szervezése]; kulturális tevékenységek lebonyolítása; megrendelésre történő dalszerzés nem reklámcélokra;
népszerű szórakoztató szolgáltatások; oktatás és képzés a zene és szórakoztatás terén; oktatás és tanítás; rádiós és
televíziós szórakoztató szolgáltatások; rádiós és televíziós show-műsorok és programok készítése;
rádióprogramok vagy televíziós programok előállítása; rádió- és televízióprogram készítése; rádió- és
televízióműsorok készítése; rádiós és televíziós szórakoztatási szolgáltatások; rádiós szolgáltatások tananyag
átismétléséhez; rádiós szórakoztatás; rajongói klub szolgáltatások (szórakoztatás); rekreációs, szabadidős
fesztiválok szervezése; rekreációs, szabadidős célú ünnepségek szervezése; rodeó show-k; show-k gyártása;
show-k, műsorok rendezése; show-k szervezése és bemutatása; show-műsorok készítése; show-műsorok
szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; showműsorok tervezése; szabadidős információs szolgáltatások;
szabadidős rendezvények megszervezése; szabadidős rendezvények szervezése; szabadidős szolgáltatások;
szórakoztatási célú fesztiválok rendezése; szórakoztatási célú bemutatók rendezése; szórakoztatási célú
audiovizuális bemutató szolgáltatások; szórakoztatási célú rendezvényszervezés; szórakoztatási célú show-k
rendezése; szórakoztatási célú szolgáltatások szervezése; televíziós és rádiós szórakoztatás; televíziós
szórakoztatás; televíziós zenei koncertek; turnézó előadások [road show-k], mint szórakoztatási szolgáltatások;
vokalisták, énekesek által nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; zene komponálása; zenei rendezvények
szervezése; zenei versenyek szervezése; zenekar [együttes] által nyújtott szórakoztatási szolgáltatások;
zenekeverési szolgáltatások; zenés helyek művészeti vezetése; zenés show-k készítése; zenés szólóestek
bemutatása; zenés szórakoztatás; zenés szórakoztatási szolgáltatások; zenészek által biztosított szórakoztatási
szolgáltatások; zeneszerzés; zeneszerzési szolgáltatások.
( 210 ) M 20 02552
( 220 ) 2020.08.31.
( 731 ) Lash Flash Excellence Kft., Harka (HU)
( 740 ) Dr. Markó József, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,
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eszenciaolajok; fehérítő készítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és

csiszolószerek; fehérítő készítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek; ajakfények;
ajakrúzsok; alapanyagok virágokból készült parfümökhöz; állatsamponok [nem gyógyszeres állatkozmetikai
készítmények]; aloe vera készítmények kozmetikai célokra; ámbra [illatszer]; ammónia [tisztítószer];
antisztatikus szárítólapok; antisztatikus termékek háztartási használatra; arcpúder; aromatikus anyagok [eszencia
olajok]; bajuszviaszok; basma [kozmetikai színező]; bergamottolaj; borotválkozás utáni arcszeszek;
borotvaszappan; borotvaszíj paszták; bőrápoló kozmetikumok; bőrfehérítő készítmények; bőrfehérítő krémek;
bőrkonzerváló szerek [fényesítők, fényezők]; cédrusolaj; cipészviasz; cipőkrémek; cipőfényezők; cipő viaszok,
waxok; csillagánizs eszencia; csiszolókő; csiszolópapír; csiszolóvászon; csúszásgátló folyadékok padlókhoz;
csúszásgátló viasz padlókhoz; dekor-matricák kozmetikai használatra; dezodoráló szappan; dezodorok emberi
használatra vagy állatoknak; dezodorok házi kedvenceknek; dobozos sűrített levegő tisztítási és portalanítási
célokra; dörzsölő szerek; ékszerész csiszolópor [vörös vas-oxid]; esszenciális citromolaj; esszenciális olajok;
éterikus esszenciák; fajdbogyó olaj; fehérítő készítmények [színtelenítők] háztartási célokra.
35

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

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása
számítógépes adatbázisokban; adminisztrációs szolgáltatások gyógyászati beutalókkal kapcsolatban;
adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához; 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;
felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; felhasználói vélemények
szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; fénymásolási szolgáltatások; fénymásoló-gépek 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]; honlap-forgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető szolgáltatások [iroda funkciók];
időpont-ütemezési szolgáltatások [iroda funkciók]; import-export ügynökségek; információk számítógépes
adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; 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.
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; ajándékcsomagolás; áramellátás; árukirakodási

szolgáltatások; áruk raktározása; árusítóautomaták feltöltése; áruszállítás; autóbusz-kölcsönzés; autóbuszok
működtetése; autókölcsönzés; autómegosztási szolgáltatások; autós útbaigazítás nyújtása utazáshoz; autószállítás;
bankautomaták készpénzfeltöltése; betegszállítás; bútorszállítás; búvárharangok kölcsönzése; búvárruhák
kölcsönzése; csatornazsilipek működtetése; csomagkézbesítés, csomagszállítás; dereglye, folyami
uszályszolgáltatások; elektromos borhűtőszekrények kölcsönzése; elektronikusan tárolt adatok és dokumentumok
(fizikai) tárolása; energiaszolgáltatás; fagyasztóládák kölcsönzése; folyami szállítás; futárszolgálatok [üzenetek
vagy áruk küldésére]; fuvarozás, áruszállítás; fuvarozás szekérrel, talicskával; garázsok bérlése; gépkocsi
tetőcsomagtartók kölcsönzése; hajók, csónakok kölcsönzése; hajórakodás; hajóutak szervezése; hajózási
ügynökség; helyfoglalás szállítással kapcsolatban; helyfoglalás (utazás); helyfoglalás utazással kapcsolatban;
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információ szállítással kapcsolatban; járművek kölcsönzése és bérbeadása; jégtörő szolgáltatások; kalauzoló

szolgáltatás; kirándulások, túrák, társasutazások szervezése; komphajón történő szállítás; költöztetés; közlekedési
információ; légi szállítás; lovak kölcsönzése; megfeneklett hajók mentése.
( 210 ) M 20 02638
( 220 ) 2020.09.04.
( 731 ) NN INTERNATIONAL HOLDING GROUP Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Berényi Krisztina, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Adatfeldolgozó készülékek, berendezések, akkumulátor dobozok, akkumulátor- és elemtöltők (1),

akkumulátor- és elemtöltők (2), anódtelepek, antennák, anyagok elektromos hálózatokhoz, fővezetékekhez
[huzalok, kábelek], áramátalakítók, transzformátorok, áram-egyenirányítók, áramkör bekapcsolók, áramköri
megszakítók (1), áramköri megszakítók (2), áramlásmérők, fogyasztásmérők, árammérők, ampermérők,
áramtároló rácsok elemekhez, armatúrák, forgórészek [elektromosság], automatikus időkapcsolók, azonosító
héjak, hüvelyek elektromos vezetékekhez, balesetek elleni védőkesztyűk, berregők, hangjelzők, áramszaggatók,
betörésgátló riasztókészülékek, biochipek, biometrikus azonosító kártyák, biztonsági felügyelő robotok,
biztonsági tokenek [kódoló eszközök], biztosítékok, chipkártyák [integrált áramkörös kártyák], csatlakozások
elektromos vezetékekhez, csatlakozások, kábelsaruk [villamosság], csatlakozott karkötők [mérőműszerek],
csatolók, [adatfeldolgozó berendezés], egér [számítógép periféria], elágazódobozok [elektromosság],
elágazódobozok [villamosság], elágazóhüvelyek elektromos kábelekhez, elektrodinamikai készülékek jelzések,
jelzőlámpák távirányítására, elektrodinamikái készülékek vasúti váltók távvezérlésére, elektromágneses tekercsek
(1), elektromágneses tekercsek (2), elektromos ajtócsengők, elektromos akkumulátorok járművekhez, elektromos
aljzatok, elektromos átalakítók, elektromos csatolások (1), elektromos csatolások (2), elektromos elemek,
akkumulátorok (1), elektromos elemek, akkumulátorok (2), elektromos elemek, akkumulátorok (3), elektromos
elemek, akkumulátorok (4), elektromos érintkezők, elektromos és elektronikus effekt egységek hangszerekhez,
elektromos induktorok, elektromos kábelek (1), elektromos kábelek (2), elektromos kábelkötegek autókhoz,
elektromos kerítések, elektromos kisülési csövek, nem világítási célra, elektromos kollektorok, elektromos
kommutációs készülékek, elektromos konverterek, elektromos riasztócsengők, elektromos távgyújtó készülékek,
elektromos tekercsek, elektromos veszteségjelzők, veszteségindikátorok, elektromos vezetők, vezetékek,
elektromos zárak, elektroncső, elektronikus árucímkék, termékcímkék, elektronikus belépés-ellenőrzési
rendszerek egymással összeköttetésben lévő biztonsági ajtókhoz, elektronikus interaktív táblák, elektronikus
jeladók, elektronikus kijelzőtáblák, elektronikus lakatok, elektronikus numerikus kijelzők, elemek, telepek
világításhoz, elosztódobozok [elektromosság], elosztó pultok, konzolok [elektromosság], elosztótáblák
[elektromosság], fénykibocsátó diódák [LED], töltőállomások elektromos járművekhez, USB pendrive-ok,
védőfóliák okostelefonokhoz, vékony kliens számítógépek, vezérlőpanelek [elektromosság], vezetékcsatornák,
kábelcsatornák [elektromosság], vezetékek, elektromos, vezeték nélküli telefonok, világító jeladók, világító jelek,
világító vagy mechanikai jelzések, villamosított sínek fényszórók felszerelésére, villanófények, villogók.
11

Bányászlámpák, biztonsági lámpák, elektromos zseblámpák, fénycsövek világításra, fény diffúzorok,

foglalatok elektromos lámpákhoz, LED-diódás világító berendezések, utcai lámpák, világító berendezések és
készülékek.
( 210 ) M 20 02668
( 220 ) 2020.09.08.
( 731 ) Magyar-Sino Kulturális és Oktatási Intézet Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Soponyai Viktória, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 41

Kulturális tevékenységek, oktatás.

( 210 ) M 20 02670
( 220 ) 2020.09.08.
( 731 ) Tisza Mozi Szórakoztató Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szolnok (HU)
( 740 ) dr. Gyémánt András, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9
35

Okostelefonokhoz való letölthető szoftveralkalmazások.
Mozi- és koncertjegyek eladásával, valamint moziban történő filmvetítések és koncertek szervezésének

biztosításával kapcsolatos üzleti közvetítői szolgáltatások.
41

Filmszínházi szórakoztató szolgáltatások.

43

Vendéglátás [filmszínházi szórakoztató szolgáltatásokkal összefüggésben].

( 210 ) M 20 02671
( 220 ) 2020.09.08.
( 731 ) Bucsai Orsolya, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

Üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; építőanyagokkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások.
37

Építőipari szolgáltatások; építőiparral kapcsolatos információk nyújtása.

( 210 ) M 20 02674
( 220 ) 2020.08.06.
( 731 ) Szűcs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)
( 541 ) Tradius
( 511 ) 45

Jogi dokumentumok elkészítése; jogi felügyeleti szolgáltatások; jogi képviseleti szolgáltatások; jogi kutatás;

jogi megfelelés ellenőrzése; jogi szolgáltatások a bevándorlás terén; jogi szolgáltatások szerződések tárgyalásával
kapcsolatban harmadik fél számára; jogi tanácsadás pályázati felhívások megválaszolásában; jogi tanácsadás
szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban; képviselet jogvitákban (jogi szolgáltatások); szellemi tulajdon
licenszelése; számítógépes szoftverek licenszelése, engedélyezése (jogi szolgáltatások); szellemi tulajdonnal
kapcsolatos figyelő szolgáltatások; szellemi tulajdonnal kapcsolatos konzultáció; szerzői jogok kezelése.
( 210 ) M 20 02676
( 220 ) 2020.09.08.
( 731 ) Polymer Plastic Recycling Kft, Táborfalva (HU)
( 740 ) Dr. Sztrókay Zsolt Ottó, Budapest
( 546 )
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Hulladék és szemét újrahasznosítása.

( 210 ) M 20 02677
( 220 ) 2020.09.08.
( 731 ) Gellért Globe Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Simala Zoltán, Dr. Simala Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BDPST Balloon
( 511 ) 12

Ejtőernyőcsomagok; ejtőernyők; ejtőernyők ejtőernyőzéshez; elektromos járművek légi használatra;

elektromos meghajtású légi járművek; hőlégballonok; könnyű légi járművek; légelhárító léggömbök; léghajók
[kormányozható]; légi járművek; légi készülékek, gépek és berendezések; légi közlekedésre szolgáló járművek;
eszközök levegőben történő helyváltoztatáshoz.
25

Baseballsapka; baseballsapkák; ellenzős sapkák; esőkalapok; fejkendő; fejkendők; fejre való sálak,

fejkendők; fejpántok sportoláshoz; kendők fejre; kendők [ruházat]; kisméretű kalapok; körsálak; kötött sapkák;
napellenzők [fejfedők]; napellenzők [ruházat]; napellenzők; napvédő kalapok; papírkalapok [ruházat];
partikalapok [ruházat]; rasztasapkák, jamaicai sapkák; ruházati cikként használt papírkalapok, papírcsákók;
sapkák; sapkák, kerek papi sapkák; sildek, napellenzők; sildek, napellenzők [fejfedők]; sildes, ellenzős fejfedők;
sildes sapkák; sportsapkák; sportsapkák és baseballsapkák; sportfejfedők [kivéve sisakok]; strandkalapok; textil
fejkendők; atlétatrikók; atlétikai ruházat; dzsekik; dzsekik motorkerékpárosoknak; dzsekik sportruházatként;
dzsekik, széldzsekik, ingkabátok; eső elleni viselet; esőálló ruházat; esőkabátok; esőköpenyek; esőköpenyek,
esőkabátok; esőponcsók; farmerdzsekik; farmerkabátok; fényvisszaverő kabátok, dzsekik; felsőruházat; férfi és
női dzsekik, kabátok, nadrágok, mellények; férfi és női ingek; férfi felsőruházat; férfikabátok; galléros ingek;
garbónyakú ingek; garbónyakú pulóverek; garbónyakú felsők; gyermekruházat; gyermek felsőruházat;
halászkabátok; hamis garbónyakú felsők; hamis garbónyakú ingek; ingek; ingek legombolt gallérral; ingelők,
ingblúzok; ingfazonú dzsekik; kabátok, dzsekik; kabátok nőknek; kapucnis felsők; kapucnis pulóverek; kapucnis
pulóverek, melegítőfelsők; kardigánok; kötények; kötények [ruházat]; kötényruhák; kötényruhák, ingruhák;
kötényruhák, kötények; mellények; mellények [ruházat]; női felsőruházat; nyaksálak [sálak]; nyaksálak [ruházat];
nyitott nyakú ingek; nyaksál; nyaksálak; nyomtatott pólók; pamutkabátok; polár pulóverek; pólóingek; pólóingek,
kötött ingek, pólók; pólók; pufi dzsekik [ruházat]; pufi kabátok, dzsekik; pulóverek; pulóverek, kötényruhák;
pulóverek, kötött pulóverek; pulóverek, mezek; pulóverek, szvetterek; rövid ujjú ingek; rövid ujjú pólók; rövid
ujjú sportingek; sálak; sálak [nyaksálak]; sálak [ruházati cikkek]; sportkabátok; sportruházat; széldzsekik, bomber
dzsekik; V-nyakú pulóverek; V-nyakú szvetterek; vállkendők; vállkendők és fejkendők; vastag ingek;
visszahajtott, magas nyakú pulóverek, pólók [garbó]; vízhatlan dzsekik; vízhatlan felsőruházat; zakók, dzsekik.
28

Játék hógömbök; hógömbök; játéklufik, léggömbök; léggömbök; hinták [játszótéri eszközök]; játszótéri

berendezések, eszközök; vidámparki attrakciók; vidámparki berendezések; vidámparki hinták, berendezések;
arcmaszkok mint játékszerek; szappanbuborék fújók [játékszerek].
35

Hirdetési felület kölcsönzése; hirdetési felület online kölcsönzése; hirdetési felület, idő és anyagok

bérbeadása; hirdetési felület, idő és média szolgáltatása és bérbeadása; hirdetési helyek biztosítása és bérbeadása;
reklámfelületek és reklámanyagok bérbeadása; hirdetési hely bérbeadása; hirdetési hely rendelkezésre bocsátása.
41

Létesítmények rendelkezésre bocsátása szabadidős tevékenységekhez; szabadidős létesítmények

üzemeltetése; szórakoztató berendezések és készülékek kölcsönzése; vidámparki létesítmények biztosítása;
vidámparki szolgáltatások; vidámparkok szolgáltatásai; tematikus parkok szolgáltatásai; szórakoztató parkok és
vidámparkok; szórakoztatás vidámparki attrakciók formájában; szórakoztatás szabadidős létesítmények
üzemeltetése; létesítmények biztosítása kültéri szabadidős tevékenységekhez; létesítmények biztosítása
szórakoztatási célokra; létesítmények rendelkezésre bocsátása szabadidős tevékenységekhez; szórakoztató
berendezések és készülékek kölcsönzése szórakoztató létesítmények biztosítása; vidámparki létesítmények
biztosítása; vidámparkok szolgáltatásai; szórakoztatás vidámparki attrakciók formájában; kilátókerekek;
kilátófedélzetek és platformok; szórakoztatás, nevezetesen megfigyelő kerekek, megfigyelő fedélzetek,
megfigyelőtornyok, és megfigyelő platformok biztosítása városnézési és oktatási célokra; szórakozási lehetőségek
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és klasszikus szórakoztatási szolgáltatások; kiállítások, szemináriumok, workshop-ok és előadások rendezése és

lebonyolítása; múzeumi létesítmények biztosítása bemutatókhoz, kiállításokhoz; lézerfény-kiállítások és
-bemutatók; szabadidős célú parkok és kertek; közérdekű, kulturális és városi oktatótúrák idegenvezetőkkel,
nevezetesen kulturális, építészeti, közérdekű, történelmi, esztétikai vagy művészeti jelentőségű helyszínek
bemutatása; közérdekű és kulturális információk biztosítása, nevezetesen tájékoztatás múzeumokkal, parkokkal és
szabadidős tevékenységekkel, színházakkal és szórakozóhelyekkel kapcsolatban; közérdekű és kulturális
információk biztosítása, nevezetesen tájékoztatás kulturális és szórakoztató rendezvényekkel kapcsolatban.
( 210 ) M 20 02678
( 220 ) 2020.09.08.
( 731 ) Vajda Szabolcs, Mezőhegyes (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Fordítás; fordítási szolgáltatások; kulturális, szórakoztatási és sportcélú rendezvényszervezés; sport- és

kulturális tevékenységek.
44

Állatgyógyászati szolgáltatások; állatgyógyászati sebészeti szolgáltatások; állatgyógyászati tájékoztatás

biztosítása.
( 210 ) M 20 02681
( 220 ) 2020.09.08.
( 731 ) Napcsillag Kft., Ajka (HU)
( 541 ) ef-ecofamily
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 20 02682
( 220 ) 2020.09.08.
( 731 ) Gellért Globe Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Simala Zoltán, Dr. Simala Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Gellért Balloon
( 511 ) 12

Ejtőernyőcsomagok; ejtőernyők; ejtőernyők ejtőernyőzéshez; elektromos járművek légi használatra;

elektromos meghajtású légi járművek; hőlégballonok; könnyű légi járművek; légelhárító léggömbök; léghajók
[kormányozható]; légi járművek; légi készülékek, gépek és berendezések; légi közlekedésre szolgáló járművek;
eszközök levegőben történő helyváltoztatáshoz.
25

Baseballsapka; baseballsapkák; ellenzős sapkák; esőkalapok; fejkendő; fejkendők; fejre való sálak,

fejkendők; fejpántok sportoláshoz; kendők fejre; kendők [ruházat]; kisméretű kalapok; körsálak; kötött sapkák;
napellenzők [fejfedők]; napellenzők [ruházat]; napellenzők; napvédő kalapok; papírkalapok [ruházat];
partikalapok [ruházat]; rasztasapkák, jamaicai sapkák; ruházati cikként használt papírkalapok, papírcsákók;
sapkák; sapkák, kerek papi sapkák; sildek, napellenzők; sildek, napellenzők [fejfedők]; sildes, ellenzős fejfedők;
sildes sapkák; sportsapkák; sportsapkák és baseballsapkák; sportfejfedők [kivéve sisakok]; strandkalapok; textil
fejkendők; atlétatrikók; atlétikai ruházat; dzsekik; dzsekik motorkerékpárosoknak; dzsekik sportruházatként;
dzsekik, széldzsekik, ingkabátok; eső elleni viselet; esőálló ruházat; esőkabátok; esőköpenyek; esőköpenyek,
esőkabátok; esőponcsók; farmerdzsekik; farmerkabátok; fényvisszaverő kabátok, dzsekik; felsőruházat; férfi és
női dzsekik, kabátok, nadrágok, mellények; férfi és női ingek; férfi felsőruházat; férfikabátok; galléros ingek;
garbónyakú ingek; garbónyakú pulóverek; garbónyakú felsők; gyermekruházat; gyermek felsőruházat;
halászkabátok; hamis garbónyakú felsők; hamis garbónyakú ingek; ingek; ingek legombolt gallérral; ingelők,
ingblúzok; ingfazonú dzsekik; kabátok, dzsekik; kabátok nőknek; kapucnis felsők; kapucnis pulóverek; kapucnis
pulóverek, melegítőfelsők; kardigánok; kötények; kötények [ruházat]; kötényruhák; kötényruhák, ingruhák;
kötényruhák, kötények; mellények; mellények [ruházat]; női felsőruházat; nyaksálak [sálak]; nyaksálak [ruházat];
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nyitott nyakú ingek; nyaksál; nyaksálak; nyomtatott pólók; pamutkabátok; polár pulóverek; pólóingek; pólóingek,

kötött ingek, pólók; pólók; pufi dzsekik [ruházat]; pufi kabátok, dzsekik; pulóverek; pulóverek, kötényruhák;
pulóverek, kötött pulóverek; pulóverek, mezek; pulóverek, szvetterek; rövid ujjú ingek; rövid ujjú pólók; rövid
ujjú sportingek; sálak; sálak [nyaksálak]; sálak [ruházati cikkek]; sportkabátok; sportruházat; széldzsekik, bomber
dzsekik; V-nyakú pulóverek; V-nyakú szvetterek; vállkendők; vállkendők és fejkendők; vastag ingek;
visszahajtott, magas nyakú pulóverek, pólók [garbó]; vízhatlan dzsekik; vízhatlan felsőruházat; zakók, dzsekik.
28

Játék hógömbök; játéklufik, léggömbök; hógömbök; alkatrészkészletek játékautó-modellek építéséhez

[teljes készlet]; buborékfújó készletek pálcával és oldattal; léggömbök; szappanbuborék fújók [játékszerek];
vidámparki attrakciók; hinták, játszótéri eszközök; vidámparki berendezések; vidámparki hinták, berendezések;
játszótéri berendezések, eszközök.
35

Hirdetési felület, idő és média szolgáltatása és bérbeadása; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetési felület

online kölcsönzése; hirdetési felület, idő és anyagok bérbeadása; hirdetési hely bérbeadása; hirdetési hely
rendelkezésre bocsátása; hirdetési helyek biztosítása és bérbeadása; reklámfelületek és reklámanyagok
bérbeadása.
41

Létesítmények rendelkezésre bocsátása szabadidős tevékenységekhez; szabadidős létesítmények

üzemeltetése; szórakoztató berendezések és készülékek kölcsönzése; vidámparki létesítmények biztosítása;
vidámparki szolgáltatások; vidámparkok szolgáltatásai; tematikus parkok szolgáltatásai; szórakoztató parkok és
vidámparkok; szórakoztatás vidámparki attrakciók formájában; szórakoztatás szabadidős létesítmények
üzemeltetése; létesítmények biztosítása kültéri szabadidős tevékenységekhez; létesítmények biztosítása
szórakoztatási célokra; létesítmények rendelkezésre bocsátása szabadidős tevékenységekhez; szórakoztató
berendezések és készülékek kölcsönzése szórakoztató létesítmények biztosítása; vidámparki létesítmények
biztosítása; vidámparkok szolgáltatásai; szórakoztatás vidámparki attrakciók formájában; kilátókerekek;
kilátófedélzetek és platformok; szórakoztatás, nevezetesen megfigyelő kerekek, megfigyelő fedélzetek,
megfigyelőtornyok, és megfigyelő platformok biztosítása városnézési és oktatási célokra; szórakozási lehetőségek
és klasszikus szórakoztatási szolgáltatások; kiállítások, szemináriumok, workshop-ok és előadások rendezése és
lebonyolítása; múzeumi létesítmények biztosítása bemutatókhoz, kiállításokhoz; lézerfény-kiállítások és
-bemutatók; szabadidős célú parkok és kertek; közérdekű, kulturális és városi oktatótúrák idegenvezetőkkel,
nevezetesen kulturális, építészeti, közérdekű, történelmi, esztétikai vagy művészeti jelentőségű helyszínek
bemutatása; közérdekű és kulturális információk biztosítása, nevezetesen tájékoztatás múzeumokkal, parkokkal és
szabadidős tevékenységekkel, színházakkal és szórakozóhelyekkel kapcsolatban; közérdekű és kulturális
információk biztosítása, nevezetesen tájékoztatás kulturális és szórakoztató rendezvényekkel kapcsolatban.
( 210 ) M 20 02703
( 220 ) 2020.09.10.
( 731 ) Pharma Projekt Capital Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Nagy Zoltán József, Budapest
( 541 ) CoviD3vit
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra.
( 210 ) M 20 02728
( 220 ) 2020.09.14.
( 731 ) Zhao Fei, Budapest (HU)
( 546 )
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Bútorok; tükrök; keretek.

21

Eszközök; edények.

22

Kötelek és zsinegek.

24

Textíliák és pótanyagaik.

27

Szőnyegek; lábtörlők.

( 210 ) M 20 02731
( 220 ) 2020.09.14.
( 731 ) Molnárné Bekő Ildikó, Hajdúszoboszló (HU)
( 541 ) VITACELL
( 511 ) 5

Étrend-kiegészítő enzimek.

( 210 ) M 20 02733
( 220 ) 2020.09.14.
( 731 ) Telenor Magyarország Zrt., Törökbálint (HU)
( 541 ) Hiperline
( 511 ) 38

Távközlési szolgáltatások.

41

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

42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 20 02737
( 220 ) 2020.09.15.
( 731 ) Balog László, Szeged (HU)
( 541 ) I bike Szeged
( 511 ) 35

Reklámozás; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból;

bemutatás [promóciós/reklámozási célokra]; bemutatók szervezése eladási célokra; promóciós, reklám célú
árubemutatás; termékbemutatók szervezése és lebonyolítása; termékek és szolgáltatások bemutatása; hirdetések
és reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, reklámcédulák és minták] terjesztése; reklámanyagok [szórólapok,
prospektusok, nyomtatványok, minták] elosztása és terjesztése; Pay Per Click (PPC) hirdetés; online reklámozás;
online reklámozás számítógépes kommunikációs hálózatokon keresztül; online rendelési szolgáltatások;
szabadtéri reklámozás, hirdetés; nyereményjátékok, versenyek, pályázatok szervezése reklámcélokra.
41

Bemutatók szervezése szórakoztatási célokra; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; előadások

szervezése és lebonyolítása; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos szemináriumok szervezése; játékok,
vetélkedők és versenyek rendezése; játékok szervezése, rendezése; játékok szervezése és lebonyolítása; játékok
szervezése; képzési célú bemutatók szervezése; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés];
klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák, kongresszusok, szimpóziumok szervezése és
lebonyolítása; fotóriportok készítése.
( 210 ) M 20 02738
( 220 ) 2020.09.15.
( 731 ) Bujdosó Beruházás Előkészítő és Lebonyolító Kft., Tamási (HU)
( 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
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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; számítógépes programok [letölthető szoftverek]; számítógépes programok,
rögzített (1); számítógépes programok, rögzített (2); számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes
szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető formában.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció;irodai munkák; információk

számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; írott
kommunikáció és adatok regisztrálása; marketing szoftverkiadás keretében; marketing szolgáltatások; pénzügyi
auditálás.
42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesitési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; szoftverek
frissítése; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftver-karbantartás; szoftver mint szolgáltatás [SaaS];
szoftvertelepítés; szoftvertervezés; technológiai szaktanácsadás; tudományos kutatás.
( 210 ) M 20 02740
( 220 ) 2020.09.15.
( 731 ) Váci Sándor, Budapest (HU)
( 541 ) CodeBreakers - Be Conscious
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; árösszehasonlító

szolgáltatások; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; átmeneti
üzletmenedzsment; célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; gazdasági
versennyel kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; költségelemzés; kiszervezett vállalatirányítás;
konzultáció személyzeti kérdésekben; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik
fél számára; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó
tanácsadás; közvélemény-kutatás; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás];
hirdetési- és reklámszolgáltatások; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk
számítógépes adatbázisokba való rendezése; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások;
outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; piackutatás (1); piackutatás (2); reklámanyag frissítése;
reklámcélú forgatókönyvírás; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámkoncepciók
kidolgozása, reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok
irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; ügyfélprofil
meghatározása kereskedelmi vagy marketing célokra; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő
szolgáltatásai; üzleti információk, üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs
szolgáltatások; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és
üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési
tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások.
( 210 ) M 20 02812
( 220 ) 2020.09.22.
( 731 ) CHAVANON Gildas Paul François, DAMPIERRE SUR LOIRE (FR)
CHAVANON Erik Jacques Albert, SEICHES-SUR-LE-LOIR (FR)
CHAVANON Jean-Marie Thierry François, CRETEIL (FR)
CHAVANON Jean Paul, LE POULIGUEN (FR)
CHAVANON Michel Henri, LA ROCHELLE (FR)
CHAVANON Pierre-Yves Benoit, GRENOBLE (FR)
M15

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 1. szám, 2021.01.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

( 541 ) DATIF PC
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti termékek; diétás ételkészítmények és anyagok gyógyászati használatra; ételkiegészítők

emberi fogyasztásra; táplálékkiegészítők, mikrotápanyagok emberi fogyasztásra; probiotikus kiegészítők.
( 210 ) M 20 02816
( 220 ) 2016.11.21.
( 731 ) SHS International Ltd., Liverpool (GB)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) DAMIN
( 511 ) 5

Speciális gyógyászati rendeltetésű élelmiszerek; diétás anyagok gyógyászati használatra; élelmiszerek orvosi

használatra, beleértve élelmiszerek babáknak, csecsemőknek és betegeknek; erősítő ételek gyógyászati
használatra, beleértve a csecsemőknek, kisgyermekeknek és rokkantaknak szánt ételeket; diétás
táplálék-kiegészítők orvosi használatra; táplálkozási termékek gyógyászati használatra; vitamin kiegészítők; a
fent említett termékek egyike sem intravénás használatra szánt; minden áru metabolikus sütőkeverékben; a fent
említettekbe nem tartoznak bele az állatgyógyászati termékek és készítmények.
( 210 ) M 20 02825
( 220 ) 2020.09.23.
( 731 ) Varga Béla, Kölesd (HU)
( 546 )

( 511 ) 37

Épület javítás; lakatosmunkák [javítás]; asztalosmunkák [javítás]; kerítések javítása; lakóház javítás;

mennyezetburkolat javítása; bútorok javítása; padló javítás; háztartási gépek javítása; csőhálózat javítás; ház
körüli kisebb javítások; lakóházak körüli külső- belső szerelési munkák; víz-gáz- és villanyhálózat javítása,
karbantartása; tető- és csatornajavítás.
( 210 ) M 20 02848
( 220 ) 2020.09.24.
( 731 ) Futuraqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt, Alap (HU)
( 740 ) Gáncs Gábor, Csapod
( 541 ) Wastereum
( 511 ) 40

Hulladék újrahasznosítás.

( 210 ) M 20 02852
( 220 ) 2020.09.24.
( 731 ) Szennay András Szabolcs, Székesfehérvár (HU)
( 740 ) Csetneki Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Lovassy Lodge
( 511 ) 43

Átmeneti szállások kiadása; foglalás panziókban; motelek; szállás biztosítása szállodákban és motelekben;

panziók; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek;
ideiglenes szállás biztosítása panziókban; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és
távozások ügyintézése]; szállásfoglalás; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások;
turistaházak, üdülők; vendéglátás; bárszolgáltatások; éttermi szolgáltatások; kantinok, büfék, étkezdék;
kávéházak; önkiszolgáló éttermek.
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( 210 ) M 20 02855
( 220 ) 2020.09.24.
( 731 ) Andok Zsuzsanna, Tamási (HU)
( 541 ) AZDesign
( 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.
( 210 ) M 20 02858
( 220 ) 2020.09.24.
( 731 ) Lotus fragrances Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Tekler Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Skysure
( 511 ) 3

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
csiszolószerek.
( 210 ) M 20 02859
( 220 ) 2020.09.24.
( 731 ) Lotus fragrances Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Tekler Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Revasser
( 511 ) 3

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
csiszolószerek.
( 210 ) M 20 02860
( 220 ) 2020.09.24.
( 731 ) Mobile LBS Korlátolt Felelősségű Társaság, Pécs (HU)
( 740 ) MERK Ügyvédi Iroda, 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.
38

Távközlési szolgáltatások.

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.
( 210 ) M 20 02861
( 220 ) 2020.09.24.
( 731 ) Mobile LBS Korlátolt Felelősségű Társaság, Pécs (HU)
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( 740 ) MERK Ügyvédi Iroda, Budapest

( 541 ) Alapnyomkövetés
( 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.
38

Távközlési szolgáltatások.

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.
( 210 ) M 20 02863
( 220 ) 2020.09.24.
( 731 ) Conopco, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok, csontleves, húsleves, húsleves koncentrátumok; zselék,

lekvárok (dzsemek), kompótok; étkezési olajok és zsírok; burgonya alapú gombócok; burgonyapüré; levesek;
leveskészítmények; zöldségleves készítmények; levesporok; tojások, tej és tejtermékek; tartósított, fagyasztott,
szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; röszti burgonya; burgonyatorta.
30

Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, pótkávé; méz, melasz; élesztő, sütőporok; só, mustár; fűszerek;

tészta és metélt tészta; tésztaöntetek; instant tészták; burgonyaliszt; liszt és gabonafélékből előállított
készítmények, kenyér, süteményekhez való tészta és cukrászsütemények, fagylaltok; ecet, szószok (fűszeres);
ízesítők; tészta, rizs vagy metélt tészta alapú készételek; tészta, rizs vagy metélt tészta alapú fagyasztott ételek.
( 210 ) M 20 02906
( 220 ) 2020.09.29.
( 731 ) FIVOSZ Vállalkozásfejlesztő Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Kereskedelmi vállalkozások üzletvitelével kapcsolatos értékelések; üzletek, vállalkozások eladásával

kapcsolatos konzultáció; üzleti információnyújtás vállalkozások számára; üzleti menedzsment támogatás
biztosítása vállalkozás indításához más vállalkozások számára; közös vállalkozások létrehozásával kapcsolatos
üzleti szolgáltatások; segítségnyújtás ipari vagy kereskedelmi vállalkozások üzleti ügyeinek vagy kereskedelmi
feladatköreinek ügyviteléhez; üzleti tervezési szolgáltatások vállalkozások számára; üzletvezetési segítségnyújtás
kereskedelmi vállalkozások alapításához; vállalkozások alapításával és működtetésével kapcsolatos konzultáció;
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vállalkozások struktúrájával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; vállalkozások értékesítéséhez kapcsolódó

tanácsadás; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók
összehozásával kapcsolatosan; adatfeldolgozással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; e-kereskedelemmel
kapcsolatos információnyújtás és tanácsadás; eladási módszerekkel és technikákkal kapcsolatos tanácsadás
biztosítása; reklámszövegek publikálása; üzleti tanácsadás; üzleti stratégiai tanácsadás; üzleti marketing
tanácsadás; üzleti adminisztrációs tanácsadás; üzleti elemzéssel kapcsolatos tanácsadás; stratégiai marketinghez
kapcsolódó üzleti tanácsadás; franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás; üzleti menedzsmenttel kapcsolatos
tanácsadás, konzultáció; növekedés finanszírozásával kapcsolatos üzleti tanácsadás; könyveléshez kapcsolódó
üzleti tanácsadás; üzleti hatékonysághoz kapcsolódó tanácsadás; üzleti munkaerő-toborzással kapcsolatos
tanácsadás; vállalati teljesítménnyel kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; vállalat felszámolással
kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás és konzultáció;
marketing szolgáltatások; partnerprogram-marketing; marketingtrendek elemzése; marketingtervek elkészítése;
marketingstratégiai vizsgálatok; marketingügynökségi szolgáltatások.
41

Konferenciaszervezés; konferenciaszolgáltatások; konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése;

oktatási konferenciák szervezése; reklámozással, hirdetéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; szórakoztatási
célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; üzleti célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; üzleti
konferenciák szervezése; képzések biztosítása vállalkozások számára; coaching; coaching gazdasági és
menedzselési témákban; személyi coaching [képzés]; mentorálás; üzleti mentorálási szolgáltatások; folyóiratok
publikálása; könyvek publikálása és kiadása; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; közösségi
klubok szolgáltatásai szórakoztatási célokra; szórakoztató célú rendezvények szervezése; showműsorok
tervezése; show-k gyártása; élő show-k készítése; oktatási célú show-k rendezése.
45

Mentorálás [szellemi]; jogi tanácsadás; adózással kapcsolatos jogi tanácsadás; ismeretségi, közösségi

hálózaton keresztül nyújtott társkereső szolgáltatások; letölthető mobilalkalmazások révén elérhető online
közösségi hálózatépítő szolgáltatások; online közösségi hálózatok szolgáltatásai; szabadalmi oltalommal
kapcsolatos tanácsadás; szerzői jogvédelemmel kapcsolatos tanácsadás; peres ügyekkel kapcsolatos tanácsadás;
védjegyoltalommal kapcsolatos tanácsadás; fogyasztói jogokkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások [jogi
tanácsadás]; ipari tulajdonjogokkal kapcsolatos tanácsadás; ipari tervek védelmével kapcsolatos tanácsadás;
szellemi tulajdon engedélyeztetésével kapcsolatos tanácsadás; számítógépes szoftverek engedélyeztetésével
kapcsolatos tanácsadás; franchise-rendszerre vonatkozó jogi tanácsadás; jogi tanácsadás pályázati felhívások
megválaszolásában; domain nevekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; védjegyfigyelési szolgáltatások jogi
tanácsadási célra; szabványok, normák kidolgozásával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szellemi tulajdon
licenszelésével, engedélyezésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szellemi tulajdonra vonatkozó
tanácsadási szolgáltatások nonprofit szervezetek számára; szellemi tulajdonra vonatkozó tanácsadási
szolgáltatások egyetemek és kutatóintézetek számára; szellemi tulajdonra vonatkozó tanácsadási szolgáltatások
befektetők számára.
( 210 ) M 20 02907
( 220 ) 2020.09.29.
( 731 ) Biró László, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Princz Kornél Ügyvédi Iroda, Budapest
( 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).
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Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.
( 210 ) M 20 02909
( 220 ) 2020.09.29.
( 731 ) FIVOSZ Vállalkozásfejlesztő Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) FIVOSZ Üzleti Show
( 511 ) 35

Kereskedelmi vállalkozások üzletvitelével kapcsolatos értékelések; üzletek, vállalkozások eladásával

kapcsolatos konzultáció; üzleti információnyújtás vállalkozások számára; üzleti menedzsment támogatás
biztosítása vállalkozás indításához más vállalkozások számára; közös vállalkozások létrehozásával kapcsolatos
üzleti szolgáltatások; segítségnyújtás ipari vagy kereskedelmi vállalkozások üzleti ügyeinek vagy kereskedelmi
feladatköreinek ügyviteléhez; üzleti tervezési szolgáltatások vállalkozások számára; üzletvezetési segítségnyújtás
kereskedelmi vállalkozások alapításához; vállalkozások alapításával és működtetésével kapcsolatos konzultáció;
vállalkozások struktúrájával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; vállalkozások értékesítéséhez kapcsolódó
tanácsadás; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók
összehozásával kapcsolatosan; adatfeldolgozással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; e-kereskedelemmel
kapcsolatos információnyújtás és tanácsadás; eladási módszerekkel és technikákkal kapcsolatos tanácsadás
biztosítása; reklámszövegek publikálása; üzleti tanácsadás; üzleti stratégiai tanácsadás; üzleti marketing
tanácsadás; üzleti adminisztrációs tanácsadás; üzleti elemzéssel kapcsolatos tanácsadás; stratégiai marketinghez
kapcsolódó üzleti tanácsadás; franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás; üzleti menedzsmenttel kapcsolatos
tanácsadás, konzultáció; növekedés finanszírozásával kapcsolatos üzleti tanácsadás; könyveléshez kapcsolódó
üzleti tanácsadás; üzleti hatékonysághoz kapcsolódó tanácsadás; üzleti munkaerő-toborzással kapcsolatos
tanácsadás; vállalati teljesítménnyel kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; vállalat felszámolással
kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás és konzultáció;
marketing szolgáltatások; partnerprogram-marketing; marketingtrendek elemzése; marketingtervek elkészítése;
marketingstratégiai vizsgálatok; marketingügynökségi szolgáltatások.
41

Konferenciaszervezés; konferenciaszolgáltatások; konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése;

oktatási konferenciák szervezése; reklámozással, hirdetéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; szórakoztatási
célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; üzleti célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; üzleti
konferenciák szervezése; képzések biztosítása vállalkozások számára; coaching; coaching gazdasági és
menedzselési témákban; személyi coaching [képzés]; mentorálás; üzleti mentorálási szolgáltatások; folyóiratok
publikálása; könyvek publikálása és kiadása; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; közösségi
klubok szolgáltatásai szórakoztatási célokra; szórakoztató célú rendezvények szervezése; showműsorok
tervezése; show-k gyártása; élő show-k készítése; oktatási célú show-k rendezése.
45

Mentorálás [szellemi]; jogi tanácsadás; adózással kapcsolatos jogi tanácsadás; ismeretségi, közösségi

hálózaton keresztül nyújtott társkereső szolgáltatások; letölthető mobilalkalmazások révén elérhető online
közösségi hálózatépítő szolgáltatások; online közösségi hálózatok szolgáltatásai; szabadalmi oltalommal
kapcsolatos tanácsadás; szerzői jogvédelemmel kapcsolatos tanácsadás; peres ügyekkel kapcsolatos tanácsadás;
védjegyoltalommal kapcsolatos tanácsadás; fogyasztói jogokkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások [jogi
tanácsadás]; ipari tulajdonjogokkal kapcsolatos tanácsadás; ipari tervek védelmével kapcsolatos tanácsadás;
szellemi tulajdon engedélyeztetésével kapcsolatos tanácsadás; számítógépes szoftverek engedélyeztetésével
kapcsolatos tanácsadás; franchise-rendszerre vonatkozó jogi tanácsadás; jogi tanácsadás pályázati felhívások
megválaszolásában; domain nevekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; védjegyfigyelési szolgáltatások jogi
tanácsadási célra; szabványok, normák kidolgozásával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szellemi tulajdon
licenszelésével, engedélyezésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szellemi tulajdonra vonatkozó
tanácsadási szolgáltatások nonprofit szervezetek számára; szellemi tulajdonra vonatkozó tanácsadási
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szolgáltatások egyetemek és kutatóintézetek számára; szellemi tulajdonra vonatkozó tanácsadási szolgáltatások

befektetők számára.
( 210 ) M 20 02912
( 220 ) 2020.09.30.
( 731 ) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, reklámozás,

szóró-ajándékozás, esernyők, zászlók, ajándéktárgyak révén; hirdetések elektronikus médián és a világhálón
keresztül, sugárzott és kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokban, teletexen,
zártkörű hálózatokon keresztül, hirdetések elektronikus formában távközlési úton, telefonon, mobiltelefonokon
keresztül.
36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; pénzügyi és banki szolgáltatások, áru- és

kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogbanki szolgáltatások, befektetések kezelése, befektetési
alapok vezetése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és távközlési hálózatokon keresztül
nyújtott (telebank) banki és pénzügyi szolgáltatások, lízing ügyletek, gépjárműlízing; életjáradék- és
nyugdíjfolyósítási, valamint biztosítási szolgáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak (betegbiztosítás),
utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármű és hajóbiztosítások, lakás-, ingatlan, és építkezési biztosítások,
műtárgybiztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanforgalmazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet,
ingatlan beruházás, ingatlanhasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan bérbeadása és vétele; sport- és kulturális
tevékenységek szponzorálása.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, pénzügyi és banki szakmai

képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben, vezetőképzés, felnőttoktatás;
pénzügytörténeti gyűjtemények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sport- és kulturális
tevékenységek szervezése, lebonyolítása.
( 210 ) M 20 02913
( 220 ) 2020.09.30.
( 731 ) Sum János Szilárd, Dunakeszi (HU)
( 740 ) Molnár M. Beáta Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) TITA
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

39

Utazásszervezés.

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 20 02914
( 220 ) 2020.09.30.
( 731 ) Kárpáti Márton, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Ducsay Zsuzsa, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
38

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Adatátvitel és adatközvetítés; audio adatok interneten keresztül történő továbbítása; audio-műsorszórás;

audiovizuális átviteli szolgáltatások; audiovizuális és multimédiás tartalom közvetítése az interneten keresztül;
digitális audio és videóadások számítógépes világhálón keresztül történő továbbítása; digitális hangsugárzás;
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e-sportesemények közvetítése; előfizetéses televíziós műsorszórás; felhasználók által létrehozott tartalom az

internet segítségével történő továbbítása; filmek műholdas sugárzása; filmek televíziós sugárzása; hírek
elektronikus átvitele; információ és más műsorok rádiós műsorszórása; információk sugárzása televízión
keresztül; interaktív televízió és rádiósugárzás; interneten és más kommunikációs hálózatokon keresztül történő
audio-, video- és multimédiás műsorszórás; interneten keresztül biztosított audio- vagy video-műsorszórási
szolgáltatások; interneten keresztül történő video adatátvitel; internetes protokollt használó televízióhoz
kapcsolódó műsorszóró szolgáltatások; internetes protokollt használó televízióhoz való hozzáférés biztosítása;
kábelrádiós átvitel; internetes rádió műsorszórási szolgáltatása; kábeltelevíziós közvetítéssel kapcsolatos
információk szolgáltatása; kábeltelevíziós műsorszórás; kábeltelevíziós műsorszórási szolgáltatások;
kábeltelevíziós műsorszórási információk; kábeltelevíziós műsorszórás és -közvetítés; kábeltelevíziós rendszerek
üzemeltetése; kábeltévés közvetítés; kommunikáció biztosítása televíziós átvitel útján; látvány-, képtovábbítás
műholdon keresztül; mozifilmek sugárzása az interneten keresztül; közvetítés műholdon és kábelen keresztül;
műholdas és kábel közvetítés; műholdas közvetítés; műholdas műsorszórás; műholdas televíziós műsorszórás;
műsoradás kábelen; műsorközvetítés interneten keresztül; műsorok adása kábelen vagy műholdon keresztül;
műsorok átvitele kábelen keresztül; műsorszórás globális számítógépes hálózat útján; műsorszórás kábelen
keresztül; műsorszórási berendezések működtetése [műsorszórási szolgáltatások]; műsorszórással kapcsolatos
tájékoztatási szolgáltatások; pay-per-view [fizetős] televíziós műsorszórás és -közvetítés; pay-per-view [PPV]
televíziós adás; pénzügyi információ műholdas közvetítése; pénzügyi információ sugárzása rádión keresztül;
pénzügyi információ televíziós sugárzása; podcastok átvitele; podcasting szolgáltatások; rádió- és
televízióműsorok műholdas közvetítése; rádió- és televíziós műsorok kábel- vagy vezeték nélküli hálózatokon
keresztül történő közvetítése; rádióadás; rádióműsorok közvetítése; rádióműsorok továbbítása; rádióprogramok
közvetítése; rádiós és televíziós műsorszolgáltatás, kábelhálózaton keresztül is; rádiós és televíziós műsorszórás;
rádiós és televíziós műsorok közvetítése; rádiós és televíziós programok közvetítése; rádiós műsorszórás; rádiós
műsorszórással kapcsolatos tájékoztatás; rádiós műsorszóró berendezések működtetése; rádiós programszórás és
-közvetítés; rádiós, televíziós és kábeles műsorszórási szolgáltatások; rádiótelefonokkal kapcsolatos, televízión
keresztül közvetített információnyújtás; segítségnyújtás kábeltelevíziós kommunikációs szolgáltatások
biztosításához; sportrendezvényekhez kapcsolódó műholdas műsorszóró szolgáltatások; szimultán televíziós
közvetítés globális számítógépes hálózatokon, interneten és vezeték nélküli hálózatokon keresztül;
szórakoztatással kapcsolatos műholdas műsorszórás; zenei műsorszórás; adatbázisokhoz való hozzáférés
biztosítása és hozzáférési idő bérbeadása, kölcsönzése; az internet segítségével biztosított audiotartalmakhoz való
telekommunikációs hozzáférés; az internet segítségével biztosított videotartalmakhoz való telekommunikációs
hozzáférés; az interneten és bármely más kommunikációs hálózaton található honlapokhoz való hozzáférés
biztosítása; digitális zenei weboldalakhoz való hozzáférés biztosítása az interneten; digitális zenei weboldalakhoz
való internetes hozzáférés biztosítása; e-kereskedelmi platformokhoz való hozzáférés biztosítása az interneten;
elektronikus hangösszeköttetések biztosítása; elektronikus helyekhez, oldalakhoz való hozzáférés biztosítása;
elektronikus információs hálózati oldalakhoz való hozzáférés biztosítása; elektronikus piactérhez [portálhoz] való
hozzáférés számítógépes hálózatokon való biztosítása; elektronikus videokapcsolatok biztosítása; felhasználói
hozzáférés biztosítása az interneten; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; hozzáférés biztosítása
adathálózatokban található számítógépes programokhoz; hozzáférés biztosítása és hozzáférési idő bérbeadása
számítógépes adatbázisokhoz; hozzáférés biztosítása online adatbázisokhoz; hozzáférési idő bérbeadása
weboldalakhoz [internetszolgáltatók]; hozzáférés lehetővé tétele játékos és szerencsejátékos internetes
webhelyhez; hozzáférési idő bérbeadása számítógépes adatbázishoz; hozzáférési idő értékesítése számítógépes
adatbázisokhoz; igény szerinti szolgáltatás keretében rendelkezésre bocsátott televízió-műsorokhoz való
telekommunikációs hozzáférés biztosítása; interneten keresztül történő adatokhoz való hozzáférés biztosítása;
internetes beszélgető fórumokhoz való hozzáférés biztosítása; internetes felületekhez való felhasználói hozzáférés
biztosítása; internetes fórumokhoz való hozzáférés biztosítása; internetes platformokhoz való hozzáférés
biztosítása; internetes platformokhoz való hozzáférés biztosítása digitális fényképek cseréje céljából; internetes
portálokhoz való hozzáférés biztosítása; internetes portálokhoz való felhasználói hozzáférés biztosítása; internetes
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portálokhoz való hozzáférés biztosítása harmadik felek megbízásából; internetes webhelyekhez való hozzáférés

biztosítása; internetes weblapos fórumokhoz való hozzáférés biztosítása; keresőmotorokhoz való felhasználói
hozzáférés biztosítása; kommunikációs hálózatokon lévő adatokhoz való hozzáférés biztosítása; kommunikációs
szolgáltatások adatbázishoz való hozzáféréshez; központi állományokban elektronikus úton tárolt adatokhoz vagy
dokumentumokhoz való hozzáférés biztosítása távkonzultációhoz; MP3 weboldalakhoz való hozzáférés
biztosítása az interneten; MP3 weboldalakhoz való internetes hozzáférés biztosítása; online adatbázisokhoz való
hozzáférés biztosítása; online multimédiás tartalomhoz való hozzáférés biztosítása; online video-on-demand
szolgáltatáson keresztül biztosított filmekhez és televízió-műsorokhoz való hozzáférés rendelkezésre bocsátása;
online video-on-demand szolgáltatáson keresztül biztosított video- és audio tartalmakhoz való hozzáférés
rendelkezésre bocsátása; platformokhoz vagy portálokhoz való hozzáférés biztosítása az interneten; számítógépes
adatbázis használati idejének értékesítése; számítógépes adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása; számítógépes
hálózatokon tárolt adatbankokhoz történő hozzáférés biztosítása; számítógépes hozzáférés telefonkönyvekhez;
számítógépes világhálózathoz és témák széles körére vonatkozó információkat tartalmazó online lapokhoz való
felhasználói hozzáférés biztosítása; videomegosztó portálhoz való hozzáférés biztosítása; video-on-demand
műsorokat kínáló internetes portálhoz való hozzáférés biztosítása; weboldal továbbító szolgáltatások;
weblog-hozzáférés biztosítása; weboldalakhoz való hozzáférés biztosítása; elektronikus hírügynökségi
szolgáltatások; hírek továbbítása hírügynökségekhez; hírügynökségek; hírügynökségek telekommunikációs
szolgáltatásai; hírügynökségi [kommunikációs] szolgáltatások; hírügynökségi szolgáltatások [hírek továbbítása];
hírügynökségi szolgáltatások elektronikus továbbítás céljára.
41

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

( 210 ) M 20 02917
( 220 ) 2020.09.30.
( 731 ) Capital Growth Solutions Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Partos & Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 36

Biztosítási közvetítő szolgáltatás; biztosítási információs szolgáltatás; biztosítási szolgáltatások; biztosítások

megkötése, értékelése és biztosítási célú becslések; biztosítások megkötése; biztosítások megkötésével
kapcsolatos szaktanácsadás; biztosítás; biztosítási ügyintézés; biztosítási szolgáltatások, biztosítások elrendezése;
biztosítási információ és szaktanácsadás; biztosítással kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi
szaktanácsadás és biztosítási szaktanácsadás; biztosításközvetítéssel kapcsolatos szaktanácsadás és információs
szolgáltatás; ingatlanbiztosítási szolgáltatások; ingatlanokkal kapcsolatos biztosítási szolgáltatások; biztosítási
tanácsadás; biztosításközvetítés; pénzügyi elemzések; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan].
( 210 ) M 20 02918
( 220 ) 2020.09.30.
( 731 ) WELL DONE St. Moritz Kft., Komárom, (HU)
( 740 ) Dr.Kőhidi Ákos, Győr
( 546 )

( 511 ) 3

Csiszoló, polírozó készítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; hajvizek, hajszeszek; nem gyógyhatású

kozmetikumok; illóolajok; illatszerek; nem gyógyhatású szappanok; tisztítószerek; fényesítő készítmények;
fehérítő készítmények; embereknek szánt dezodorok; fényezőszerek bútorokhoz és padlóhoz; kozmetikai
készítmények fürdőkhöz; lefolyócső tisztító készítmények duguláselhárításhoz; levegőillatosító készítmények;
mosószerek, mosóporok háztartási tisztítási használatra; kereskedelmi mosószerek; mosószerek/tisztítószerek,
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nem gyártási műveletekhez és nem gyógyászati használatra; samponok; tisztítókészítményekkel átitatott

babatörlőkendők; tisztítószerek háztartási használatra; vízkőeltávolító készítmények háztartási célokra;
zsírtalanítók, nem gyártási folyamatokhoz.
( 210 ) M 20 02926
( 220 ) 2020.10.01.
( 731 ) Gruma, S.A.B. de C.V., San Pedro Garza Garcia (MX)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MISSION
( 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; snack-mártások, beleértve a guacamole-t, a tejfölt, a sajtot és a babot; babsalsát; savanyított
jalapeno; feldolgozott jalapeno.
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]; tortilla; wrap; lapos kenyér; pita; chapatti; roti; piadina (olasz lapos
kenyér); libanoni kenyér; taco kagyló; tostadas; gorditas; pizzalapok, pizzakéreg; tortilla chips; kukoricachips;
kukorica alapú snackek; taco fűszerezés; taco szósz; sajtmártás; salsa; bab salsa; ételkészítési készletek, beleértve
a taco ételkészítési készleteket, a burrito készítési készleteket, a fajita készítési készleteket, amelyek tortillát,
wrapet, fűszert, sajtmártást, salsát tartalmaznak.
( 210 ) M 20 02958
( 220 ) 2020.10.02.
( 731 ) Volánbusz Közlekedési Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Gizella Endre, Budapest
( 546 )
( 511 ) 39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

( 210 ) M 20 03006
( 220 ) 2020.10.08.
( 731 ) Dávid Máté, Gyomaendrőd (HU)
( 541 ) Orca Organic Case
( 511 ) 1
9

Szerves vegyületek polimerizátumai műanyagipari felhasználásra.
Előlapok mobiltelefonokhoz.

( 210 ) M 20 03024
( 220 ) 2020.10.06.
( 731 ) Bálint Imre, Kecskemét (HU)
( 546 )
( 511 ) 3

Tisztítószerek járművekhez, fémfelületekhez, műanyagfelületekhez, természetes és műkőfelületekhez,

téglafalakhoz, szobrokhoz, műszálas textíliákhoz, természetes anyagból készült textíliákhoz, olajjal vagy
korommal szennyezett felületekhez, fa, üveg, kerámiafelületekhez, vérrel szennyezett felületekhez.
( 210 ) M 20 03025
( 220 ) 2020.10.09.
( 731 ) ImmoLA Korlátolt Felelősségű Társaság, Hegyeshalom (HU)
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( 740 ) Dr. Rákosfalvy Zoltán, Győr

( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 20 03026
( 220 ) 2020.10.09.
( 731 ) ImmoLA Korlátolt Felelősségű Társaság, Hegyeshalom (HU)
( 740 ) Dr. Rákosfalvy Zoltán, Győr
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 20 03030
( 220 ) 2020.10.09.
( 731 ) ImmoLA Korlátolt Felelősségű Társaság, Hegyeshalom (HU)
( 740 ) Dr. Rákosfalvy Zoltán, Győr
( 546 )
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 20 03031
( 220 ) 2020.10.09.
( 731 ) ImmoLA Korlátolt Felelősségű Társaság, Hegyeshalom (HU)
( 740 ) Dr. Rákosfalvy Zoltán, Győr
( 546 )
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 20 03032
( 220 ) 2020.10.09.
( 731 ) Gábossy Ádám, Solymár (HU)
( 740 ) Kutasi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) VegArt
( 511 ) 29

Tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési olajok és zsírok; növényi olaj; növényi olaj

alapú sajt.
( 210 ) M 20 03033
( 220 ) 2020.10.09.
( 731 ) ImmoLA Korlátolt Felelősségű Társaság, Hegyeshalom (HU)
( 740 ) Dr. Rákosfalvy Zoltán, Győr
( 546 )
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Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 20 03036
( 220 ) 2020.10.09.
( 731 ) Félegyházi Pékség Kft., Kiskunfélegyháza (HU)
( 541 ) AMAGURA
( 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.
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].
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 20 03037
( 220 ) 2020.10.11.
( 731 ) SYSART Innovációs Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentendre (HU)
( 740 ) Dr. Szutrély Nóra Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) HAYDNEUM - Magyar Régizenei Központ
( 511 ) 9

Letölthető zenei hangfelvételek; zenei hangfelvételek; zenei videofelvételek; zenei felvételek sorozata; zenei

felvételek lemezek formájában; elektronikus kotta, letölthető; letölthető digitális zene; internetről letölthető
digitális zene; letölthető elektronikus kiadványok magazinok formájában; letölthető zenefájlok; számítógépes
adatbázisból vagy internetről letölthető digitális zene; letölthető kiadványok, publikációk; tudományos célra
szolgáló, kutatási, navigációs, földmérő, fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális, optikai, súlymérő, mérő-,
jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktatóberendezések 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; audiovizuális tanítási eszközök.
16

Kotta; kották, kottafüzetek; nyomtatott kották; nyomtatott zeneoktatási könyvek; oktató jellegű kiadványok.

35

Zenei koncertek promóciója; zenei előadók üzleti menedzsmentje; zenészek üzleti menedzsmentje.

38

Zenei műsorszórás; digitális zene közvetítése távközlés útján; rádióadás; video- és audioműsorok

közvetítése az interneten keresztül; televízió műsorok az interneten keresztül történő közvetítése; televízió
műsorok továbbítása, közvetítése műholdon keresztül; rádiós és televíziós műsorok közvetítése; rádiós és
televíziós programok közvetítése; rádió- és televíziós műsorok kábel- vagy vezeték nélküli hálózatokon keresztül
történő közvetítése; élő közvetítések weboldalakon [webkamerás]; audiovizuális és multimédiás tartalom
közvetítése az interneten keresztül; rádióműsorok közvetítése.
41

Élő zenei koncertek; élő zenei előadások szervezése; élő zenei előadások; élő zenei műsorok; zenei művek

publikálása; zenei rendezvények szervezése; zenei felvételek készítése; zenei előadás; zenei előadások művészeti
menedzsmentje, vezetése; zenei produkciók; zenei versenyek szervezése; zenei felvételek készítése
hangstúdióban; élő zenei előadások tartása; színdarabok vagy zenei előadások megtervezése; hanglemezek és
zenei felvételek kölcsönzése; zenei koncertek szervezése és lebonyolítása; zenei produkciós szolgáltatások; zenei
fesztiválokkal kapcsolatos szolgáltatások; zenei koncertek bemutatása; rádiós zenei koncertek; televíziós zenei
koncertek; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; az interneten hallgatható [nem letölthető]
digitális zene szolgáltatása; kották kiadása; kottafüzetek kiadása; zeneoktatás; zenekiadás és zenefelvétel
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[lemezkiadók]; élő zeneműsorok; zenekiadási szolgáltatások; élő zene szolgáltatása; zeneoktatás levelező

tanfolyamon; információnyújtás a zene terén; zenés szórakoztató rendezvények szervezése; zenés helyek
művészeti vezetése; hang- és zenefelvételek készítése; digitális zeneszolgáltatás az internetről; oktatási
szolgáltatások zenés televízióműsorok formájában; vizuális és zenés szórakoztatás szervezése; szórakoztatás
szimfonikus zenekari előadások formájában; digitális zene szolgáltatása MP3-as internetes weboldalakról; zenék,
videók és filmek szerkesztési utómunkálatainak elvégzése; zenefelvételek összeállítása és szerkesztése, mások
általi közvetítés céljából; nem letölthető online elektronikus kiadványok rendelkezésre bocsátása a zene terén;
kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványok megjelentetése; oktatási szemináriumok szervezése; oktatási
szemináriumok tartása; oktatási célú vetélkedők, versenyek szervezése; oktatási versenyek szervezése;
rádióműsorok közvetítése; rádióműsorok készítése; rádióműsorok szerkesztése; rádióműsorok készítése és
bemutatása; koncertek szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató
szolgáltatások; koncertek szervezése, lebonyolítása és rendezése; koncertekkel kapcsolatos szolgáltatások;
nyomtatványok és nyomtatott kiadványok megjelentetése; könyvek és más kiadványok kölcsönzése; kulturális
vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; elektronikus kiadványszerkesztés; rádió- és televízióműsorok
készítése; tudományos tanfolyamok; audiovizuális felvételek készítése; akadémiák [oktatás]; oktatással
kapcsolatos akadémiai szolgáltatások; akadémiai oktatási szolgáltatások művészettörténet tanításához;
szemináriumok szervezése; szemináriumok tartása; szemináriumok és konferenciák rendezése; oktató
szemináriumok szervezése; művészeti versenyek szervezése; versenyek szervezése és lebonyolítása; kulturális
célú vetélkedők, versenyek szervezése; konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése; versenyek szervezése
[oktatás vagy szórakoztatás]; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; rádiós és televíziós műsorok
készítése; jegyfoglalási szolgáltatások koncertekre; koncertszolgáltatások.
42

Szakszövegek írása; tudományos kutatás.

( 210 ) M 20 03039
( 220 ) 2020.10.11.
( 731 ) Dobronszki János, Hajdúböszörmény (HU)
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás.

( 210 ) M 20 03042
( 220 ) 2020.10.12.
( 731 ) POLINVENT Fejlesztő, Kivitelező és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság, Gyál (HU)
( 740 ) Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 541 ) TyvLiner
( 511 ) 1

Ipari rendeltetésű műgyanták; ipari rendeltetésű bevonatok; időjárásálló bevonatok [vegyi anyagok];

bevonatok eltávolításához használt vegyszerek; nedvességtaszító bevonatok [nem festékek]; poliuretán bevonatok
[nem festékek]; vegyi készítmények felületi bevonatok gyártásához; poliuretán térhálósító anyagok ipari
bevonatokhoz; vegyi készítmények fémeken lévő bevonatok eltávolítására; műgyanták oldószerek formájában,
bevonatokként történő használatra; időjárásállóvá tévő bevonatok [vegyszerek, nem festékek] falazatokhoz.
( 210 ) M 20 03043
( 220 ) 2020.10.12.
( 731 ) POLINVENT Fejlesztő, Kivitelező és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság, Gyál (HU)
( 740 ) Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 541 ) TyvLayer
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Ipari rendeltetésű műgyanták; ipari rendeltetésű bevonatok; időjárásálló bevonatok [vegyi anyagok];

bevonatok eltávolításához használt vegyszerek; nedvességtaszító bevonatok [nem festékek]; poliuretán bevonatok
[nem festékek]; vegyi készítmények felületi bevonatok gyártásához; poliuretán térhálósító anyagok ipari
bevonatokhoz; vegyi készítmények fémeken lévő bevonatok eltávolítására; műgyanták oldószerek formájában,
bevonatokként történő használatra; időjárásállóvá tévő bevonatok [vegyszerek, nem festékek] falazatokhoz.
2

Bevonatok; epoxigyanták épületek felületeinek burkolásához; epoxi bevonatok; gyantaszerű bevonatok;

korrózióálló bevonatok; korrózió elleni bevonatok; bevonatok falakhoz; rozsdagátló bevonatok; epoxigyanták
padlóburkoláshoz; nagyszilárdságú befejező bevonatok; vízszigetelő bevonatok; nedvességtaszító bevonatok;
felületvédő bevonatok; felületvédő bevonatok fémekhez; felületvédő bevonatok fára; tűzgátló bevonatok;
poliuretán bevonatok; időjárásálló bevonatok; alapozóként használt bevonatok; bevonatokhoz használt adalékok;
beton felületkezeléséhez használt bevonatok; víztaszító bevonatok; savak maró hatása ellen védő bevonatok;
építéshez használt anyagok bevonatok formájában [festékek]; hígítók és sűrítők bevonatokhoz.
17

Műanyagok és gyanták extrudált formában gyártási használatra; tömítő-, kitömő és szigetelőanyagok;

csőtömítések; erősítő anyagok csövekhez, nem fémből; időjárásvédő szigetelőanyagok; műgyanták (félkész
termékek); tömítések; tömítések, szigetelések; tömő (párnázó) anyagok műanyagból; vízhatlan tömítések;
műgyantából készült szigetelő bevonatok; gyanták keményített bevonat kialakítására padlókon vagy falakon;
szigetelő bevonatok; ipari bevonatok.
( 210 ) M 20 03076
( 220 ) 2020.10.14.
( 731 ) Atlas Invest B.V., Aalsmeer (NL)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) LUCID LABS
( 511 ) 5

Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; ásványi élelmiszer-kiegészítők; élesztő tartalmú

étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítő enzimek; gyógyszertartó dobozok, hordozható, feltöltve; kazein
étrend-kiegészítők; lecitin étrend-kiegészítők; lenmagolaj étrend-kiegészítők; protein étrend-kiegészítők;
táplálékkiegészítők; vitaminkészítmények; emberi fogyasztásra szánt étrend-kiegészítők, táplálékkiegészítők,
tápanyagadalékok és vitaminkészítmények; proteint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer kiegészítők,
táplálékkiegészítők; kreatint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer kiegészítők, táplálékkiegészítők; karnitint
tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer kiegészítők, táplálékkiegészítők; vitaminokat tartalmazó
étrend-kiegészítők, élelmiszer kiegészítők, táplálékkiegészítők; ásványi anyagokat tartalmazó étrend-kiegészítők,
élelmiszer kiegészítők, táplálékkiegészítők; kondroitint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer kiegészítők,
táplálékkiegészítők; glükózamint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer kiegészítők, táplálékkiegészítők;
aminosavakat tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer kiegészítők, táplálékkiegészítők; sportolóknak szánt
élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, étrend-kiegészítők; súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők,
étrend-kiegészítők, táplálékkiegészítők por, kapszula és tabletta formájában; testsúlykontrollhoz használt
táplálékkiegészítők, élelmiszer kiegészítők, étrend-kiegészítők por, kapszula és tabletta formájában; izom- és
tömegnövelő táplálékkiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők por, kapszula és tabletta formájában;
aminosavakat tartalmazó étrend- és táplálékkiegészítők; vitaminkiegészítők; vitamin és ásványi anyag
kiegészítők; vitaminok és vitamin-készítmények; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők; ásványi
táplálék-kiegészítők emberi fogyasztásra; étrend-kiegészítők karnitinből; glükózamin étrend-kiegészítők; kreatin
étrend-kiegészítők; kreatin alapú étrend-kiegészítők; kondroitin étrend-kiegészítők; proteint tartalmazó
étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, nem gyógyászati használatra; kreatint tartalmazó
étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, nem gyógyászati használatra; karnitint tartalmazó
étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, nem gyógyászati használatra; vitaminokat
tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, nem gyógyászati használatra; ásványi
anyagokat tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, nem gyógyászati
használatra; kondroitint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, nem
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gyógyászati használatra; glükózamint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők,

nem gyógyászati használatra; aminosavakat tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők,
táplálékkiegészítők, nem gyógyászati használatra; protein csipszek mint étrend-kiegészítők.
16

Nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek (papíráruk); papíripari vagy

háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével);
csomagolásra szolgáló műanyagok; nyomdabetűk; klisék; poszterek; reklámplakátok; katalógusok;
reklámkiadványok; nyomtatott hirdetések; hirdetőplakát; csomagolóanyagok; buborékfólia (műanyag -)
csomagoláshoz; műanyag zacskók csomagoláshoz; csomagolóanyagok kartonból; papírból, kartonból vagy
műanyagból készült tasakok és cikkek árucikkek csomagoláshoz és tároláshoz; műanyag vízszigetelő fólia
csomagoláshoz; műanyagfóliák csomagolásra; színes zsebkendők (papírból).
21

Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; cukorkásdobozok; kézi keverőpalackok

[koktél shaker]; koktélkeverők; csészék; ivópalackok sportoláshoz; üvegáru italokhoz; cukortartók; ivópalackok;
tárolók, gyógyszeresdobozok, kapszulák és vitaminok számára [nem gyógyászati célokra]; gyógyszeres dobozok
[nem gyógyászati célokra]; háztartási használatra szánt személyes adagolók pirulákhoz vagy kapszulákhoz.
29

Mogyoróvaj; halból készített élelmiszertermékek; csokoládés mogyoróvaj; leveskészítmények; levesek;

proteint tartalmazó tejalapú italok; kreatint, tartalmazó tejalapú italok; karnitint tartalmazó tejalapú italok;
aminosavakat tartalmazó tejalapú italok; proteint tartalmazó, állati eredetű dúsított, feldolgozott élelmiszerek;
kreatint tartalmazó, állati eredetű dúsított, feldolgozott élelmiszerek; karnitint tartalmazó, állati eredetű dúsított,
feldolgozott élelmiszerek; vitaminokat tartalmazó, állati eredetű dúsított, feldolgozott élelmiszerek; ásványi
anyagokat tartalmazó, állati eredetű dúsított, feldolgozott élelmiszerek; kondroitint tartalmazó, állati eredetű
dúsított, feldolgozott élelmiszerek; glükózamint tartalmazó, állati eredetű dúsított, feldolgozott élelmiszerek;
aminosavakat tartalmazó, állati eredetű dúsított, feldolgozott élelmiszerek; súlyszabályozó, állati eredetű
élelmiszer-készítmények por, kapszula és tabletta formájában, nem gyógyászati használatra; testsúlykontrollhoz
használt, állati eredetű élelmiszer-készítmények por, kapszula és tabletta formájában, nem gyógyászati
használatra; izom- és tömegnövelő, állati eredetű élelmiszer-készítmények por, kapszula és tabletta formájában,
nem gyógyászati használatra; proteint tartalmazó tejalapú italok; kreatint tartalmazó tejalapú italok; tejturmix
alapok.
30

Kakaó és kávépótló szerek; fagylaltporok; kávé alapú italok; magas protein tartalmú gabonaszeletek;

palacsinták; pótkávé; pudingok; süteménypor; zab alapú ételek; proteinnel dúsított csokoládészeletek;
sporttevékenységhez csokoládészelet; szénhidrát készítmények élelmiszerekhez; glükóz étkezési használatra;
proteint tartalmazó, növényi eredetű dúsított, feldolgozott élelmiszerek; kreatint tartalmazó, növényi eredetű
dúsított, feldolgozott élelmiszerek; karnitint tartalmazó, növényi eredetű dúsított, feldolgozott élelmiszerek;
vitaminokat tartalmazó, növényi eredetű dúsított, feldolgozott élelmiszerek; ásványi anyagokat tartalmazó,
növényi eredetű dúsított, feldolgozott élelmiszerek; kondroitint tartalmazó, növényi eredetű dúsított, feldolgozott
élelmiszerek; glükózamint tartalmazó, növényi eredetű dúsított, feldolgozott élelmiszerek; aminosavakat
tartalmazó, növényi eredetű dúsított, feldolgozott élelmiszerek; súlyszabályozó, növényi eredetű
élelmiszer-készítmények por, kapszula és tabletta formájában, nem gyógyászati használatra; testsúlykontrollhoz
használt, növényi eredetű élelmiszer-készítmények por, kapszula és tabletta formájában, nem gyógyászati
használatra; izom- és tömegnövelő, növényi eredetű élelmiszer-készítmények por, kapszula és tabletta
formájában, nem gyógyászati használatra.
32

Alkoholmentes italok; izotóniás italok; smoothie-k (gyümölcs- vagy zöldségitalok); proteint tartalmazó

alkoholmentes italok; kreatint tartalmazó alkoholmentes italok; aminosavakat tartalmazó alkoholmentes italok;
karnitint tartalmazó alkoholmentes italok; vitamintartalmú italok; proteinnel dúsított sportitalok; fehérjealapú,
alkoholmentes italok; energiaitalok; koffeintartalmú energiaitalok; energiaitalok (nem gyógyászati használatra);
azonnal fogyasztható alkoholmentes italtermékek; izotóniás italok (nem gyógyászati használatra).
35

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

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; termékminták, áruminták terjesztése; ellátási
szolgáltatások külső felek részére (termékek és szolgáltatások beszerzése más szervezetek számára);
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divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; reklámlevél szolgáltatás;

hirdetési felület kölcsönzése; hirdetési rovatok készítése; honlapforgalom optimalizálása; import-export
ügynökségek; kereskedelmi információk és tanácsadás a vásárlók számára (vásárlói tanácsadó üzlet);
kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;
kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőoptimalizálás; konzultáció személyzeti kérdésekben;
kommunikáció átírása [irodai funkciók]; közönségszolgálati szolgáltatások; kutatások ügyletekkel kapcsolatban;
marketing szolgáltatások; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; alvállalkozói
szolgáltatások (kereskedelmi támogatás); költségelemzés; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piackutatás; rádiós
reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,
nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámterjesztés; reklámfilmek készítése; reklámszövegek publikálása;
reklámszövegek írása; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi
vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében;
statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés; üzletviteli konzultációs szolgáltatások;
számlakivonatok összeállítása; számlázás; szponzorok felkutatása; telemarketing szolgáltatások; televíziós
reklámozás; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; üzleti információk; üzletvitel sportolók számára; vásárlási
megrendelések ügyintézése; kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások, valamint reklámozás a
következőkre vonatkozóan: emberi fogyasztásra szánt étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, tápértékkel
rendelkező adalékanyagok és vitaminkészítmények, proteint tartalmazó étrend-kiegészítők,
élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, kreatint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők,
táplálékkiegészítők, karnitint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők,
vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, ásványi anyagokat
tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, kondroitint tartalmazó
étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, glükózamint tartalmazó étrend-kiegészítők,
élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, aminosavakat tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők,
táplálékkiegészítők; kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások, valamint reklámozás a következőkre
vonatkozóan: sportolóknak szánt élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, étrend-kiegészítők, proteint
tartalmazó dúsított élelmiszerek, súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők, táplálékkiegészítők
por, kapszula vagy tabletta formájában, kreatint tartalmazó dúsított élelmiszerek, súlyszabályozó
élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők, táplálékkiegészítők por, kapszula vagy tabletta formájában, karnitint
tartalmazó dúsított élelmiszerek, súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők, táplálékkiegészítők
por, kapszula vagy tabletta formájában, vitaminokat tartalmazó dúsított élelmiszerek, súlyszabályozó
élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők, táplálékkiegészítők por, kapszula vagy tabletta formájában, ásványi
anyagokat tartalmazó dúsított élelmiszerek, súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők,
táplálékkiegészítők por, kapszula vagy tabletta formájában, kondroitint tartalmazó dúsított élelmiszerek,
súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők, táplálékkiegészítők por, kapszula vagy tabletta
formájában, glükózamint tartalmazó dúsított élelmiszerek, súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők,
étrend-kiegészítők, táplálékkiegészítők por, kapszula vagy tabletta formájában, aminosavakat tartalmazó dúsított
élelmiszerek, súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők, táplálékkiegészítők por, kapszula vagy
tabletta formájában; kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások, valamint reklámozás a következőkre
vonatkozóan: testsúlykontrollhoz használt táplálékkiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők por,
kapszula vagy tabletta formájában, izom- és tömegnövelő táplálékkiegészítők, élelmiszer-kiegészítők,
étrend-kiegészítők por, kapszula vagy tabletta formájában, proteinalapú étrend-kiegészítők, aminosavakból álló
élelmiszer-kiegészítők, vitaminalapú kiegészítők, vitamin- és ásványianyag-alapú kiegészítők; kiskereskedelmi és
nagykereskedelmi szolgáltatások, valamint reklámozás a következőkre vonatkozóan: vitaminok és
vitaminkészítmények, vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők, vitaminkészítmények élelmiszer-kiegészítők
formájában, ásványi étrend-kiegészítők emberi fogyasztásra, ásványi élelmiszer-kiegészítők, karnitin alapú
étrend-kiegészítők, glükózalapú étrend-kiegészítők, glükózamin alapú étrend-kiegészítők, kondroitin
készítmények, kondroitin alapú étrend-kiegészítők; kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások,
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valamint reklámozás a következőkre vonatkozóan: kreatin alapú étrendkiegészítők, sportolóknak szánt protein;

sportolóknak szánt kreatin alapú élelmiszerek, nem gyógyászati használatra, sportolóknak szánt karnitin alapú
élelmiszerek, nem gyógyászati használatra, sportolóknak szánt vitamin alapú élelmiszerek, nem gyógyászati
használatra, sportolóknak szánt, ásványi anyag alapú élelmiszerek, nem gyógyászati használatra, sportolóknak
szánt kondroitin alapú élelmiszerek, nem gyógyászati használatra, sportolóknak szánt glükózamin alapú
élelmiszerek, nem gyógyászati használatra, sportolóknak szánt aminosav alapú élelmiszerek, nem gyógyászati
használatra; kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások, valamint reklámozás a következőkre
vonatkozóan: élelmiszerek, melyek proteint tartalmaznak, élelmiszerek melyek kreatint tartalmaznak,
élelmiszerek melyek karnitint tartalmaznak, élelmiszerek melyek vitaminokat tartalmaznak, élelmiszerek melyek
ásványi anyagokat tartalmaznak, élelmiszerek kondroitint tartalmaznak, élelmiszerek melyek glükózamint
tartalmaznak, élelmiszerek melyek aminosavakat tartalmaznak, protein-, kreatin-, karnitin-, vitamin-,
ásványianyag-, aminosav-, glükózamin- és kondroitin alapú élelmiszerek; kiskereskedelmi és nagykereskedelmi
szolgáltatások, valamint reklámozás a következőkre vonatkozóan: proteint tartalmazó dúsított élelmiszerek,
kreatint tartalmazó dúsított élelmiszerek, karnitint tartalmazó dúsított élelmiszerek, vitaminokat tartalmazó
dúsított élelmiszerek, ásványi anyagokat tartalmazó dúsított élelmiszerek, kondroitint tartalmazó dúsított
élelmiszerek, glükózamint tartalmazó dúsított élelmiszerek, aminosavakat tartalmazó dúsított élelmiszerek,
proteint tartalmazó étrend-kiegészítők, kreatint tartalmazó étrend-kiegészítők, karnitint tartalmazó
étrend-kiegészítők, vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők, ásványi anyagokat tartalmazó étrend-kiegészítők,
kondroitint tartalmazó étrend-kiegészítők, glükózamint tartalmazó étrend-kiegészítők, aminosavakat tartalmazó
étrend-kiegészítők; kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások, valamint reklámozás a következőkre
vonatkozóan: élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, nem gyógyászati használatra, súlyszabályozó
élelmiszer-készítmények por, kapszula vagy tabletta formájában, nem gyógyászati használatra,
testsúlykontrollhoz használt élelmiszer-készítmények por, kapszula vagy tabletta formájában, nem gyógyászati
használatra; kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások, valamint reklámozás a következőkre
vonatkozóan: izom- és tömegnövelő élelmiszer-készítmények por, kapszula vagy tabletta formájában, nem
gyógyászati használatra, tej és tejtermékek, tejsavó és egyéb tejtermékek, proteines tej, szójalecitin étkezési
célokra, lenmagolaj étkezési célokra, proteinalapú élelmiszerek, proteint tartalmazó tejalapú italok,
proteincsipszek, kreatint tartalmazó tejalapú italok, proteincsipszek, karnitint tartalmazó tejalapú italok,
proteincsipszek, aminosavakat tartalmazó tejalapú italok, proteincsipszek; kiskereskedelmi és nagykereskedelmi
szolgáltatások, valamint reklámozás a következőkre vonatkozóan: szénhidrát alapú élelmiszerek, italok, melyek
proteint tartalmaznak, italok, melyek kreatint tartalmaznak, italok, melyek aminosavakat tartalmaznak, italok,
melyek karnitint tartalmaznak, vitaminokat tartalmazó italok; kiskereskedelmi és nagykereskedelmi
szolgáltatások, valamint reklámozás a következőkre vonatkozóan: proteinnel dúsított sportitalok, proteinalapú
italok, energiaitalok, koffeint tartalmazó energiaitalok, energiaitalok [nem gyógyászati használatra], azonnal
fogyasztható alkoholmentes italtermékek, izotóniás italok, izotóniás alkoholmentes italok, izotóniás italok [nem
gyógyászati használatra].
( 210 ) M 20 03077
( 220 ) 2020.10.14.
( 731 ) Farkas Zoltán László, Aba (HU)
( 541 ) Magyar Vadász
( 511 ) 35

Adatbázisokkal kapcsolatos reklámozási szolgáltatások; apróhirdetések; apróhirdetési szolgáltatások;

áruértékesítéssel kapcsolatos reklámszolgáltatások; áruk és szolgáltatások promóciója nemzetközi
sportesemények szponzorálásával; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával;
audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra; cégek bemutatása az interneten és egyéb médiákban;
értékesítési promóció audiovizuális média használatával; harmadik fél alkotásainak népszerűsítése online
portfólió biztosításával weboldalon keresztül; harmadik fél áruinak és szolgáltatásainak reklámozása olyan
szponzorok felkutatása révén, akiknek az áruit és szolgáltatásait kapcsolatba hozzák sportversenyekkel; hirdetésiM31
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és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás; hirdetési szolgáltatások a közfigyelem

felhívásához kapcsolódóan a helyi vásárlás előnyeire vonatkozóan; hirdetési szolgáltatások a környezeti ügyekkel
kapcsolatos közfigyelem felhívása céljából; hirdetési szolgáltatások a közfigyelem felhívására a közjóléttel
kapcsolatos területen; hirdetési szolgáltatások a közvélemény figyelmének társadalmi kérdésekre való felhívására;
hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos adatok terjesztése; jótékonysági adománygyűjtő rendezvények
promóciójának megszervezése; marketing-szolgáltatások az utazás területén; marketinggel kapcsolatos
adminisztráció; más forgalmazók áruinak reklámozása, lehetővé téve a fogyasztók számára, hogy kényelmesen
megtekinthessék és összehasonlíthassák ezen forgalmazók áruit; más forgalmazók szolgáltatásainak reklámozása,
lehetővé téve a fogyasztók számára, hogy kényelmesen megtekinthessék és összehasonlíthassák ezen
forgalmazók szolgáltatásait; más online eladók áruit és szolgáltatásait bemutató kereshető online hirdetési
útmutató rendelkezésre bocsátása az interneten; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása számítógépes és
kommunikációs hálózatokon keresztül; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása
kedvezménykártya-programokkal; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása promóciós rendezvényeken;
mások áruinak és szolgáltatásainak marketingje; mások termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítését szolgáló
ösztönző programok adminisztrálása; nyomtatott anyagok elektronikus megjelentetése reklámcélra; online
hirdetési hálózaton biztosított összepárosítási szolgáltatások a hirdetők weboldalakkal történő összehozása
céljából; online kereskedők áruinak és szolgáltatásainak reklámozása kereshető online útmutató segítségével;
promóciós marketing-szolgáltatások audiovizuális média felhasználásával; rádiós és televíziós reklámozással
foglalkozó ügynökség által nyújtott hirdetési szolgáltatások; reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése;
reklámozás a turizmus és utazás terén; reklámozás, hirdetés, beleértve a számítógépes hálózatokon történő online
reklámozást; reklámozási és értékesítési anyagok készítése mások számára; reklámozási szolgáltatások biztosítása
adatbázisok útján; tanácsadás az üzletvezetés és marketing területén; utazási ágazattal kapcsolatos hirdetési
szolgáltatások; harmadik személyek áruinak és szolgáltatásainak globális számítógépes hálózaton keresztül
történő reklámozása; harmadik fél áruinak és szolgáltatásainak reklámozása olyan szponzorok felkutatása révén,
akik az árukat és szolgáltatásokat kapcsolatba hozzák sporttevékenységekkel; reklámozási szolgáltatások az
irodalom területén; árubemutatás; árubemutatók rendezése üzleti célokra; árubemutatók szervezése eladási
célokra; árubemutatók szervezése kereskedelmi célokra; árubemutatók szervezése reklámozási célokra; áruk
bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; promóciós, reklám célú árubemutatás;
engedményeket vagy vásárlásra való ösztönzést magukban foglaló hűségprogramok adminisztrációja;
adminisztratív hűségkártya szolgáltatások; hűségprogramok adminisztrációja; kedvezményprogram
adminisztrációja, lehetővé téve a tagok számára, hogy kedvezménykártyájuk segítségével kedvezményesen
vásárolhassanak árukat és szolgáltatásokat; áruk és szolgáltatások értékesítésének elősegítése mások számára,
nyomtatott anyagok terjesztésével és promóciós vetélkedőkkel; címzett reklámküldemények terjesztése
ügyfélszerzés és a meglévő ügyfélkör megtartása céljából; levélkézbesítési vállalatok által nyújtott címzett
reklámküldemény szolgáltatások; mások áruinak és szolgáltatásainak promóciója kuponok osztásával; nyomtatott
promóciós anyagok terjesztése postai úton; promóciós anyagok terjesztése; reklám- és promóciós anyagok
terjesztése; reklám-, marketing és hirdetési anyagok terjesztése; reklámanyagok, nevezetesen szórólapok,
prospektusok, brosúrák, áruminták terjesztése, főként katalóguson keresztüli távértékesítés céljából [akár külföldi,
akár belföldi]; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok
[szórólapok, prospektusok, brosúrák, termékminták, főként katalóguson keresztüli távértékesítés céljából] akár
külföldi, akár belföldi terjesztése; reklámminták terjesztésének lebonyolítása telefonos megkeresések alapján;
reklámprospektusok terjesztésének lebonyolítása telefonos megkeresések alapján; reklámterjesztési szolgáltatások
az interneten keresztül; szórólapok, brosúrák, nyomtatott anyagok és termékminták reklámcélú terjesztése;
termékminták, áruminták terjesztése; áruk és szolgáltatások népszerűsítése szponzoráció útján;
marketingtanácsadás a közösségi média területén; promóciók szervezése audiovizuális média használatával;
segítségnyújtás az üzleti promóció terén; tanácsadás fogyasztói vásárlási szokások és igények elemzése terén,
érzékelési, minőségi és mennyiségi jellegű adatok segítségével; hirdetési felület, idő és anyagok bérbeadása;
weboldalakon rendelkezésre álló hely biztosítása áruk és szolgáltatások reklámozása céljából; online
M32

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 1. szám, 2021.01.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
árösszehasonlítási szolgáltatások; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;

újságelőfizetések adminisztrációjával kapcsolatos szolgáltatások; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok
biztosítása interneten.
38

Felhasználók által létrehozott tartalom az internet segítségével történő továbbítása; hírek elektronikus

átvitele; interneten és más kommunikációs hálózatokon keresztül történő audio-, video- és multimédiás
műsorszórás; kommunikáció biztosítása televíziós átvitel útján; műsorok adása kábelen vagy műholdon keresztül;
műsorok átvitele kábelen keresztül; televízióműsorok az interneten keresztül történő közvetítése; televíziós
műsorok terjesztése műhold által; videók, mozifilmek, képek, ábrák, szövegek, fényképek, játékok, felhasználó
által létrehozott tartalmak, audiotartalmak és információk interneten keresztül történő továbbítása; e-mail
adatszolgáltatások; e-mailes értesítő riasztások biztosítása az interneten keresztül; elektronikus kiadványok
on-line átvitele; elektronikus levelek átvitele, továbbítása [e-mail adatszolgáltatások]; levelek és üzenetek
elektronikus átvitele.
41

Adatbázisokból vagy az internetről elérhető anyagok kiadása; böngészhető kiadványok megjelentetése az

interneten vagy globális számítógépes hálózaton; elektronikus formátumú magazinok megjelentetése az
interneten; kiadói szolgáltatások, a nyomtatás kivételével; kiadói szolgáltatások (beleértve az elektronikus kiadói
szolgáltatásokat); könyvek, magazinok, almanachok és napilapok megjelentetése; multimédiás anyagok online
kiadása; nyomtatott anyagok megjelentetése elektronikus formában; nyomtatott anyagok megjelentetése
elektronikus formában az interneten; oktatási anyagok kiadása; oktatáshoz kapcsolódó nyomtatott anyagok
kiadása; szövegek írása és kiadása, a reklámszövegek kivételével; újság kiadása ügyfelek számára az interneten;
agyaggalamb-lövészethez kapcsolódó partik szervezése; e-sportesemények előállítása a televízió számára;
versenyek lebonyolítása az interneten; versenyek szervezése az interneten; szórakoztató anyagok készítése filmek
formájában; szórakoztató anyagok készítése televízióműsorok formájában; szórakoztató anyagok készítése videók
formájában; szórakoztató multimédiás műsorok biztosítása televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online
átvitel útján; vadászati oktatás; vadászatvezetési szolgáltatások.
( 210 ) M 20 03084
( 220 ) 2020.10.13.
( 731 ) Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Petrisor János, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

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

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

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

( 210 ) M 20 03085
( 220 ) 2020.10.15.
( 731 ) Natur Gold Farms Kft., Szendrő (HU)
( 740 ) Kiss János József, Budapest
( 546 )

( 511 ) 1

Szerves komposzt anyagok [trágyák].

( 210 ) M 20 03086
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( 220 ) 2020.10.15.
( 731 ) SMALLthings Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Partos & Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PAYFUL
( 511 ) 42

Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

( 210 ) M 20 03088
( 220 ) 2020.10.15.
( 731 ) Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

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

( 210 ) M 20 03090
( 220 ) 2020.10.15.
( 731 ) Kovács Andrea, Budapest (HU)
( 541 ) Black Lavender
( 511 ) 18

Bőrutánzatból készült táskák; bőrből készült táskák és pénztárcák; erszények, táskák smink, kulcsok és más

személyes tárgyak tárolására; estélyi táskák; alkalmi táskák [clutch].
25

Férfi, női és gyermek ruházat; fűzők [ruházat, derékfűzők]; estélyi ruházat; fülvédők [ruházat]; esőálló

ruházat; bőrövek [ruházat]; bodyk [ruházat]; atlétikai ruházat; alsórészek [ruházat]; ballonkabátok [ruházat].
( 210 ) M 20 03091
( 220 ) 2020.10.15.
( 731 ) RIZMAJER ÉS TÁRSA Söripari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségü Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Rézmovits és Poór Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) RIZMAJER
( 511 ) 32
43

Sörök; malátacefre; árpabor [sör]; malátasör; citromos sör [shandy]; gyömbéres üdítőital.
Vendéglátás (élelmezés); éttermi szolgáltatások.

( 210 ) M 20 03093
( 220 ) 2020.10.15.
( 731 ) Perényi Zoltán Gábor, Szentendre (HU)
( 740 ) Gulyás & Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 11

Világító-, fűtő-, hűtő-, gőzfejlesztő, főző-, szárító-, szellőztető, vízszolgáltató és egészségügyi készülékek és

berendezések.
( 210 ) M 20 03094
( 220 ) 2020.10.15.
( 731 ) Royal Borház Európa Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Mészáros Ügyvédi Iroda, Miskolc
( 541 ) Tékitízi
( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez; alkoholos borok; asztali borok;

bor alapú italok; bort tartalmazó italok (fröccsök); csendes borok; desszertborok; édes borok; eredet-megjelöléssel
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védett borok; fehér habzóborok; fehérbor; forralt borok; főzőbor; habzó szőlőbor; habzóbor, pezsgő; megerősített

borok; oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok; pezsgős borok; rozé borok; szeszezett borok.
( 210 ) M 20 03095
( 220 ) 2020.10.15.
( 731 ) Penelli Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Buzsák (HU)
( 546 )

( 511 ) 3

Mosó- és tisztítószerek; mosószerek/tisztítószerek, nem gyártási műveletekhez és nem gyógyászati

használatra; permetes tisztítószerek textil tisztításra; permetezhető tisztítószerek háztartási használatra;
tisztítószerek; tisztítószerek háztartási használatra; tisztítószerek háztartási célú felhasználásra; tisztítószerek
háztartási célokra; tisztítószerek járművekhez.
( 210 ) M 20 03096
( 220 ) 2020.10.15.
( 731 ) Hajnóczy Soma, Budapest (HU)
( 740 ) Pintz és Társai Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 28

Társasjátékok; kérdéskészletek társasjátékokhoz; gyűjthető kártyák [kártyajátékok]; játéktáblák gyűjthető

kártyajátékokhoz; egységenként árusított felszerelés kártyajátékokhoz.
( 210 ) M 20 03097
( 220 ) 2020.10.15.
( 731 ) Agrárminisztérium, Budapest (HU)
( 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.
30

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

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető
jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek,; tartósított fűszernövények; ecet,
szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].
31

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

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

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

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.
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( 210 ) M 20 03098
( 220 ) 2020.10.15.
( 731 ) Agrárminisztérium, Budapest (HU)
( 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.
30

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

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető
jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek,; tartósított fűszernövények; ecet,
szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].
31

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

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

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

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.
( 210 ) M 20 03104
( 220 ) 2020.10.15.
( 731 ) WINI KÖZÖSSÉGI MÉDIA Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Tóth Attila Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 45

Online közösségi hálózatok szolgáltatásai.

( 210 ) M 20 03109
( 220 ) 2020.10.16.
( 731 ) Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ, Budapest (HU)
( 541 ) Magdolna Udvar
( 511 ) 41

Kulturális és művészeti rendezvények szervezése; kulturális és oktatási célú kongresszusok és konferenciák

szervezése; kulturális események lebonyolítása; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális
show-k szervezése; kulturális szolgáltatások; kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés;
kulturális tevékenységek; kulturális tevékenységek biztosítása; kulturális tevékenységek intézése [szervezése];
kulturális tevékenységek lebonyolítása; kulturális tevékenységek szervezése nyári táborokhoz; kiállítások
lebonyolítása szórakoztatási célokra; kiállítások megszervezése oktatási célokra; kiállítások rendezése oktatási
célokra; kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése; konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése;
kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése;
művészeti kiállításokkal kapcsolatos szolgáltatások; múzeumi kiállítások; múzeumi létesítmények, szolgáltatások
biztosítása kiállításokhoz; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; szórakoztatási célú kiállítások
lebonyolítása; szórakoztatási célú kiállítások szervezése; szórakoztató célú kiállítások szervezése és rendezése;
szórakoztató célú kiállítások lebonyolítása.
( 210 ) M 20 03113
( 220 ) 2020.10.16.
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( 731 ) Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ, Gödöllő (HU)

( 546 )

( 511 ) 31

Cserepes növények; élő növények; élő gyümölcstermő növények; csírák növénytani célokra; élő növények

és virágok; élő növények szimbióta mikroorganizmusokkal; faiskolai növények; fák [növények]; friss növények;
gumók növényszaporításhoz; hüvelyes növények; lombos növények; magok, hagymák, csírák
növénytermesztéshez; növénydugványok; növények; növényhagymák; növénygumók kertészeti felhasználásra;
növények tavakba [élő]; növényhagymák mezőgazdasági használatra; növényhagymák ültetésre; rózsák
[növények]; szaporítóanyagban elővetett magok növények közötti füvesítéshez; természetes növények;
természetes növényzet díszítéshez; virágos növények.
44

Növények termesztése; növénykölcsönzés; növénytermesztés; növénytermesztéssel kapcsolatos tanácsadás;

növényültetés; növényzettel kapcsolatos információs szolgáltatások.
( 210 ) M 20 03118
( 220 ) 2020.10.16.
( 731 ) P+K TEX Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 25
35

Ruházati cikkek, férfi ruházat, cipők.
Kereskedelmi ügyletek, ruházati cikkek férfi ruházat, cipők kis- és nagykereskedelmi szolgáltatásai.

( 210 ) M 20 03129
( 220 ) 2020.10.18.
( 731 ) Nagy Dorottya, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) UNICORN CLUB
( 511 ) 18

Kikészített bőrök; bőrszalagok, bőrzsinórok; műbőr; ömlesztve árusított bőr; utazókészletek [bőráruk];

bőrutánzatból készült táskák; bőrből készült bőröndök; bőrtáskák és bőrtokok; bőr pénztárcák; bőrtáskák;
bőröndök; újrahasznosítható bevásárlótáskák; ruhatáskák utazáshoz; satchel táskák; válltáskák, tarisznyák;
retikülök, kézitáskák; hátizsákok, hátitáskák; strandtáskák; ernyők, esernyők; dobozok, tartók bőrből vagy
műbőrből; poggyász; irattáskák, aktatáskák; kulcstartó tokok; napernyők; korbácsok, ostorok; hámok;
lószerszámok; pórázok, szíjak állatok számára; műszőrme; félig kikészített szőrme; állatbőrök és irhák; üresen
árusított sminktáskák; erszények, táskák smink, kulcsok és más személyes tárgyak tárolására; kártyatartók
[bőráruk]; bankkártyatartók; textil bevásárlótáskák; oldalhordozó táskák csecsemők hordozására; öltöny-, ing- és
ruhaszállító táskák.
25

Pulóverek, kötött pulóverek; csuklyák, kapucnik [ruházat]; dzsekik; övek [ruházat]; kötények [ruházat];

rövid együttesek [ruházat]; ruhazsebek; pizsama; tornaruhák; sportzoknik; sportcipők; sportlábbelik; kalapáruk;
pelerin, köpeny; sapkák; svájcisapkák, barettek; kötött kesztyűk; síkesztyűk; motoros kesztyűk; szőrme muffok;
prémsálak [szőrmék]; kabátok, dzsekik; hosszúnadrágok; talárok; szoknyák; ingek; lezser, hétköznapi ingek;
pólóingek; hosszú ujjú pulóverek; vízhatlan nadrágok; vízhatlan dzsekik; fürdőruhák, úszódresszek; úszósapkák;
fürdőköpenyek, fürdőköntösök; nyakkendők; selyemövek, vállszalagok; vállkendők; vállkendők, nagykendők;
zoknik; alsóruházat, fehérneműk; kezeslábas overallok; harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók; kétujjas
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kesztyűk; pizsamák; női lábbeli; cipőorrok; talpak lábbelikhez; férfi lábbeli; papucsok; balettcipők; bokacsizmák;

kötött mellények; öltönyök; parkák; hálóköntösök, pongyolák; menyasszonyi ruhák; sárcipők, gumicsizmák;
sildek, napellenzők [fejfedők]; nyaksál; szandálok; alakformáló alsónemű; alakformáló ruhák; baba body-k;
babacipők; babydollok; bakancsok, csizmák; balerina cipők; bundák, szőrmekabátok; csecsemőruházat;
derékszíjak, övek; edzőcipők; egyrészes kisgyermek- és csecsemőruhák; egyrészes overallok (playsuit); esküvői
ruhák; esőálló ruházat; esőcipők; estélyi ruházat; farmerdzsekik; farmerek; farmerruházat; farmernadrágok; férfi,
női és gyermekruházat; férfi nadrágtartók; férfikabátok; férfi felsőruházat; férfi és női lábbeli; férfi és női dzsekik,
kabátok, nadrágok, mellények; férfi és női ingek; gyermek felsőruházat; kapucnis felsők; kapucnis pulóverek,
melegítőfelsők; kezeslábasok, overallok; kosztümök; melegítőnadrág; melegítőfelsők; nadrágok; rövidnadrágok;
ruházat (bőr); ruházat, lábbelik és fejfedők részei; strandruhák; szabadidő együttesek [ruházat]; zakók, dzsekik;
zoknik és harisnyák; egyrészes ruhák; női ruhák; báli ruhák; férfi ruházat; bodyk [ruházat].
( 210 ) M 20 03130
( 220 ) 2020.10.18.
( 731 ) Nagy Dorottya, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) TRANSYLVANIAN MYTHOLOGY
( 511 ) 18

Kikészített bőrök; bőrszalagok, bőrzsinórok; műbőr; ömlesztve árusított bőr; utazókészletek [bőráruk];

bőrutánzatból készült táskák; bőrből készült bőröndök; bőrtáskák és bőrtokok; bőr pénztárcák; bőrtáskák;
bőröndök; újrahasznosítható bevásárlótáskák; ruhatáskák utazáshoz; satchel táskák; válltáskák, tarisznyák;
retikülök, kézitáskák; hátizsákok, hátitáskák; strandtáskák; ernyők, esernyők; dobozok, tartók bőrből vagy
műbőrből; poggyász; irattáskák, aktatáskák; kulcstartó tokok; napernyők; korbácsok, ostorok; hámok;
lószerszámok; pórázok, szíjak állatok számára; műszőrme; félig kikészített szőrme; állatbőrök és irhák; üresen
árusított sminktáskák; erszények, táskák smink, kulcsok és más személyes tárgyak tárolására; kártyatartók
[bőráruk]; bankkártyatartók; textil bevásárlótáskák; oldalhordozó táskák csecsemők hordozására; öltöny-, ing- és
ruhaszállító táskák.
25

Pulóverek, kötött pulóverek; csuklyák, kapucnik [ruházat]; dzsekik; övek [ruházat]; kötények [ruházat];

rövid együttesek [ruházat]; ruhazsebek; pizsama; tornaruhák; sportzoknik; sportcipők; sportlábbelik; kalapáruk;
pelerin, köpeny; sapkák; svájcisapkák, barettek; kötött kesztyűk; síkesztyűk; motoros kesztyűk; szőrme muffok;
prémsálak [szőrmék]; kabátok, dzsekik; hosszúnadrágok; talárok; szoknyák; ingek; lezser, hétköznapi ingek;
pólóingek; hosszú ujjú pulóverek; vízhatlan nadrágok; vízhatlan dzsekik; fürdőruhák, úszódresszek; úszósapkák;
fürdőköpenyek, fürdőköntösök; nyakkendők; selyemövek, vállszalagok; vállkendők; vállkendők, nagykendők;
zoknik; alsóruházat, fehérneműk; kezeslábas overallok; harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók; kétujjas
kesztyűk; pizsamák; női lábbeli; cipőorrok; talpak lábbelikhez; férfi lábbeli; papucsok; balettcipők; bokacsizmák;
kötött mellények; öltönyök; parkák; hálóköntösök, pongyolák; menyasszonyi ruhák; sárcipők, gumicsizmák;
sildek, napellenzők [fejfedők]; nyaksál; szandálok; alakformáló alsónemű; alakformáló ruhák; baba body-k;
babacipők; babydollok; bakancsok, csizmák; balerina cipők; bundák, szőrmekabátok; csecsemőruházat;
derékszíjak, övek; edzőcipők; egyrészes kisgyermek- és csecsemőruhák; egyrészes overallok (playsuit); esküvői
ruhák; esőálló ruházat; esőcipők; estélyi ruházat; farmerdzsekik; farmerek; farmerruházat; farmernadrágok; férfi,
női és gyermekruházat; férfi nadrágtartók; férfikabátok; férfi felsőruházat; férfi és női lábbeli; férfi és női dzsekik,
kabátok, nadrágok, mellények; férfi és női ingek; gyermek felsőruházat; kapucnis felsők; kapucnis pulóverek,
melegítőfelsők; kezeslábasok, overallok; kosztümök; melegítőnadrág; melegítőfelsők; nadrágok; rövidnadrágok;
ruházat (bőr); ruházat, lábbelik és fejfedők részei; strandruhák; szabadidő együttesek [ruházat]; zakók, dzsekik;
zoknik és harisnyák; egyrészes ruhák; női ruhák; báli ruhák; férfi ruházat; bodyk [ruházat].
( 210 ) M 20 03132
( 220 ) 2020.10.19.
( 731 ) La-sh-mi Korlátolt Felelősségű Társaság, Délegyháza (HU)
( 740 ) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 3

Kozmetikumok szempillához; kozmetikai szerek szempillákhoz; szempillák; műszempillák; ragasztószerek

műszempillákhoz.
44

Szempilla-hosszabbítási szolgáltatások; szépészeti szolgáltatások, különösen szempillák terén;

szépségápolás.
( 210 ) M 20 03137
( 220 ) 2020.10.19.
( 731 ) Thummerer Vilmos, Noszvaj (HU)
( 541 ) Terra
( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

( 210 ) M 20 03171
( 220 ) 2020.10.22.
( 731 ) Szt. Kristóf Rendezvényközpont Kft., Zamárdi (HU)
( 740 ) Csapó és Császár Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33
35

Alkoholtartalú italok (a sörök kivételével).
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció (árubemutatás, áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból, beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások
beszerzése más cégeknek], célzott marketing, hirdetési- és reklámszolgáltatások, kereskedelmi közvetítői
szolgáltatások, kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások, rádiós reklámozás, reklámanyagok [röplapok,
prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése, televíziós reklámozás, szabadtéri reklámozás, hirdetés).
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (éttermi szolgáltatások, szállodai szolgáltatások, vendéglátás,

bár szolgáltatások).
( 210 ) M 20 03173
( 220 ) 2020.10.22.
( 731 ) Hunics Tímea, Diósd (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 541 ) MANDORLA
( 511 ) 25

Strandruházat; úszódressz, fürdőruha; női fürdőruhák; alsóruházat, fehérneműk; fehérnemű; funkcionális

fehérnemű; leszorító bugyik, rövidnadrágok [alakformáló fehérneműk]; női alsóruházat, fehérnemű; trikók; trikó
[alsónemű], kombiné; legging nadrágok, cicanadrágok; női ruhák; szoknyák; bodyk [alsóruházat]; bodyk
[ruházat]; pólók; köntösök, pongyolák; halóruhák.
35

A következő árukkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:

strandruházat; úszódressz, fürdőruha; női fürdőruhák; alsóruházat, fehérneműk; fehérnemű; funkcionális
fehérnemű; leszorító bugyik, rövidnadrágok [alakformáló fehérneműk]; női alsóruházat, fehérnemű; trikók; trikó
[alsónemű], kombiné; legging nadrágok, cicanadrágok; női ruhák; szoknyák; bodyk [alsóruházat]; bodyk
[ruházat]; pólók; köntösök, pongyolák; halóruhák.
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( 210 ) M 20 03174
( 220 ) 2020.10.22.
( 731 ) Szalai Anikó, Vecsés (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )
( 511 ) 25

Alkalmi öltönyök; báli ruhák; egyrészes ruhák; esküvői ruhák; estélyi ruházat; estélyi, alkalmi kabátok;

felsőruházat; fiú felsőruházat; jégtáncos ruházat; kisgyermek ruházat; koszorúslány ruhák; lányka felsőruházat;
menyasszonyi ruhák; női alkalmi ruhák; női felsőruházat; női ruhák; öltönyök; ruházati cikkek; tánc unitard
[balett-trikók, táncruhák]; tánchoz való öltözékek; tánchoz viselt öltözék; ünnepélyes alkalmi, estélyi viseletek.
35

Ruházkodással kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ruházkodással kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; ruházati cikkek es ruházati kiegészítők értékesítésével kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;
online ruházati kiskereskedelmi bolti szolgáltatások; ruházati kiegészítőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások; ruházattal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; kiskereskedelmi bolti szolgáltatások
a ruházat területén; divatkiegészítőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.
40

Szabás, ruhaanyagok szabása; mérték utáni szabóság; szabászat vagy ruhakészítés; szabászat [egyedi

gyártás]; ruhaszabás; varrás es ruhakészítés; ruhakészítésre vonatkozó tájékoztatás.
( 210 ) M 20 03175
( 220 ) 2020.10.22.
( 731 ) Várhegyiné Bakos Orsolya, Pomáz (HU)
Várhegyi Tamás, Pomáz (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 541 ) Smart Angel
( 511 ) 35

Adminisztratív támogatás és adatfeldolgozási szolgáltatások; irodai tevekénységek szolgáltatásai; titkári és

irodai szolgáltatások; számlázási szolgáltatások; adminisztratív könyvelés; kiszervezett szolgáltatásokat nyújtó
vállalkozás az ügyfélkapcsolat-kezelés területén; ügyfelkapcsolat-kezelés; marketing szolgáltatások; marketinggel
kapcsolatos adminisztráció; statisztikák összeállítása; marketingadatok statisztikai értékelése; piackutatási
statisztikák elemzése; statisztikai információk összeállítása; statisztikai elemzés és jelentéskészítés;
szövegszerkesztési és gépírási szolgáltatások; számítógépesített szövegszerkesztés; adatbázis menedzsment;
számítógépes adatbázis menedzsment; adatok rendszerezése számítógépes adatbázisokban; információk
összegyűjtése és bevitele számítógépes adatbázisokba; információk számítógépes adatbázisokba való szerkesztése
és rendezése; vásárlási megrendelések ügyintézése; számítógépes megrendelések adminisztratív feldolgozása;
megrendelések felvételéhez kapcsolódó adminisztrációs szolgáltatások; telefonon vagy számítógépen leadott
megrendelések adminisztratív feldolgozása; audio és/vagy vizuális bemutatók készítése cégek részére.
41

Adminisztratív képzéssel kapcsolatos tanfolyamok lebonyolítása; video szerkesztés; videofelvételek

szerkesztése; marketinghez kapcsolódó képzési szolgáltatások.
42

Grafikai szolgáltatások; számítógépes grafikai szolgáltatások; prezentációk készítése; weboldalak

aktualizálása; weboldal frissítési szolgáltatások; weboldal tervezes, készítés; weboldal szerkesztés.
( 210 ) M 20 03176
( 220 ) 2020.10.22.
( 731 ) Indepack Magyarország Kft., Pomáz (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 541 ) FLAMOBOX
( 511 ) 16

Papírból készült tárolók csomagolási célokra; papírból készült nyomtatott csomagolóanyagok; papírból

készült tasakok csomagoláshoz; kartonból készült csomagolóanyag; kartontálcák ételek csomagolására;
csomagolásra szolgáló kartondobozok; csomagolásra szolgáló papírdobozok; csomagolóanyagok
élelmiszerekhez; papírlapok csomagoláshoz; papírzacskók csomagoláshoz; csomagolópapír; csomagolóanyagok
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élelmiszerekhez; ételcsomagolópapír; papírkartonok, dobozok ételszállításhoz; biológiailag lebomló papírpép

alapú tárolók elvitelre felszolgált ételekhez.
( 210 ) M 20 03177
( 220 ) 2020.10.22.
( 731 ) Ferenci Gergő, Dorog (HU)
Kalmár Mendel Ádám, Győr (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )
( 511 ) 42

Alkalmazásszoftverek fejlesztése; honlapok és weblapok tervezése és létrehozása; honlapok és weboldalak

tervezése és fejlesztése; internetes weboldalak tervezése és fejlesztése; online weboldalak tervezése, kialakítása és
fejlesztése harmadik felek részére; számítógépes alkalmazás fejlesztése; számítógépes szoftver alkalmazási
megoldások fejlesztése; számítógépes szoftver fejlesztése; web oldalak készítése és karbantartása mások számára;
weboldal fejlesztő szolgáltatások; weboldal frissítési szolgáltatások; weboldalak aktualizálása; weboldalak
karbantartása; weboldalak készítése és karbantartása; weboldalak programozása; weboldalak tervezése,
létrehozása es programozása; weboldalak tervezésével kapcsolatos tanácsadás.
( 210 ) M 20 03180
( 220 ) 2020.10.22.
( 731 ) Benkő Károly, Gyál (HU)
( 740 ) Dr. Laczkó és Dr. Szőke Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 7
11

Konyhai gépek, elektromos.
Gázzal működő konyhai gépek főzéshez; elektromos konyhai gépek főzéshez; beépített főzőlapok;

elektromágneses indukciós főzőlapok [háztartási célokra]; elektromos ételmelegítő főzőlapok; elektromos
főzőlapok; főzőlapok; főzőlapok [kályhák részei]; főzőlapok részeként árusított kerámialapok; főzőlapok, rezsók;
főzőlapok, rezsók [háztartási célokra]; főzőlapok, tűzhely lapok; indukciós főzőlapok; nem elektromos főzőlapok
háztartási célokra; összetett főzőlapok; rezsók, főzőlapok; asztali sütők; elektromos panini sütők; elektromos sous
vide sütők; elektromos sütők; elektromos sütők, kemencék; háztartási sütők; háztartási sütők, tűzhelyek;
indukciós sütők; elektromos sütőlapok; gázüzemű sütőlapok [főzőkészülékek]; elektromos sütőnyársak;
elektromos sütőnyársak grillekhez; gázzal működő sütőnyársak; forrólevegős sütők; háztartási célú
sütőkemencék; háztartási hűtőgépek, hűtőszekrények; hűtőszekrények; elektromos hűtők, hűtőszekrények
[háztartási célokra]; elektromos hűtőgépek, hűtőszekrények; konyhai páraelszívók; tűzhely feletti szagelszívók
[háztartási célokra].
( 210 ) M 20 03181
( 220 ) 2020.10.22.
( 731 ) Benkő Károly, Gyál (HU)
( 740 ) Dr. Laczkó és Dr. Szőke Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 7
11

Konyhai gépek, elektromos.
Gázzal működő konyhai gépek főzéshez; elektromos konyhai gépek főzéshez; elektromágneses indukciós
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főzőlapok [háztartási célokra]; beépített főzőlapok; elektromos ételmelegítő főzőlapok; elektromos főzőlapok;

főzőlapok; főzőlapok [kályhák részei]; főzőlapok részeként árusított kerámialapok; főzőlapok, rezsók; főzőlapok,
rezsók [háztartási célokra]; főzőlapok, tűzhely lapok; indukciós főzőlapok; nem elektromos főzőlapok háztartási
célokra; összetett főzőlapok; rezsók, főzőlapok; asztali sütők; elektromos panini sütők; elektromos sous vide
sütők; elektromos sütők; elektromos sütők, kemencék; háztartási sütők; háztartási sütők, tűzhelyek; indukciós
sütők; elektromos sütőlapok; gázüzemű sütőlapok [főzőkészülékek]; elektromos sütőnyársak grillekhez;
elektromos sütőnyársak; gázzal működő sütőnyársak; forrólevegős sütők; háztartási célú sütőkemencék; háztartási
hűtőgépek, hűtőszekrények; hűtőszekrények; elektromos hűtők, hűtőszekrények [háztartási célokra]; elektromos
hűtőgépek, hűtőszekrények; konyhai páraelszívók; tűzhely feletti szagelszívók [háztartási célokra].
( 210 ) M 20 03182
( 220 ) 2020.10.22.
( 731 ) Dentalcoop-Schatz Fogászati és Szájsebészeti Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SoulDental
( 511 ) 41

Oktatási és képzési szolgáltatások; fogászattal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; fogászati továbbképző

tanfolyamok biztosítása; rezidensképzés.
44

Orvosi szolgáltatások; fogászat; fogszabályozási szolgáltatások; kozmetikai fogászat; szedációs fogászat;

fogászati klinikák szolgáltatásai; klinikák, orvosi rendelők szolgáltatásai; orvosi ellátás; fogászati tanácsadás;
fogfehérítési szolgáltatás; foghigiénikus szolgáltatás; esztétikai fogászat; szájsebészet; orális diagnosztika; orvosi
diagnosztikai szolgáltatások [tesztelés és elemzés]; optikai képalkotás gyógyászati diagnosztikai használatra;
diagnosztikai vagy kezelési célú orvosi vizsgálatok; endodoncia; paradontológia.
( 210 ) M 20 03183
( 220 ) 2020.10.22.
( 731 ) Dentalcoop-Schatz Fogászati és Szájsebészeti Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) DentalKópé
( 511 ) 41

Oktatási és képzési szolgáltatások; fogászattal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; fogászati továbbképző

tanfolyamok biztosítása; rezidensképzés.
44

Orvosi szolgáltatások; fogászat; fogszabályozási szolgáltatások; kozmetikai fogászat; szedációs fogászat;

fogászati klinikák szolgáltatásai; klinikák, orvosi rendelők szolgáltatásai; orvosi ellátás; fogászati tanácsadás;
fogfehérítési szolgáltatás; foghigiénikus szolgáltatás; esztétikai fogászat; szájsebészet; orális diagnosztika; orvosi
diagnosztikai szolgáltatások [tesztelés és elemzés]; optikai képalkotás gyógyászati diagnosztikai használatra;
diagnosztikai vagy kezelési célú orvosi vizsgálatok; endodoncia; paradontológia; gyermekfogászat.
( 210 ) M 20 03187
( 220 ) 2020.10.23.
( 731 ) KALU-BEAUTY Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kozma Zoltán, Budapest
( 546 )

( 511 ) 24
25

Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy műanyagból.
Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

M42

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 1. szám, 2021.01.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 210 ) M 20 03206
( 220 ) 2020.10.27.
( 731 ) Nagy Ákos, Budapest (HU)
( 740 ) Kálmán és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 21

Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; termoszok; poharak papírból vagy

műanyagból.
32

Alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; zöldségitalok; limonádék.

( 210 ) M 20 03207
( 220 ) 2020.10.27.
( 731 ) Nagy Ákos, Budapest (HU)
( 740 ) Kálmán és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 44

Tetoválás.

( 210 ) M 20 03213
( 220 ) 2020.10.27.
( 731 ) Detector Store Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Túry Dániel Miklós, Budapest
( 546 )

( 511 ) 22

Kötelek és zsinegek; hálók; sátrak és ponyvák; napellenző tetők textilanyagokból vagy műanyagokból;

vitorlák; zsákok ömlesztett áru szállításához és tárolásához; párnázó-, bélelő- és tömőanyagok, a papír, karton,
gumi vagy műanyagok kivételével; nyers textilrostok és ezek helyettesítő anyagai.
( 210 ) M 20 03214
( 220 ) 2020.10.27.
( 731 ) Detector Store Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Túry Dániel Miklós, Budapest
( 546 )

( 511 ) 7

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.
8

Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; oldalfegyverek, lőfegyverek kivételével;
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borotvák.
11

Világító-, fűtő-, hűtő-, gőzfejlesztő, főző-, szárító-, szellőztető, vízszolgáltató és egészségügyi készülékek és

berendezések.
( 210 ) M 20 03221
( 220 ) 2020.10.28.
( 731 ) Dr. Jankovics István 50%, Budapest (HU)
Complex Medical Centre Zrt. 50%, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 44

Orvosi laboratóriumok által nyújtott orvosi, elemzési szolgáltatások diagnosztikai és kezelési célokra.

( 210 ) M 20 03240
( 220 ) 2020.10.29.
( 731 ) Salamon-Kiss Dóra, Budapest (HU)
( 740 ) Jámbor Tóth Kolláth Ügyvédi Iroda, Miskolc
( 546 )

( 511 ) 39
43

Szállítás és tárolás; áruk csomagolása és tárolása; áruk csomagolása és raktározása.
Vendéglátás.

( 210 ) M 20 03242
( 220 ) 2020.10.29.
( 731 ) Imperium Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Esztergom (HU)
( 740 ) Lovászi-Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Hordozható számítógépek, laptopok; számítógépes rendszerek; számítógépes szerverek; számítógéphez

kialakított perifériák; számítógépek és számítógépes hardverek; számítógépekkel és egyéb okoseszközökkel való
használatra kialakított perifériák; falilámpa szerelvények [kapcsolók]; elektrooptikai kapcsolószerkezetek,
csatlakozók; villanykapcsolók; számítógépes hardverek világítás vezérléséhez; elektromos energia vezetésére,
kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések.
35

Kiskereskedelmi szolgáltatások számítógépes hardverrel kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások

számítógépes szoftverrel kapcsolatban; nagykereskedelmi szolgáltatások számítógépes hardverrel kapcsolatban;
nagykereskedelmi szolgáltatások számítógépes szoftverrel kapcsolatban; informatikai berendezésekkel
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; informatikai berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy
ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések kereskedelme; televízió készülékek kereskedelme;
reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; érzékelő kapcsoló
nagykereskedelem, érzékelő kapcsoló kiskereskedelem,; távvezérlő eszközök nagykereskedelme az IOT számára,
távvezérlő eszközök kiskereskedelme az IOT számára; intelligens érzékelő kapcsolók nagykereskedelme,
intelligens érzékelő kapcsolók kiskereskedelme.
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Számítógép javítási szolgáltatások; számítógép-karbantartási szolgáltatások; számítógép telepítési

szolgáltatások; számítógépek és számítógép perifériák telepítése, javítása és karbantartása; számítógépek
telepítése, üzembe helyezése; számítógépes hardverekkel kapcsolatos karbantartási szolgáltatások; számítógépes
hardverek és telekommunikációs berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása; számítógépes
hardverek [üzembe helyezés, karbantartás és javítás].
42

Számítógépek specifikációinak tervezése; számítógépek tervezése; számítógépes hardverek és szoftverek

tervezése; számítógépes hardverek és szoftverek fejlesztése; számítógépes hardverek fejlesztése; számítógépes
rendszerek fejlesztése; számítógépes szoftverek telepítése, karbantartása, frissítése és bővítése; számítógépek
fejlesztése.
( 210 ) M 20 03243
( 220 ) 2020.10.29.
( 731 ) Imperium Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Esztergom (HU)
( 740 ) Lovászi-Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Hordozható számítógépek, laptopok; számítógépes rendszerek; számítógépes szerverek; számítógéphez

kialakított perifériák; számítógépek és számítógépes hardverek; számítógépekkel és egyéb okoseszközökkel való
használatra kialakított perifériák; falilámpa szerelvények [kapcsolók]; elektrooptikai kapcsolószerkezetek,
csatlakozók; villanykapcsolók; számítógépes hardverek világítás vezérléséhez; elektromos energia vezetésére,
kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések.
35

Kiskereskedelmi szolgáltatások számítógépes hardverrel kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások

számítógépes szoftverrel kapcsolatban; nagykereskedelmi szolgáltatások számítógépes hardverrel kapcsolatban;
nagykereskedelmi szolgáltatások számítógépes szoftverrel kapcsolatban; informatikai berendezésekkel
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; informatikai berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy
ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések kereskedelme; televízió készülékek kereskedelme;
reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; érzékelő kapcsoló
nagykereskedelem, érzékelő kapcsoló kiskereskedelem; távvezérlő eszközök nagykereskedelme az IOT számára,
távvezérlő eszközök kiskereskedelme az IOT számára; intelligens érzékelő kapcsolók nagykereskedelme,
intelligens érzékelő kapcsolók kiskereskedelme.
37

Számítógép javítási szolgáltatások; számítógép-karbantartási szolgáltatások; számítógép telepítési

szolgáltatások; számítógépek és számítógép perifériák telepítése, javítása és karbantartása; számítógépek
telepítése, üzembe helyezése; számítógépes hardverekkel kapcsolatos karbantartási szolgáltatások; számítógépes
hardverek és telekommunikációs berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása; számítógépes
hardverek [üzembe helyezés, karbantartás és javítás].
42

Számítógépek specifikációinak tervezése; számítógépek tervezése; számítógépes hardverek és szoftverek

tervezése; számítógépes hardverek és szoftverek fejlesztése; számítógépes hardverek fejlesztése; számítógépes
rendszerek fejlesztése; számítógépes szoftverek telepítése, karbantartása, frissítése és bővítése; számítógépek
fejlesztése.
( 210 ) M 20 03244
( 220 ) 2020.10.29.
( 731 ) Imperium Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Esztergom (HU)
( 740 ) Lovászi-Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 9

Hordozható számítógépek, laptopok; számítógépes rendszerek; számítógépes szerverek; számítógéphez

kialakított perifériák; számítógépek és számítógépes hardverek; számítógépekkel és egyéb okoseszközökkel való
használatra kialakított perifériák; falilámpa szerelvények [kapcsolók]; elektrooptikai kapcsolószerkezetek,
csatlakozók; villanykapcsolók; számítógépes hardverek világítás vezérléséhez; elektromos energia vezetésére,
kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések.
35

Kiskereskedelmi szolgáltatások számítógépes hardverrel kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások

számítógépes szoftverrel kapcsolatban; nagykereskedelmi szolgáltatások számítógépes hardverrel kapcsolatban;
nagykereskedelmi szolgáltatások számítógépes szoftverrel kapcsolatban; informatikai berendezésekkel
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; informatikai berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy
ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések kereskedelme; televízió készülékek kereskedelme;
reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; érzékelő kapcsoló
nagykereskedelem, érzékelő kapcsoló kiskereskedelem; távvezérlő eszközök nagykereskedelme az IOT számára,
távvezérlő eszközök kiskereskedelme az IOT számára; intelligens érzékelő kapcsolók nagykereskedelme,
intelligens érzékelő kapcsolók kiskereskedelme.
37

Számítógép javítási szolgáltatások; számítógép-karbantartási szolgáltatások; számítógép telepítési

szolgáltatások; számítógépek és számítógép perifériák telepítése, javítása és karbantartása; számítógépek
telepítése, üzembe helyezése; számítógépes hardverekkel kapcsolatos karbantartási szolgáltatások; számítógépes
hardverek és telekommunikációs berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása; számítógépes
hardverek [üzembe helyezés, karbantartás és javítás].
42

Számítógépek specifikációinak tervezése; számítógépek tervezése; számítógépes hardverek és szoftverek

tervezése; számítógépes hardverek és szoftverek fejlesztése; számítógépes hardverek fejlesztése; számítógépes
rendszerek fejlesztése; számítógépes szoftverek telepítése, karbantartása, frissítése és bővítése; számítógépek
fejlesztése.
( 210 ) M 20 03246
( 220 ) 2020.10.29.
( 731 ) Tóth Borbála, Veresegyház (HU)
( 740 ) Budapesti 177. Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 18
25

Bőrruházat (2); oldaltáskák, tarisznyák; pénztárcák, levéltárcák; strandtáskák.
Alsóruházat, fehérneműk; alsószoknyák; alvómaszkok; ballonkabátok [ruházat]; bőrruházat (1);

egyenruhák; dzsekik; felsőruházat; fürdőruhák, úszódresszek; hálóköntösök, pongyolák; harisnyaáruk, kötöttáruk;
harisnyák; harisnyanadrágok; hímzett ruhadarabok; hosszúnadrágok (1); hosszúnadrágok (2); jelmezek; kabátok,
dzsekik; kalapáruk (1); kalapáruk (2); karcsúsító anyagokat tartalmazó ruházat; készruhák; kesztyűk;
kezeslábasok [felsőruházat]; kimonók; kombinék [alsónemű]; kötöttáruk [ruházat]; latex ruházat; legging
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nadrágok, cicanadrágok; míderek (1); míderek (2); övek [ruházat]; pelerinek; pizsamák; pólók; poncsók; pufi

dzsekik [ruházat]; pulóverek; pulóverek, kötött pulóverek; ruházati cikkek; strandcipők; strandruházat; szoknyák;
szőrmebéléses kabátok; szövetkabátok, felöltők.
( 210 ) M 20 03249
( 220 ) 2020.10.29.
( 731 ) Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 42

Minőségellenőrző terméktesztelés, minőségellenőrző tesztek végrehajtása, ételhigiéniával kapcsolatos

minőség-ellenőrzés, élelmiszerek vizsgálata, élelmiszerek ellenőrzése.
( 210 ) M 20 03252
( 220 ) 2020.10.30.
( 731 ) Yotta Trade a.s., Bratislava (SK)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

Sörök, ízesített sörök, alkoholmentes sörök, komlókivonatok sörkészítéshez.

( 210 ) M 20 03254
( 220 ) 2020.10.30.
( 731 ) SAVENCIA SA, VIROFLAY, Franciaország (FR)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Tej, sajt és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok; vaj; tejszínes krémek.

( 210 ) M 20 03256
( 220 ) 2020.10.30.
( 731 ) Agrometry Kft., Szentendre (HU)
( 541 ) Ciprodor Extra
( 511 ) 1

Biostimulánsok növényekhez; biotrágyák; csávázószerek [trágyák]; komplex műtrágyák; mezőgazdaságban

használt vegyszerek; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti vegyszerek; mezőgazdasági műtrágyák; növényi
növekedésszabályozók; talaj trágyázására, műtrágyázására szolgáló szerek; gyomirtó szerekben használt
vegyszerek; felületaktív vegyi anyagok mezőgazdasági használatra.
5

Atkairtó szerek mezőgazdasági célokra; gombaölő szerek mezőgazdasági használatra; gyomirtók;

mezőgazdasági féregirtók, rovarirtók; rovarirtó szerek, inszekticidek; talajfertőtlenítő készítmények.
( 210 ) M 20 03259
( 220 ) 2020.10.30.
( 731 ) Budapest Szervíz Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
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( 546 )
( 511 ) 35

Gépjárművek értékesítésével kapcsolatos információnyújtás interneten keresztül; gépjármű értékesítéshez

kapcsolódó reklámszolgáltatások; a következő árukkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi és internetes
kiskereskedelmi szolgáltatások: építőipari gépek és berendezések; építőipari gépek és felszerelések.
37

Építőipari gépek és berendezések javítása vagy karbantartása; építőipari gépek és felszerelések javítása;

járművek karbantartása, szervizelése és javítása; gépjárművek és alkatrészeik javítása és karbantartása;
gépjárművek és azok alkatrészeinek, valamint gépjárműmotorok és azok alkatrészeinek javítása és karbantartása;
járművek és azok alkatrészeinek karbantartás és javítás előtti ellenőrzése.
( 210 ) M 20 03260
( 220 ) 2020.10.30.
( 731 ) Healing Green Kft., Győr (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Humán étrendkiegészítők; nem gyógyászati célú étrendkiegészítők emberek számára; nem gyógyászati célú

étrendkiegészítők emberi fogyasztásra; táplálékkiegészítők; étrend- és táplálékkiegészítők; táplálékkiegészítők és
diétás készítmények; táplálékkiegészítők nem gyógyászati használatra.
35

Étrendkiegészítőkkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; étrendkiegészítőkkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; a következő árukkal kapcsolatos kis-, nagy és internetes kiskereskedelmi
szolgáltatások: humán étrendkiegészítők; nem gyógyászati célú étrendkiegészítők emberek számára; nem
gyógyászati célú étrendkiegészítők emberi fogyasztásra; táplálékkiegészítők; étrend- és táplálékkiegészítők;
táplálékkiegészítők és diétás készítmények; táplálékkiegészítők nem gyógyászati használatra.
( 210 ) M 20 03262
( 220 ) 2020.10.30.
( 731 ) Barcza Alexandra, Dunakeszi (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )
( 511 ) 37

Ruhajavítás; ruhák felújítása; stoppolás [ruhajavítás]; ruházat karbantartása és javítása; ruhajavító

szolgáltatásokkal kapcsolatos információszolgáltatás; ruhajavítási szolgáltatásokkal kapcsolatos
információszolgáltatás; szabászat [javítás]; varrás [javítás].
( 210 ) M 20 03279
( 220 ) 2020.11.03.
( 731 ) Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)
( 740 ) Kiss János József, Budapest
( 546 )
( 511 ) 29

Aludttej; joghurt; kefir; sajtok; tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejföl; tejoltó; tejpor; tejsavó;

tejszínhab; tejszín [tejtermékek]; tejtermékek.
( 210 ) M 20 03280
( 220 ) 2020.11.03.
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( 731 ) Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)

( 740 ) Kiss János József, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Aludttej; joghurt; kefir; sajtok; tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejföl; tejoltó; tejpor; tejsavó;

tejszínhab; tejszín [tejtermékek]; tejtermékek.
( 210 ) M 20 03282
( 220 ) 2020.11.03.
( 731 ) Dr. Luvszandagva Dzsargalszajhan, Budapest (HU)
( 541 ) Kutyavári Team
( 511 ) 44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.
( 210 ) M 20 03283
( 220 ) 2020.11.03.
( 731 ) Riczkó Lajos, Budapest (HU)
Dr. Bene József, Ostoros (HU)
Szabó Ervin, Eger (HU)
( 541 ) Dr Bene-Fitt hasi zsírégető tea
( 511 ) 5

Teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; teák (nem gyógyászati használatra]; gyógyhatású teák,

főzetek.
30

Tea alapú italok.

( 210 ) M 20 03284
( 220 ) 2020.11.03.
( 731 ) PYXIS Truffle Kft., Miskolc (HU)
( 546 )

( 511 ) 31

Szarvasgomba, friss.

( 210 ) M 20 03286
( 220 ) 2020.11.03.
( 731 ) Lavyl Royal Ltd, Nicosia (CY)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Lavylites - Ősenergia. Átalakít. Mélyen.
( 511 ) 3

Gyógynövénykivonatok kozmetikai célokra; felhám ápoló kozmetikai olajok; hidratáló zselék, gélek

[kozmetikai]; bőrfeszesítő kozmetikai készítmények; kozmetikai krémek; kozmetikai bőrápoló termékek aeroszol
formában; tisztító tejek kozmetikai használatra; szájhigiénés készítmények; összehúzó szerek kozmetikai
használatra; öregedésgátló hidratálók kozmetikai szerekként történő használatra; korrektorok [kozmetikai szerek];
feszesítő, tonifikáló krémek [kozmetikai]; kozmetikai napvédő készítmények; regeneráló krémek kozmetikai
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használatra; kozmetikai arcápoló készítmények; olajok kozmetikai célokra; ránccsökkentő kozmetikai

készítmények az arcon történő helyi alkalmazásra; kozmetikai célú folyadékok, oldatok; kozmetikai haj vizek,
-szeszek; kozmetikai folyadékokkal átitatott kendők; kozmetikai szerek folyadékok formájában; hidratáló
koncentrátumok [kozmetikai]; szérumok kozmetikai alkalmazásra; hidrolizált kollagén kozmetikai célokra;
kozmetikai szerek; testápolási és szépségápolási készítmények.
5

Gyógyszeres szájspray; oxigén gyógyászati használatra; gyógyszerek; rákellenes készítmények; rák-elleni

szerek; szilárd oxigén gyógyászati használatra; gyógyszeres krémek; étkezést helyettesítő, táplálékkiegészítő,
energianövelő szeletek; növényi eredetű rákellenes készítmények; gyógyszeres spray-k; étrend-kiegészítők
kozmetikai hatással; oxigénfürdők; rák kezelésére szolgáló biogyógyszerek; gyógyszerek és természetes
gyógykészítmények.
( 210 ) M 20 03300
( 220 ) 2020.11.04.
( 731 ) Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) Kolomed KOLOPI GYÓGYISZAP
( 511 ) 5

Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

( 210 ) M 20 03303
( 220 ) 2020.11.04.
( 731 ) Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) Eredeti Bambi Narancsízű
( 511 ) 32

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

alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.
( 210 ) M 20 03310
( 220 ) 2020.11.04.
( 731 ) Paulinyi & Partners Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Lohn Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Mérték Stúdió
( 511 ) 16

Építészeti makettek; tervrajzok.

37

Építés; építési tanácsadó szolgáltatások.

42

Építési tervkészítés; építészeti szolgáltatások; várostervezés; mérnöki munkák, szolgáltatások; kutatás az

épületépítés területén; építészeti konzultáció.
( 210 ) M 20 03318
( 220 ) 2020.11.04.
( 731 ) Csirmaz Zsuzsanna, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 14

Egyedi ékszerek; ékszerek nemes anyagokból; ékszerek, nevezetesen nemesfémből készült cikkek;

ékszerek; ezüst ékszerek; füldíszek [ékszerek]; gyűrűk [ékszerek]; karkötők [ékszerek]; medalionok [ékszerek];
medálok [ékszerek]; nemesfém ékszerek; egyedi tervezésű ékszerek.
( 210 ) M 20 03346
( 220 ) 2020.11.06.
( 731 ) Dr. Chen Zhen, Budapest (HU)
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( 740 ) Dr. Wéber Péter, Budapest

( 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.
30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek.

( 210 ) M 20 03347
( 220 ) 2020.11.06.
( 731 ) DR. CHEN ZHEN, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Wéber Péter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek.

( 210 ) M 20 03348
( 220 ) 2020.11.06.
( 731 ) dr. Pesty László István, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bajcsay Gergely, Budapest
( 541 ) Gerilla TV
( 511 ) 35

Reklámanyagok és reklámok készítése, kiadása; reklámanyagok készítése; reklámanyagok online

megjelentetése; reklámanyagok online terjesztése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,
áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámfilmek készítése; reklámlevél szolgáltatás;
reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámterjesztési szolgáltatások az
interneten keresztül.
38

Internetes fórumok biztosítása; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák]; podcastok átvitele; rádióadás;

rádiós és televíziós műsorszórás; televíziós műsorszórás, közvetítés.
41

Elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és

folyóiratok online megjelentetése; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; filmrendezés, a
reklámfilmek kivételével; filmgyártás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; hangversenyek, koncertek szervezése és
lebonyolítása; konferenciák, kongresszusok, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; online, nem letölthető
videók biztosítása; podcastok létrehozása [írása].
( 210 ) M 20 03349
( 220 ) 2020.11.06.
( 731 ) dr. Pesty László István, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bajcsay Gergely, Budapest
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( 541 ) Minority Lives Matter

( 511 ) 35

Reklámanyag készítése; reklámanyagok és reklámok készítése, kiadása; reklámanyagok online

megjelentetése; reklámanyagok online terjesztése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,
áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámfilmek készítése; reklámlevél szolgáltatás;
reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámterjesztési szolgáltatások az
interneten keresztül.
38

Internetes fórumok biztosítása; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák]; podcastok átvitele; rádióadás;

rádiós és televíziós műsorszórás; televíziós műsorszórás, közvetítés.
41

Elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és

folyóiratok online megjelentetése; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; filmrendezés, a
reklámfilmek kivételével; filmgyártás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; hangversenyek, koncertek szervezése és
lebonyolítása; konferenciák, kongresszusok szervezése és lebonyolítása; online, nem letölthető videók biztosítása;
podcastok létrehozása [írása].
( 210 ) M 20 03351
( 220 ) 2020.11.06.
( 731 ) Zárdepo Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Szigetszentmiklós (HU)
( 740 ) Dr. Fock Alexandra, Budapest
( 546 )
( 511 ) 6

Záróreteszek, zárócsapszegek; fém zárólemez zárakhoz; fém zárak; rugós zárak; zárvédő fémlemezek; fém

zárhengerek; fém zárólemezek; fém zárkészletek; fém zárószerkezetek; fém zárak hódeszkához; zárak fém részei;
fém szókombinációs zárak; fém zárak ablakokhoz; zárakhoz való fémkulcsok; fém foglalatok zárakhoz; zárak
táskákhoz fémből; fém záróelemek táskákhoz; biztonsági zárbetétek fémből; közönséges fém zárógyűrűk; fém
zárófedelek, kupakok; fém zárókupakok, dugók; zárak és kulcsok fémből; zárólemezek, csőburkolatok
építményekhez; zárófedelek olajtartályokhoz fémből; zárókupakok palackokhoz, fémből; zárak fémből, nem
elektromos; zárak nyitására szolgáló fémkulcsok; fém reteszek ajtók zárásához; fémből készült
záróretesz-bütykök; sírok zárólapjai, keretei fémből; fém záróelemek ipari csomagolótartályokhoz; zárólemezek,
csőburkolatok tetőre, fémből; fémből készült záró reteszek kapukhoz; fémből készült csapok golyós zárakhoz;
kulcsok; kulcsok fémből; fémkarikák kulcsokhoz; fém kulcslyukpajzsok; kulcsra nyíló fémzárak; kulcscímkék
közönséges fémből; kulcslyukpajzsok közönséges fémből; fém bump-kulcsok lakatosoknak; közönséges fémből
készült kulcskarikák; fémből készült fékes ajtóbehúzók; fém ablakzárak; ablakzárók, nem elektromos; fém
ablakzárak, reteszek; tolózárak (lapos); fém tolózárak; reteszek, tolózárak fémből; fémből készült tolózárak,
reteszek, mint ajtószerelvények; fémből készült tolózárak, reteszek, amelyek ablakszerelvények; rugós fém
zsanérok; rugót tartalmazó fém zsanérok; lakatok; kerékpár lakatok; fém lakatok; henger alakú, betűkombinációs
fém lakatok; fém lakatpántok, reteszek; fémből készült cremone kilincsek ablakokhoz; tűzgátló ajtók fémből;
ajtókeretek, ajtótokok fémből; fém ajtótáblák, névtáblák ajtókhoz; fém ajtókeret; ajtóvasalások; fém ajtófogók;
ajtózárak fémből; ajtóláncok fémből; ajtóbetétek fémből; fém ajtókeretek; fém ajtóütközők; ajtókeretek fémből;
fém ajtófogasok; ajtóreteszek fémből; fém ajtózsanérok; fém ajtóprofilok; fém ajtókilincsek; ajtókilincsek
fémből; fém ajtótámasztók; ajtókopogtatók fémből; ajtószerelvények fémből; ajtó rögzítők fémből; fém
biztonsági ajtók; üveges ajtók fémből; külső ajtók fémből; biztonsági redőny ajtókra; fém fogantyúk ajtókhoz;
fém páncéllemezek ajtókhoz; fém alkatrészek ajtókhoz; fém szegélyek ajtókhoz; ajtórugók, nem elektromos;
biztonsági ajtózárak fémből; fémből készült ajtóelemek; fém ajtókeretek hűtőkamrákhoz; fémből készült
ajtórögzítők; fém ajtótámasztó szerkezetek; fém biztonsági ajtószerelvények; ajtók és ablakok fémből; fémből
készült páncélozott ajtók; fém szigetelés ablakra/ajtóra; fémből készült védőlemezek ajtókhoz; fémből készült
ajtófogók szekrényajtókhoz; ajtónyitó szerkezetek, nem elektromos; bútorfogók, ajtófogók bútorokra fémből;
közönséges fémből készült ajtógombok; fémből készült biztonsági láncok ajtókra; vasalatok ajtókhoz és
ablakokhoz (fém -); fém névtáblák és ajtóra való névtáblák; fém kukucskálók, kémlelőnyílások ajtóra [nem
nagyító]; fémből készült ajtók, kapuk, ablakok és árnyékolók; ablakvasalások; alumínium ablakok; fém
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ablakfogók; fém ablakgörgők; szellőzőrácsok fémből ajtókba történő beszerelésre; fém ablakkeretek; fém

ablakzsanérok; fém ablakosztások; ablakszárnyak alumíniumból; fém ablakkilincsek; fém ablaktömítések;
ablakpárkányok fémből; ablakszerelvények fémből; szárnyas fém ablakok; fémkeretes páncélozott ablakok; fém
redőnyök ablakokhoz; fém szegélyek ablakokhoz; fém fogantyúk ablakokhoz; fém ablaknyitó karok; ablakkeret
rögzítők fémből; ablakszárny görgők fémből; fém ablakszárny karok; ablakszárny-rögzítők fémből;
ablakredőnyök, zsaluk fémből; fémből készült ablak tartozékok; ablakokba szerelhető szellőzőrácsok fémből; fém
házszámok; házszámok fémből, nem világítóak; küszöbök fémből; fémből készült küszöbrés takaró profil;
fémzsanérok kapukhoz; kapu reteszek fémből; nem elektromos, fém kapucsengők; kapu kampók és szemek
fémből; fém csavaranyák; csavaranyák [fémcikkek]; fém hatlapfejű csavar; fém hatlapfejű csavarok; önmetsző
fém csavarok; gyűrűs (fejű) csavarok; fém csavaros kampók; csavaralátétek, alátétgyűrűk fémből; szárnyas
csavarok [rögzítők] fémből; fémből készült szemes csavarok; fémből készült gyűrűs csavarok; fémből készült
csavarmenetes rögzítések; csavarmenettel ellátott fém rögzítőlapok; csavaranyák, reteszek és rögzítők fémből;
fém szerszámosládák; szerszámosládák fémből; szerszámosládák fémből, üres; szerszámos dobozok fémből, üres;
fém postaláda rések; fém táblák postaládára; fém levélbedobók; levélszekrények fémből; fém billenőajtók
levélszekrényekhez; fém borítások levélszekrényekhez; széfek; elektronikus széfek; széfek, elektronikus; széfek
fémből; fém páncéltermek [széfek]; könyvalakú fém széfek; páncéltermek és széfek; tűzbiztos szekrények
[széfek] fémből; páncéltermek és széfek, fémből; széfek [fém vagy nem fém]; páncélszekrények; páncélozott
fémajtók; fém páncéllemezek; fémajtók páncélszekrényekhez; fém pénztárfiókok; pénzszekrények, perselyek
(kazetták) fémből; pénzkazetták [fém vagy nem fém]; tűzálló építőanyagok fémből; tűzálló ajtók fémből; fémből
készült tűzálló építőanyagok; fegyverszéfek; acél láncok; fém kerékpárzárak; fém parkolóhely ütköző;
fémszerkezetek kerékpárok parkolásához; biztonsági fémláncok; fém biztonsági kapcsok; fémrácsok biztonsági
célokra; biztonsági redőnyök, rolók fémből; kerékpártárolók [szerkezetek] fémből; fém biciklitárolók,
kerékpártárolók; fémből készült kerékpár-tároló állványok.
9

Elektromos zárak; zárak, elektromos; elektronikus zárak; elektromos záródugók; zárkioldók [fényképészet];

zárkioldók [fényképezőgépekhez]; elektronikus zárrendszerek; optikai zárszerkezetek; zárszerkezetek
fényképezőgépekhez; elektronikus zárszerkezetek; központi zárak fényképezőgépekhez; rádiófrekvenciás
vezérlésű zárak; kártyás elektronikus zárak; vezeték nélküli zárak; elektromos kioldható zárak; gépjárművek
elektromos zárai; zárak, blendék [fényképészet]; elektromos zárak járművekhez; zártláncú televíziós kamerák;
elektronikus zárszerkezetek széfekhez; vezeték nélküli zárszerelvények; biztonsági záróberendezések
[elektromos]; vezeték nélküli zárómechanizmusok; zárt láncú televíziós berendezések; impulzus üzemű záró
relék; kombinációs zárak (fém -) [elektromos]; riasztóval felszerelt elektromos zárak; kulcsra nyíló elektromos
zárak; mechanikus zárak [elektromos, fém]; zártláncú tv [CCTV] szoftverek; nyitó-záró szerkezetek
fényképezőgépek burkolatán; kombinációs zárak (nem fém -) [elektromos]; mechanikus zárak [elektromos, nem
fém]; ablaknyitás és -zárás érzékelésére szolgáló szenzorok; ajtónyitás és -zárás érzékelésére szolgáló szenzorok;
távvezérlő készülékek ajtók nyitására és zárására; távvezérlő készülékek járműajtók nyitására és zárására; kódolt
kulcsok; kódolt kulcskártyák; elektronikus kulcskártyák; elektronikus kulcsok autókhoz; mágnesesen kódolt
kulcskártyák; távirányító készülékként működő elektronikus kulcstartók; letölthető kriptográfiai kulcsok
kriptovaluta fogadásához és elköltéséhez; elektronikus lakatok; ujjlenyomattal működő lakatok; elektromos
lakatok kerékpárokhoz; elektromos ajtózárak; elektronikus ajtózárak; okos ajtózárak; digitális ajtózárak;
elektromos ajtócsengők; elektronikus ajtócsengők; ujjlenyomat-olvasó ajtózárak; nagyítós ajtókémlelők
[kémlelőnyílások]; elektronikus, kamerával felszerelt ajtócsengők; elektronikus, vezeték nélküli ajtócsengők;
optikai kukucskáló üvegek [kémlelőnyílások] ajtókhoz; elektronikus belépés-ellenőrzési rendszerek egymással
összeköttetésben lévő biztonsági ajtókhoz; távirányítók ablakrolókhoz; kukucskálók ajtókra; videós
kaputelefonok; csavarmenetes mérőgépek és -eszközök; pénzszámláló berendezések; pénzérmével működtetett
szerkezetek; kerékpáros bukósisakok; bukósisakok kerékpárokhoz; járművek parkolását segítő automata
eszközök; biztonsági fejvédő; biztonsági riasztóberendezések; biztonsági sisakok; biztonsági riasztók; biztonsági
kamerák; biztonsági védőszemüveg; biztonsági szemüvegek; automatikus biztonsági beléptető berendezések;
elektromos biztonsági beléptető berendezések; biztonsági riasztók [nem járműhöz]; elektromos biztonsági
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felügyelő berendezések; elektronikus biztonsági rendszerek otthoni hálózatokhoz; kötelek biztonsági célokra

leesés elleni védelemre; elektromos és elektronikus biztonsági berendezések és készülékek.
20

Nem fém zárólemezek zárakhoz; zárórudak nem fém anyagokból, zárakhoz; elfordítható zárak, zárbetétek

[rögzítők] nem fémből; öltözőszekrények, zárható ruhásszekrények; zárható szekrények [bútorok]; tűzálló zárható
tárolók; nem fém zártokok; nem fém zárcsavarok; zárókupakok, nem fémből; rugós zárak nem fémből; zárak
járművekhez, nem fémből; zárókupakok nem fémből, tartályokhoz; nem fém zárószerkezetek ablakokhoz; nem
fém pecek [zár része]; nem fém reteszek [zárak részei]; biztonsági zárak, tolózárak, nem fémből; zárak, nem
elektromos, nem fémből; kulcsok (nem fémből) zárak nyitásához; zárak és kulcsok, nem fémből; zárható
szekrények pénztárosoknak nem fém anyagokból; zárórudak nem fém anyagokból, ablakokhoz; zárókapcsok,
nem fémből, zacskók lezárásához; zárak járművekhez [nem elektromos], nem fémből; rászegező zárak [nem
elektromos], nem fémből; mechanikus zárak [nem elektromos, nem fémből]; tárolók, tartók műanyag zárai,
fedelei, tetői; öltözőszekrények, kulcsra zárható szekrények és fiókok; gyerekbiztos biztonsági zárókupakok
palackokhoz (nem fémből); kioldható zárszerkezetek [nem elektromos], nem fémből; biztonsági zárszerkezetek
[nem fémből, nem elektromos]; karika kapcsok, gyűrű formájú zárak, nem fémből; önműködően nyíló nem fém
zárak, lakatok szíjdobokhoz; biztonsági lakatok, zárak [nem fémből, nem elektromos]; nem fém szabályozó,
vezérlő szerkezetek ajtók zárásához; kombinált zárak tárolókhoz [nem fémből és nem háztartási vagy konyhai
célokra]; műanyag kulcsok; kulcsos szekrények; kulcstartó táblák; kulcstartó táblák [bútorok]; kulcstartók
[bútorok]; kulcsos szekrények [bútorok]; kulcslyukpajzsok (nem fémből); biztonsági kulcsok nem fémből;
műanyag kulcskártyák, kódolás nélkül; nem fémből készült kulcskarikák; kulcslyukpajzsok nem fémes
anyagokból; nem fémből készült kulcslyukpajzsok; belső kulcsnyílású vállas csavarok nem fémből; műanyag
kulcskártyák, nem kódolt és nem mágneses; ajtócsukók (nem elektromos, nem fémből); ajtócsukók (nem
elektromos -) nem fém anyagokból; ablakzáró szerkezetek [nem fémből, nem elektromos]; nem fém anyagokból
készült, nem elektromos ablakzáró szerkezetek; bútorzárak (nem fémből); tolózár bútorokhoz, nem fémből; nem
fém pántok, vasalatok; zsanérok, csuklóspántok, nem fémből; rugós zsanérok, nem fémből; nem fém rugós
zsanérok; zsanérvédő burkolatok (nem fémből); zsanérok ajtókhoz és ablakokhoz (nem fémből); nem fém
lakatok; lakatpántok nem fém anyagokból; nem fém lakatreteszek kapukhoz; számzáras lakat (nem fém -) [nem
elektromos]; kilincsek (ajtó -), nem fémből; műanyag ajtógombok; kerámia ajtógombok; üveg ajtógombok;
ajtóütközők műanyagból; ajtóütközők fából; üveg ajtófogantyúk; ajtókilincsek műanyagból; nem fém ajtórugók;
nem fém ajtópántok; fából készült ajtógombok; nem fém ajtófékezők; ajtóütközők, nem fémből; ajtóreteszek,
nem fémből; nem fém ajtórögzítők; ajtókilincsek, nem fémből; fából készült ajtókilincsek; porcelánból készült
ajtófogantyúk; ajtófogantyúk, nem fémből; ajtókopogtatók, nem fémből; műanyagból készült ajtószerelvények;
ajtószerelvények, nem fémből; fából készült ajtószerelvények; kőből készült ajtószerelvények; névtáblák ajtóra,
nem fémből; ajtókra illeszthető műanyag díszcsíkok; ajtóvédő lapok nem fémből; vízszintes reluxák [beltéri]
ajtókhoz; csappantyúk (ajtókhoz), nem fémből; szerelvények ajtókhoz [nem fémből]; ajtófékezők, nem fém
anyagokból; ajtóakasztók nem fém anyagokból; nem fémből készült ajtókilincsek; nem fém szellőzőrácsok ajtó
szerelvényekhez; nem fémből készült névtáblák ajtóra; vízszintesen lamellázott rolók [beltéri] ajtókhoz;
függőpályák ajtókhoz, nem fém anyagokból; ajtónyitók (nem elektromos -), nem fémből; ajtóütközők, nem
fémből vagy gumiból; ajtócsengők, nem fémből, nem elektromos; kihajtható biztonsági kapuk, rácsok
ajtónyílásokhoz; ajtóvasalatokhoz használatos műanyag díszítő szegélycsíkok; nem fém anyagokból készült ajtók
bútorokhoz; ajtózáró szerkezetek [nem fémből, nem elektromos]; ajtóemelő szerkezetek [nem fémből, nem
elektromos]; ajtónyitó szerkezetek [nem fém, nem elektromos]; ajtótekerő szerkezetek [nem fémből, nem
elektromos]; állat formájú díszes ajtóütközők (nem fémből); nem fémből készült kukucskáló ajtókhoz [nem
nagyítós]; szerelvények ajtókhoz, kapukhoz és ablakokhoz, nem fémből; nem fém anyagokból készült
ajtószabályozó berendezések (nem elektromos); ablakütközők fából; ablakütközők műanyagból; fa
ablakkilincsek; műanyag ablakkilincsek; porcelán ablakkilincsek; nem fém ablakrögzítők; beltéri ablakredőnyök,
árnyékolók; nem fém ablakreteszek; műanyag görgők ablakzsalukhoz; nem fém ablakkilincsek; beltéri
ablaksötétítők textilből; beltéri fém ablakárnyékolók; belső ablakárnyékolók papírból; ablakszerelvények, nem
fémből; nem fém ablakkeret-csavarok; ablakra szerelhető belső spaletták, árnyékolók; nem fém szerelvények
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ablakok üvegezéséhez; ablakcsukók (nem elektromos, nem fémből); ablakütközők, nem fémből vagy gumiból;

ablakvasalatokhoz használatos díszítő szegélycsíkok fából; nem fém konzolok ablakfüggönyök felakasztásához;
ablakvasalatokhoz használatos díszítő szegélycsíkok műanyagból; ablaknyitó szerkezetek [nem elektromos, nem
fémből]; ablakemelő szerkezetek [nem fémből, nem elektromos]; ablaktekerő szerkezetek [nem elektromos, nem
fémből]; szerkezetek [nem fémből, nem elektromos] ablakok nyitásához; nem fém házszámok; házszámok, nem
fémből, nem világító; kihajtható biztonsági kapuk lépcsőkhöz; kapuhorgok nem fém anyagokból; kapuütközők
nem fém anyagokból; szemescsavarok kapu reteszekhez, nem fém anyagokból; csavarok, nem fémből; menetes
csavarok műanyagból; nem fém csavargyűrűk; csavarszegek, nem fémből; nem fém csavarsapkák; csavarok [nem
fémből készült -]; nem fém vállas csavarok; önmetsző csavarok nem fémből; fejes csavarok, nem fémből; nem
fém csavarok fához; csavaros szegecsek, nem fémből; önfúró nem fém csavarok; nem fém önmetsző csavarok;
menetes csavarok nem fémből; hegyes csavarok, nem fémből; ablakkeretek nem fém csavarjai; csavarfej takarók,
nem fémből; anyacsavarok, csavaranyák, nem fémből; önzáró műanyag védősapkák csavarokhoz; menetes
csavaranyák, nem fémből; csavartakaró kupakok, nem fémből; csavarmenetes rögzítések, nem fémből;
csavarmenetes nem fémből készült rögzítők; szerszámosládák [bútorok]; fém szerszámszekrények;
szerszámtartók (nem fémből); szerszámosládák, nem fémből; üres szerszámosládák nem fémből; falra szerelhető
szerszámos állványok; nem fém szerszámosládák, szekrények [üresen]; műanyag betétek [tálcák]
szerszámosládákhoz; szerszámtartó tárolók nem fémből [üresen]; fából készült postaládák; műanyagból készült
postaládák; postaládák nem fémből vagy falazatból; levélszekrények [nem fém -]; levélláda fedelek [nem fémből
vagy falazatból]; nem fémből készült széfek; biztonsági szekrények, páncélszekrények; pénztárfiókok (nem
fémből); tűzálló szekrények; fegyverszekrények; nem fémből készült kerékpárzárak; biztonsági szekrények
[bútorok]; biztonsági dobozok, trezorok nem fémből; levélszekrények nyílásai [nem fémből vagy falazatból].
37

Zárak felszerelése; zárszerelvények felszerelése; biztonsági zárak javítása; vezeték nélküli zárak

beszerelése; ajtónyitók és -zárók felszerelése; zártláncú televíziós rendszerek üzembe helyezése; zárak
felszerelése, cseréje, pótlása és javítása; riasztók, zárak és széfek üzembe helyezése, karbantartása és javítása;
ajtócsukókkal kapcsolatos karbantartási és javítási szolgáltatások; lakatosmunkák [javítás]; ajtózáró felszerelése;
ajtónyitók felszerelése; ajtókeretek javítása; ajtóvasalatok felszerelése; ajtó és ablak beszerelése; automata
ajtókkal kapcsolatos karbantartó és javító szolgáltatások; ablakok beszerelése; ablakok javítása; ablakkeretek
cseréje; ablakkeretek beszerelése; ablakszerelvények felszerelése; ablakok illesztéseinek javítása és szigetelése;
melegházak, ablakok, ajtók és üvegházak üvegének beszerelése; kapuk karbantartása és javítása; kerti szerszámok
javítása és karbantartása; élezési szolgáltatások; konyhakések élezése; fűnyírók késeinek élezése; ollók és
konyhakések élezése; ollók és konyhakések élezésével kapcsolatos információszolgáltatás; fúrófej élezés; széfek
beszerelése; biztonsági rendszerek felszerelése; biztonsági berendezések karbantartása és javítása; fűnyírók
élezése.
40

Kulcsmásolás; kulcsok másolása, sokszorosítása.

( 210 ) M 20 03356
( 220 ) 2020.11.09.
( 731 ) Canal+ Luxembourg s. á r.l., Luxembourg (LU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Direct One
( 511 ) 9

Elektronikus berendezések, készülékek és műszerek, nevezetesen antennarendszerek és átviteli készülék;

távközlési felszerelés; dekóderek; képek és hangok kódolására és dekódolására használt berendezések;
adatfeldolgozó berendezések; hangok, képek és adatok rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló
készülékek.
37

Telekommunikációs berendezések telepítése, karbantartása és javítása.

38

Távközlés; rádiós és televíziós műsorok közvetítése; hangok és képek műholdon, interneten és egyéb

telekommunikációs eszközökön keresztül történő átvitele; televízióműsorok átvitele analóg és digitális
technológia segítségével és fizetésen alapuló megtekintés (pay per view) révén; üzenetváltások elektronikus úton;
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kábeltelevíziós műsorszórás; műholdas átvitel; üzenetek, képek és szövegek számítógéppel támogatott

továbbítása; szolgáltatások a távközlés terén; nevezetesen telekommunikációs konzultációs szolgáltatások és
tanácsadói szolgáltatás távközlés területén; elektromos hozzáférés biztosítása kommunikációs hálózatokhoz és az
internethez, valamint extranetekhez; elektronikus üzenetátvitel; információk és adatok számítógépes hálózatok és
internet révén történő átvitele és terjesztése; kommunikációs szolgáltatások biztosítása e-mailekkel kapcsolatban;
képek és hangok átvitelére használt felszerelések bérlésével és kölcsönzésével kapcsolatos szolgáltatások;
multiplex továbbítás; igény szerinti videós (videó on demand) szolgáltatással rendelkező internetes portál,
telekommunikációs szolgáltatásokra vonatkozó információk biztosítására szolgáló információs irodák elérésének
biztosítása.
41

Nevelés, szórakoztatás, képzések és tanfolyamok; sport- és kulturális tevékenységek; iskolai rádiós és

televíziós műsorok gyártása; rádió- és televíziókészülékek kölcsönzése; könyvek és folyóiratok kölcsönzése;
publikálás és könyvek, újságok, valamint magazinok publikálása; rádió és televízióműsorok összeállítása;
szórakoztatás; konferenciák szervezése és lebonyolítása; film-, és videókölcsönzés; tájékoztatás a szórakoztatás
területén; rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások; elektronikus kiadói szolgáltatások, azaz mások
szöveges és grafikai munkáinak megjelentetése; online könyvtári szolgáltatások, nevezetesen újságok,
magazinok, fényképek és képek online könyvtárainak biztosítása online számítógépes hálózat útján; könyvek és
folyóiratok online ismertetőinek közzététele; a tudományra és technológiára vonatkozó időszaki kiadványok,
hírek és cikkek elektronikus, online publikálása; elektronikus kiadói szolgáltatások, nevezetesen szövegek és
grafikák kiadása az online felhasználók szavazatainak eredménye alapján.
( 210 ) M 20 03357
( 220 ) 2020.11.09.
( 731 ) Canal+ Luxembourg s. á r.l., Luxembourg (LU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Elektronikus berendezések, készülékek és műszerek, nevezetesen antennarendszerek és átviteli készülék;

távközlési felszerelés; dekóderek; képek és hangok kódolására és dekódolására használt berendezések;
adatfeldolgozó berendezések; hangok, képek és adatok rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló
készülékek.
37

Telekommunikációs berendezések telepítése, karbantartása és javítása.

38

Távközlés; rádiós és televíziós műsorok közvetítése; hangok és képek műholdon, interneten és egyéb

telekommunikációs eszközökön keresztül történő átvitele; televízióműsorok átvitele analóg és digitális
technológia segítségével és fizetésen alapuló megtekintés (pay per view) révén; üzenetváltások elektronikus úton;
kábeltelevíziós műsorszórás; műholdas átvitel; üzenetek, képek és szövegek számítógéppel támogatott
továbbítása; szolgáltatások a távközlés terén. nevezetesen telekommunikációs konzultációs szolgáltatások és
tanácsadói szolgáltatás távközlés területén; elektromos hozzáférés biztosítása kommunikációs hálózatokhoz és az
internethez, valamint extranetekhez; elektronikus üzenetátvitel; információk és adatok számítógépes hálózatok és
internet révén történő átvitele és terjesztése; kommunikációs szolgáltatások biztosítása e-mailekkel kapcsolatban;
képek és hangok átvitelére használt felszerelések bérlésével és kölcsönzésével kapcsolatos szolgáltatások;
multiplex továbbítás; igény szerinti videós (videó on demand) szolgáltatással rendelkező internetes portál,
telekommunikációs szolgáltatásokra vonatkozó információk biztosítására szolgáló információs irodák elérésének
biztosítása.
41

Nevelés, szórakoztatás, képzések és tanfolyamok; sport- és kulturális tevékenységek; iskolai rádiós és

televíziós műsorok gyártása; rádió- és televíziókészülékek kölcsönzése; könyvek és folyóiratok kölcsönzése;
publikálás és könyvek, újságok, valamint magazinok publikálása; rádió és televízióműsorok összeállítása;
szórakoztatás; konferenciák szervezése és lebonyolítása; film-, és videókölcsönzés; tájékoztatás a szórakoztatás
területén; rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások; elektronikus kiadói szolgáltatások, azaz mások
szöveges és grafikai munkáinak megjelentetése; online könyvtári szolgáltatások, nevezetesen újságok,
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magazinok, fényképek és képek online könyvtárainak biztosítása online számítógépes hálózat útján; könyvek és

folyóiratok online ismertetőinek közzététele; a tudományra és technológiára vonatkozó időszaki kiadványok,
hírek és cikkek elektronikus, online publikálása; elektronikus kiadói szolgáltatások, nevezetesen szövegek és
grafikák kiadása az online felhasználók szavazatainak eredménye alapján.
( 210 ) M 20 03358
( 220 ) 2020.11.09.
( 731 ) Canal+ Luxembourg s. á r.l., Luxembourg (LU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Elektronikus berendezések, készülékek és műszerek, nevezetesen antennarendszerek és átviteli készülék;

távközlési felszerelés; dekóderek; képek és hangok kódolására és dekódolására használt berendezések;
adatfeldolgozó berendezések; hangok, képek és adatok rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló
készülékek.
37

Telekommunikációs berendezések telepítése, karbantartása és javítása.

38

Távközlés; rádiós és televíziós műsorok közvetítése; hangok és képek műholdon, interneten és egyéb

telekommunikációs eszközökön keresztül történő átvitele; televízióműsorok átvitele analóg és digitális
technológia segítségével és fizetésen alapuló megtekintés (pay per view) révén; üzenetváltások elektronikus úton;
kábeltelevíziós műsorszórás; műholdas átvitel; üzenetek, képek és szövegek számítógéppel támogatott
továbbítása; szolgáltatások a távközlés terén. nevezetesen telekommunikációs konzultációs szolgáltatások és
tanácsadói szolgáltatás távközlés területén; elektromos hozzáférés biztosítása kommunikációs hálózatokhoz és az
internethez, valamint extranetekhez; elektronikus üzenetátvitel; információk és adatok számítógépes hálózatok és
internet révén történő átvitele és terjesztése; kommunikációs szolgáltatások biztosítása e-mailekkel kapcsolatban;
képek és hangok átvitelére használt felszerelések bérlésével és kölcsönzésével kapcsolatos szolgáltatások;
multiplex továbbítás; igény szerinti videós (videó on demand) szolgáltatással rendelkező internetes portál,
telekommunikációs szolgáltatásokra vonatkozó információk biztosítására szolgáló információs irodák elérésének
biztosítása.
41

Nevelés, szórakoztatás, képzések és tanfolyamok; sport- és kulturális tevékenységek; iskolai rádiós és

televíziós műsorok gyártása; rádió- és televíziókészülékek kölcsönzése; könyvek és folyóiratok kölcsönzése;
publikálás és könyvek, újságok, valamint magazinok publikálása; rádió és televízióműsorok összeállítása;
szórakoztatás; konferenciák szervezése és lebonyolítása; film-, és videókölcsönzés; tájékoztatás a szórakoztatás
területén; rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások; elektronikus kiadói szolgáltatások, azaz mások
szöveges és grafikai munkáinak megjelentetése; online könyvtári szolgáltatások, nevezetesen újságok,
magazinok, fényképek és képek online könyvtárainak biztosítása online számítógépes hálózat útján; könyvek és
folyóiratok online ismertetőinek közzététele; a tudományra és technológiára vonatkozó időszaki kiadványok,
hírek és cikkek elektronikus, online publikálása; elektronikus kiadói szolgáltatások, nevezetesen szövegek és
grafikák kiadása az online felhasználók szavazatainak eredménye alapján.
( 210 ) M 20 03360
( 220 ) 2020.11.09.
( 731 ) dr. Bödecs Béla, Szombathely (HU)
( 546 )
( 511 ) 38
42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 20 03363
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( 220 ) 2020.11.09.
( 731 ) Lantos József 60%, Őrbottyán (HU)
Majosházi Péter 40%, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; ruházati cikkek és

ruházati kiegészítők értékesítésével kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; e-sportesemények szervezése;

e-sportversenyek szervezése; sportversenyek szervezése és lebonyolítása; versenyek és díjkiosztók rendezése;
versenyek szervezése az interneten; fényképészet.
( 210 ) M 20 03428
( 220 ) 2020.11.13.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) BALDOMIN
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 20 03429
( 220 ) 2020.11.13.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) BAVARTIN
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 20 03430
( 220 ) 2020.11.13.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) BLEVANDIX
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 20 03431
( 220 ) 2020.11.13.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) CABERTYN
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 20 03432
( 220 ) 2020.11.13.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) FRADUXIN
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 20 03433
( 220 ) 2020.11.13.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) GLANDURIT
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.
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( 210 ) M 20 03434
( 220 ) 2020.11.13.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) GRASELIN
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 20 03435
( 220 ) 2020.11.13.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) GRETELAN
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 20 03437
( 220 ) 2020.11.13.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) GRIVOLTIN
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 20 03438
( 220 ) 2020.11.13.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) LADERTIN
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 20 03440
( 220 ) 2020.11.13.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) EMBIDON
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 20 03441
( 220 ) 2020.11.13.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) CASTANID
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 20 03442
( 220 ) 2020.11.13.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) NETERENT
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 20 03443
( 220 ) 2020.11.13.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) NEXEDIN
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

A rovat 156 darab közlést tartalmaz.
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