Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 3. szám, 2021.02.15.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 230.518
( 151 ) 2020.01.29.
( 210 ) M 18 03695
( 220 ) 2018.12.13.
( 732 ) Ádám Krisztián, Debrecen (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Szórakoztatás, kulturális tevékenységek, cirkuszok.

( 111 ) 232.374
( 151 ) 2021.01.21.
( 210 ) M 19 01909
( 220 ) 2019.06.17.
( 732 ) Egy a Természettel Nonprofit Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. M. Nagy Gergő, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; nyomdaipari termékek, könyvkötészeti anyagok;

fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével);
csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetűk; klisék; abszorbens
papír vagy műanyag élelmiszerek csomagolásához; acél tollak; agyag modellezéshez; almanachok; asztali
iratrendező tálcák; bélyegző [pecsét] tartó dobozok; bélyegzőtartók (1); borítékok [papíráruk]; cégtáblák papírból
vagy kartonból; ceruzák; címbélyegzők, címbélyegek; címkék papírból vagy kartonból; csomagolások, borítások
palackokhoz papírból vagy kartonból; csomagolóanyagok palackokhoz papírból vagy kartonból;
csomagolóanyagok papírból vagy kartonból [párnázó-, töltőanyagok]; csomagolópapír; diagramok; dossziék
[papíráruk] (1); dossziék [papíráruk] (2); fatartalmú papír; fedelek, kötések, borítók [papíráruk]; fényképek
[nyomtatott]; fényképtartók; fénymásolópapír, nyomtatópapír; festmények [képek], keretezve vagy anélkül;
folyóiratok; formanyomtatványok, űrlapok; füzetek, könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz; golyóstollak; grafikai
reprodukciók; gyűrűs irattartók, iratrendezők; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek; írásminták;
iratgyűjtők, dossziék; irattartók [papíráru]; irodagépek borítékok lezárására; irodai kellékek; íróeszközök; írólap,
írópapír; írószerek; jegyek; karton; katalógusok; képek; képeslapok, levelezőlapok; képregények; kézikönyvek
[útmutatók]; könyvecskék, brosúrák (1); könyvek; könyvkötészeti cikkek; levélzáró öntapadós ragasztókorongok
(1); magazinok, revük [időszaki lapok]; mappák; metszetek; mutatópálcák, nem elektromos; műanyag fóliák
csomagolásra; naptárak; névbadgek [hivatali kellékek]; névtábla-tartók; noteszok (1); noteszok (2); nyomtatott
publikációk; nyomtatványok; öntapadós címkék, matricák [papíripari]; öntapadós textil [írószer és papíráru];
papír; papír feliratok, zászlók; papír-írószer áruk; papírvágó kések [irodai cikkek]; papír- vagy kartondobozok;
papírzacskók; pecsétbélyegek (1); plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; portrék, arcképek;
postabélyegek; poszterek; prospektusok; rajzeszközök; rajzok (1); rézkarcok, gravűrök; szemeteszsákok papírból
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vagy műanyagból; szórólapok; szövegkiemelő tollak; tollak [irodai cikkek]; toll- és ceruzatartók; töltőtoll;

újságok; üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák; vászon könyvkötéshez; vízfestmények, akvarellek; vonalkód szalagok;
zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból.
25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; dzsekik; egyenruhák; esőruhák; fűzős bakancsok, csizmák;

horgászmellények; hosszúnadrágok (1); hosszúnadrágok (2); ingek; kabátok, dzsekik; kalapáruk (1); kalapáruk
(2); kalap vázak; készruhák; kesztyűk; lábbelik (1); lábbelik (2); mellények; nyakkendők; nyaksálak [sálak];
overallok, munkaruhák; öltönyök; övek [ruházat]; papucsok; pólók; pulóverek; kötött pulóverek; rövid ujjú ingek;
ruházati cikkek; sálak; sapka ellenzők; sapkák; sárcipők, gumicsizmák; sportcipők (1); sportcipők (2);
svájcisapkák, barettek; szandálok; szövetkabátok, felöltők; tornacipők; trikók; zoknik.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; ajándék-nyilvántartási

szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedeimi célokból; áruk és
szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények
szponzorálásával; árusító standok bérbeadása; célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások;
fénymásolási szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák
bérbeadása [reklámtáblák]; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; iratmásolás; írott
kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi
közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és
megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy
reklámcélú vásárok szervezése; kiskereskedelmi szolgáltatások művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz;
közönségszolgálati szolgáltatások; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; online piactér
biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag
frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]
terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése
kommunikációs médiában; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása;
reklámterjesztés; sajtófigyelés; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák
összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); számlázás; szponzorok
felkutatása; televíziós reklámozás; termékminták, áruminták terjesztése; titkársági szolgáltatások; újság
előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; üzleti információk; üzleti szerződések tárgyalása másik
fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; vállalati kommunikációs szolgáltatások.
41

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

szervezése; beltéri akváriumok kölcsönzése; coaching [tréning]; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése;
divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és
folyóiratok online publikálása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; filmek
feliratozása; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; fotóriportok készítése;
hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; konferenciák szervezése és
lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások
szervezése; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; művészeti alkotások bérbeadása; nem reklámcélú
szövegek publikálása; oktatás biztosítása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem
letölthető videók biztosítása; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; szemináriumok szervezése és
lebonyolítása; színpadi díszletek kölcsönzése (1); szórakoztatási szolgáltatások; videorögzítés; videoszerkesztési
szolgáltatások eseményekhez.
( 111 ) 232.931
( 151 ) 2020.12.03.
( 210 ) M 20 00911
( 220 ) 2020.03.30.
( 732 ) Dr. Molnár Ferenc, Gárdony (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 541 ) EMVITIS
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 232.958
( 151 ) 2021.02.08.
( 210 ) M 20 01345
( 220 ) 2020.05.18.
( 732 ) Kishonti István, Budapest (HU)
( 740 ) ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) oktOpus
( 511 ) 41

Oktatás; szakmai képzés.

( 111 ) 233.043
( 151 ) 2020.12.21.
( 210 ) M 20 01298
( 220 ) 2020.05.14.
( 732 ) APETITE Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Illés György, Budapest
( 541 ) APETITE
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; gyógyászati vagy állatgyógyászati

használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.
31

Táplálékok és italok állatoknak.

( 111 ) 233.232
( 151 ) 2021.01.14.
( 210 ) M 20 01622
( 220 ) 2020.06.10.
( 732 ) Corporacion Habanos S.A., Guanabacoa, La Habana (CU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) ROMEO Y JULIETA
( 511 ) 14

Nemesfémek és nemesfémekből készült vagy azzal bevont termékek; ékszerek; órák, ezek alkatrészei,

beleértve az ékszerutánzatokat is; mandzsettagombok; nyakkendőtűk; nyakkendő-csíptetők.
( 111 ) 233.294
( 151 ) 2021.01.29.
( 210 ) M 20 01674
( 220 ) 2020.06.15.
( 732 ) Miao Wei, Budapest (HU)
( 740 ) Wanshida Kft., Budapest
( 546 )
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Napszemüvegek; szemüvegek (1); szemüvegek (2); szemüvegkeretek; szemüveglencsék; szemüvegtokok;

védőszemüvegek sportoláshoz.
18

Abrakos tarisznyák; állatbőrök és irhák (1); állatbőrök és irhák (2); állszíjak bőrből; aranyverő hártyák;

bevásárlóhálók; bevásárlótáskák; bordák esernyőkhöz vagy napernyőkhöz; botszékek; bőr címkék; bőrdarabok
bútorhuzatokhoz; bőrlemezek; bőr, nyers vagy félig megmunkált állapotban; bőröndök; bőröndök kerekekkel;
bőröndök, utazóládák [poggyász]; bőr pórázok; bőrruházat (2); bőrszalagok, bőrzsinórok; bőrszelepek; bőrszíjak;
bőrszíjak katonai felszerelésekhez; bőrszíjak [nyergesáru]; bőr vállszíjak [hevederek]; bútorhuzatok bőrből;
dobozok, tartók bőrből vagy műbőrből (1); dobozok, tartók bőrből vagy műbőrből (2); dobozok vulkánfíberből;
ernyők, esernyők; esernyő fogantyúk; esernyőnyelek, esernyőfogók; esernyőtokok, huzatok; feszítőzablák;
fogantyúk bevásárlótáskák megtartásához; fogantyúk bőröndökhöz; fogantyúk sétapálcákhoz; gumirészek
kengyelekhez; gyerekhámok; gyűrűk esernyőkhöz; hámok állatoknak; hámok szerelvényei; hátizsákok,
hátitáskák; hátizsákok, táskák hegymászóknak; hétköznapi, utcai táskák; hitelkártyatartók [levéltárcák];
irattáskák, aktatáskák (1); irattáskák, aktatáskák (2); kalapdobozok bőrből; kantárak [hámok]; kecskebőr, sevró;
ruhatáskák utazáshoz; satchel táskák; sporttáskák, tornazsákok; strandtáskák; szerszámtáskák, üresen (1); szíjak
bőrből; táskák, hátizsákok táborozóknak (1); táskák [zacskók, tasakok] csomagolásra, bőrből; utazókészletek
[bőráruk]; útitáskák; zergebőr, nem tisztítási célokra.
25

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

[ruházat]; ballonkabátok [ruházat]; beépített LED-eket tartalmazó ruházat; boák [nyakbavalók]; bokacsizmák (1);
bokacsizmák (2); bokszer alsónadrágok, bokszeralsók; bőrruházat (1); bugyik; bundák, szőrmék [ruházat];
csecsemőkelengyék, babakelengyék; csípőszorítók; csősálak; csuklyák, kapucnik [ruházat]; csúszásgátlók
lábbelikhez; díszzsebkendők [ruházat]; dzsekik; egyenruhák (2); esőruhák; fejre való sálak, fejkendők;
fejszalagok [ruházat]; felsőruházat; fém cipőkellékek; fityulák; futballcipők; fürdőköpenyek, fürdőköntösök;
fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák, úszódresszek; fürdőszandálok, fürdőcipők; fűzős
bakancsok, csizmák; gallérok [ruházat]; hálóköntösök, pongyolák; harisnyaáruk, kötöttáruk; harisnyák;
harisnyanadrágok; harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók (1); harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók (2);
harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók (3); hímzett ruhadarabok; hónaljvédők; horgászmellények;
hosszúnadrágok (1); hosszúnadrágok (2); ingek; izzadságfelszívó harisnyák; izzadságfelszívó zoknik;
izzadtságfelszívó alsóneműk; jelmezek; kabátok, dzsekik; kötények [ruházat]; kötöttáruk [ruházat]; lábbelik (1);
lábbelik (2); legging nadrágok, cicanadrágok; magas szárú lábbelik; mellények; miseingek; miseruhák, kazulák;
mitrák, püspöksüvegek; muffok [ruházat]; műbőr ruházat; nadrágleszorítók, pantallók; overallok, munkaruhák;
öltönyök; öntapadós melltartók; övek [ruházat]; papucsok; pénztartó övek [ruházat]; pizsamák; pólók; poncsók;
prémsálak [szőrmék]; pruszlikok, míderek, fűzős mellények; pufi dzsekik [ruházat]; pulóverek; pulóverek, kötött
pulóverek; rash guard felső ruházat; rövid ujjú ingek; ruházati cikkek; sálak; sapkák; sárcipők, gumicsizmák;
síbakancsok, sícipők; síkesztyűk; skortok [sportszoknyák]; spárgatalpú cipők vagy szandálok; sportcipők (1);
sportcipők (2); strandcipők; strandruházat; szandálok; szoknyák; szőrmebéléses kabátok (2); tornacipők;
tornaruházat; trikó [alsónemű], kombiné; trikók; turbánok; úszósapkák; zoknik; zuhanyzó sapkák.
( 111 ) 233.306
( 151 ) 2021.01.29.
( 210 ) M 20 01667
( 220 ) 2020.06.13.
( 732 ) Toldi Károly 50%, Siófok (HU)
Toldiné Laurinyecz Magdolna 50%, Siófok (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

Édes tészták; instant pudingporok; készítmények gofrik előállításához; keverékek pudingok készítéséhez,

pudingporok; nyers tészták; pudingporok; pudingok por formájában; tésztafélék [nyers tészta]; tésztapor;
M321

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 3. szám, 2021.02.15.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
csokoládét tartalmazó fagylaltok; fagyasztott joghurtok [fagylaltok, jégkrémek]; fagylalt; fagylalt desszertek,

jégkrémek; fagylalt édességek; fagylalt, jégkrém; fagylaltkeverékek; fagylaltok; fagylaltok és jégkrémek;
fagylaltöntetek; fagylaltos édességek; fagylaltos édességek nyalókák formájában; fagylaltos italok; fagylaltos
sütemények; fagylaltpor; fagylaltporok; fagylaltpótlók; fagylalttölcsérek; fagylalttorták; gyümölcsös fagylaltok;
gyümölcsös jégkrémek, fagylaltok; jég, fagylalt, fagyasztott joghurtok és sörbetek; jég/jégkrémek/fagylaltáruk és
fagylalt; jeges tejek [fagylaltok]; jégkrém nyalókák, fagylalt nyalókák, pálcikás jégkrémek; jégkrémek,
fagylaltok; jégkrémtorták, fagylaltos sütemények; joghurtalapú fagylaltok [főleg fagylalt]; keverék
fagylalttölcsérhez; keverékek fagylalt készítéséhez; keverékek jégkrém termékek készítéséhez, fagylaltporok;
kötőanyagok fagylaltokhoz, jégkrémekhez; kötőanyagok fagylaltokhoz; kötőanyagok jégkrémekhez,
fagylaltokhoz; nem tejes jégkrémek, fagylaltok; sörbetek [vízalapú fagylaltok]; szerves kötőanyagok jégkrémhez,
fagylalthoz; szója alapú fagylalt helyettesítők; szója alapú fagylaltok; szörbetek [fagylaltok]; szörbetek [vizes
fagylaltok]; tejes fagylalt, jégkrém; tejes ízesítésű pálcikás fagylaltok; tejet tartalmazó pálcikás fagylaltok;
természetes aromaanyagok fagylaltokhoz [nem étereszenciák vagy eszenciaolajok]; trüffel ízű fagylaltok; vizes
alapú fagylaltok; csokoládés gofrik; gofri; gofrik.
( 111 ) 233.312
( 151 ) 2021.01.12.
( 210 ) M 20 00965
( 220 ) 2020.04.06.
( 732 ) Capsys Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Selmeczi Gábor, 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.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 233.313
( 151 ) 2021.01.26.
( 210 ) M 20 00966
( 220 ) 2020.04.06.
( 732 ) Capsys Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Selmeczi Gábor, Budapest
( 546 )
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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.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 233.337
( 151 ) 2021.01.13.
( 210 ) M 19 02480
( 220 ) 2019.08.09.
( 732 ) Lunchbox Produkciós Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Megúszós
( 511 ) 35
41

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

könyvek és folyóiratok on-line publikálása; elektronikus kiadványszerkesztés; filmszínházi előadások,
filmbemutatók; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; know-how átadása
(képzés); klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása;
kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; nem reklámcélú szövegek publikálása;
nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők;
partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri
szolgáltatások; show-műsorok készítése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szinkronizálás;
videorögzítés; zenei produkciók.
( 111 ) 233.366
( 151 ) 2021.01.15.
( 210 ) M 20 01868
( 220 ) 2020.06.30.
( 732 ) Jing Brand Co., Ltd., Hubei (CN)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

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

kivételével; baijiu [kínai desztillált alkoholos ital]; sake; likőrök; étkezési alkohol.
( 111 ) 233.367
( 151 ) 2021.01.15.
( 210 ) M 20 01684
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( 220 ) 2020.06.16.
( 732 ) Narottam TM Ltd., Leicester (GB)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

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

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

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

hüvelyesekből vagy rizsből elkészített chipsek; gabonából, magvakból, hüvelyesekből vagy rizsből készült
rágcsálnivaló szeletek.
( 111 ) 233.373
( 151 ) 2021.01.22.
( 210 ) M 20 02324
( 220 ) 2020.08.06.
( 732 ) Pintér Márton, Gödöllő (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

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

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

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

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

Kommunikáció online blogokon keresztül.

( 111 ) 233.385
( 151 ) 2021.01.22.
( 210 ) M 19 02767
( 220 ) 2019.09.13.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) BANAVIN
( 511 ) 5

Nőgyógyászati célú gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 233.387
( 151 ) 2021.01.22.
( 210 ) M 20 01709
( 220 ) 2020.06.16.
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( 732 ) SIA S.p.A., Milano (IT)

( 740 ) Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) CASHERE
( 511 ) 9

Szoftverek; számítógépes alkalmazásszoftverek; számítógépes programok, rögzített; számítógépes

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

Kereskedelmi menedzsment; üzleti adminisztráció; kereskedelmi információs szolgáltatások; kereskedelmi

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

Devizaárfolyamokkal kapcsolatos árkalkulációs információnyújtás; piaci árfolyamokkal kapcsolatos

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

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

szoftvertelepítés; számítógépes szoftverek konfigurálása; pénzügyi menedzsmentre szolgáló számítógépes
szoftverek bérbeadása.
( 111 ) 233.388
( 151 ) 2021.01.22.
( 210 ) M 20 01522
( 220 ) 2020.06.02.
( 732 ) The Procter & Gamble Co., Cincinnati, Ohio (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3
5

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

( 111 ) 233.389
( 151 ) 2021.01.22.
( 210 ) M 20 01707
( 220 ) 2020.06.12.
( 732 ) Haraszthy Pincészet Kft., Etyek (HU)
( 541 ) Szuper Haraszthy
( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

( 111 ) 233.390
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( 151 ) 2021.01.22.
( 210 ) M 20 01723
( 220 ) 2020.06.18.
( 732 ) Jakó László, Mályi (HU)
( 546 )

( 511 ) 32

Alkoholmentes italok.

( 111 ) 233.391
( 151 ) 2021.01.22.
( 210 ) M 20 01521
( 220 ) 2020.06.02.
( 732 ) The Procter & Gamble Co., Cincinnati, Ohio (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PAMPERS HARMONIE
( 511 ) 3
5

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

( 111 ) 233.396
( 151 ) 2021.01.26.
( 210 ) M 20 02542
( 220 ) 2020.08.28.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szentesi Orsolya, Budapest
( 541 ) MOLAMITUM
( 511 ) 3
5

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

gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.
( 111 ) 233.397
( 151 ) 2021.01.26.
( 210 ) M 20 02543
( 220 ) 2020.08.28.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szentesi Orsolya, Budapest
( 541 ) HALIOSENSE
( 511 ) 3
5

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

gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.
( 111 ) 233.398
( 151 ) 2021.01.26.
( 210 ) M 20 02540
( 220 ) 2020.08.28.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szentesi Orsolya, Budapest
( 541 ) MEPRESOLUTE
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Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők;

gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.
( 111 ) 233.399
( 151 ) 2021.01.26.
( 210 ) M 20 02535
( 220 ) 2020.08.27.
( 732 ) I.D.C. Holding, a.s., Bratislava (SK)
( 740 ) BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Földimogyorós cukrászáruk, cukrászsütemények, édességek, édességek karácsonyfa díszítéséhez,

csokoládé, fondanok, tészták, pasztillák, karamellák, bonbonok, aprósütemények, töltött sütemények, mandulás
cukrászáruk, marcipán, mentolos bonbonok, ostyák, mézeskalács, pralinék, kétszersültek, piskóták, kekszek,
malátás kétszersültek, készítmények gabonából, torták, rágógumik, sós kekszek, müzli, gyümölcsös sütemény.
( 111 ) 233.400
( 151 ) 2021.01.26.
( 210 ) M 20 02358
( 220 ) 2020.08.10.
( 732 ) NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Borbély Zita, Budapest
( 546 )
( 511 ) 37

Acélszerkezetek építése; acélszerkezetek építése épületekhez; acélszerkezetek felépítése; acélszerkezetek

hegesztése építési célra; ácsmunkák; alapok megerősítése; alapok vízállóvá tétele; alapozás vízállóvá tételére
szolgáló termékek felszerelése, alkalmazása; alapozási talajmunka; alapozások megépítése; alapozással
kapcsolatos földalatti építési munkák; aljzatok, alátétrétegek alkalmazása; állami, önkormányzati lakások építése;
árnyékolórácsok, zajvédő falak, kerítések építése; ásási, földkiemelési szolgáltatások; ásási szolgáltatások;
aszfaltozás; belső és külső falak, mennyezetek és tetők szigetelése; beltéri szigetelési és tömítési szolgáltatások;
beltéri válaszfalak építése; beton fényezés; betonburkolás; betonfeszítés; betonformáló rendszerek installálása;
betonozás; betonsimítás; betonszivattyúzás; betontömítés; betonzsaluzat installálása; betonzúzás; bevonatok,
burkolatok felvitele épületekre; bontási munkák, szolgáltatások; burkolás és csempézés; cölöpverés;
csatornafektetéssel kapcsolatos földalatti építési munkák; csatornázási, szennyvízelvezetési szolgáltatások;
csatornazsilipek építése; csempézési szolgáltatások; csiszolás habkővel; csőfektetés; csőszerelési szolgáltatások;
csövek illesztése; csővezetékrendszerek üzembe helyezése; csővezetékek építése; csővezetékek fektetése és
építése; csővezetékek kiépítése; csővezetékek lefektetése; csővezetékek szerelése és javítása; csővezetékekkel
kapcsolatos földalatti építési munkák; díszletek építése; egyedi épületek építése; elektromos kivitelezési, üzembe
helyezési szolgáltatások; építés; építéscontrolling, kivitelezés-felügyelet; építésfelügyelet; építésfelügyelettel
kapcsolatos konzultáció; építési [építkezési] és javítási szolgáltatások; építési menedzsment; építési munka
felügyelete; építési projektmenedzsment szolgáltatások; építési szolgáltatások; építési területek elegyengetése;
építési területek előkészítése; építési területek szintezése; építkezés; építkezés alatti tűzvédelem; építkezés ipari
kötéllel történő megközelítéssel; építkezés, magasépítés; építkezések felügyelete [irányítás]; építkezések helyszíni
felügyelete; építkezési projektekhez kapcsolódó építkezésfelügyeleti szolgáltatások; építőipari szolgáltatások;
épületalapok építése; épületbontás; épületbontási szolgáltatások; épületek átépítésével kapcsolatos tanácsadási
szolgáltatások; épületek díszítése; épületek építés alatti tűzállóvá tétele; épületek építése; épületek építése
megrendelésre; épületek, építmények, szerkezetek lebontása; épületek és építmények csörlőzése; épületek és más
szerkezetek építésével kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; épületek és más szerkezetek építése; épületek
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felújításának felügyelete; épületek festése; épületek festése és mázolása; épületek kivitelezése; épületek

lebontásához kapcsolódó tanácsadó szolgáltatások; épületek lebontásának felügyelete; épületek megerősítése;
épületek süllyedésének megelőzése és helyreállítása; épületek szigetelése; épületek vakolása; épületrészek
építése; épületszigetelés; épületszigetelés, épülettömítés; épületszigetelési és tömítési szolgáltatások; esztrich
[aljzat] alkalmazása; fagyökér eltávolítás; falburkolólapok felszerelése; falépcsők építése; falépítés; fapadlózat
lerakása; felületi bevonatok alkalmazása; festékszórás; festés és lakkozás; festési és dekorációs szolgáltatások;
festési munkák; földalatti építés; föld stabilizálása habarcs injektálás által; föld stabilizálása vibrációs tömörítés
által; földalatti aknák építése; földalatti építmények, szerkezetek építése; földalatti galériák építése; földalatti
közlekedési hálózatok építése; földalatti tartályok kiásása; földkiemelés; földmozgatási munkák; földterületek
árvízvédelmével kapcsolatos építőmérnöki tevékenység; földtömörítés, talajszilárdítás; folyadékszállító
csővezeték hálózatok létesítése; folyosók, átjárók burkolása; függönyfalak építése; fülkék, kabinok építése;
galériák építése; gázellátó csövekkel kapcsolatos földalatti építési munkák; gázellátó hálózattal, gázvezetékekkel
kapcsolatos földalatti építési munkák; gázszállító csővezeték hálózatok létesítése; geotermikus energia
berendezések építése; geotermikus fűtőberendezések építése; geotermikus közösségi fűtőberendezések építése;
gépek leszerelése; gipszkarton kivitelezési szolgáltatások; gipszkarton panelek felszerelése; gőzszállító
csővezeték hálózatok létesítése; habarcs erősítés alapzatokhoz; habarcsolási szolgáltatások; hálózatok fektetése;
házak építése; házak építése megrendelésre; házbővítések építése; házépítés; házfestés; helyszínek előkészítése
[építés]; helyszíni építési projekt-menedzselési szolgáltatások; helyszíni projektirányítás épületek építésével
kapcsolatban; hidraulikus eszközökkel végzett építési szolgáltatások; ideiglenes szerkezetépítési szolgáltatások;
infrastruktúra építés; ingatlanépítés [ingatlanvagyon építése]; ingatlanfejlesztési szolgáltatások [építés];
ingatlanprojektekhez kapcsolódó építkezésfelügyeleti szolgáltatások; intézményi célt szolgáló épületek építése;
istállók építése; iskolák építése; kábelezéssel kapcsolatos földalatti építési munkák; kábelfektetés; kábelfektetési
szolgáltatások; kazánok újratéglázása és újjáépítése; kémények lebontása; kéményépítés; kerítések felállítása;
kerti épületek építése [felállítás és üvegezés]; kiállítási standok, emelvények és bódék építése és felállítása;
kiállító standok építése; kőművesmunkák; konyhák építése; konzultáció konstrukciókról; kotrással, ásással
kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; kőzetfúrás; közművek építése; közüzemi infrastruktúra építés; közüzemi
létesítmények építésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; külső és belső festés; külső oldali burkolás;
kútépítés; kútfúrás; lakáscélú építéssel kapcsolatos építési szolgáltatások; lakóingatlan-építés; lakóingatlanok
építése; lépcsőfokok felületének előkészítése lefedésre és burkolásra; leszerelési, bontási szolgáltatások;
magánlakások építése; mechanikai emelési szolgáltatások az építőipar számára; mennyezetépítés;
mennyezetkialakítás, szerelés; mennyezettextúra igazítás; mennyezetburkolás; nedvesség elleni szigetelési
szolgáltatások; napenergiát hasznosító közhasznú létesítmények építése; nehézgépészeti építkezés; nyilvános
létesítmények építése; oktatási épületek építése; öntözéssel kapcsolatos építőmérnöki tevékenység; oszlopállítási,
cölöpbeverési szolgáltatások; oszlopos előtetők, védőtetők építése; padlóburkolási szolgáltatások;
padlóburkolólapok lerakása; padlóépítés; padlófelületek előkészítése lefedéshez és burkoláshoz; padozatok,
deszkaburkolatok készítése; palázás és csempézés; parkettázás; pillérek, oszlopok építése; pillérek, oszlopok
lebontása; raktárak építése és javítása; rekreációs [szórakoztató] célú komplexumok építése; résfalak építése;
szabadidő-komplexumok építése; szálláshelyek belső kialakítása [építés]; szárazföldi csővezetékek telepítése;
szárazföldi építkezés; szaunák építése; szellőzőaknák építése; szennyvízcsatornákkal kapcsolatos földalatti építési
munkák; szennyvízrendszerek építése; szigetelési szolgáltatások; szigetelőanyagok épületekbe, tetőkbe és
szerkezetekbe való beépítése; szilárd talajburkolatok építése; szolgáltatások épületek nedvesség elleni
szigetelésére építés során; szolgáltatások föld stabilizálására megerősítőrudak beillesztése által; szolgáltatások
föld stabilizálására cement injektálás által; szolgáltatások talaj cement befecskendezés általi stabilizálásához;
szolgáltatások talaj stabilizálására habarcs befecskendezés által; szolgáltatások talaj stabilizálására vibrációs
tömörítés által; szolgáltatások védőbevonatok felviteléhez épületek külső felületére; talaj lecsapolása; talaj
stabilizálása megerősítő rudak beillesztése által; talajcölöpözés; talajkotrás; talajstabilizálás; talajstabilizáló
habarcs injektálása; talajstabilizáló szolgáltatások vibrációs tömörítéssel; tartozékok és szerelvények felszerelése
épületekben; téglafalak burkolása; telkek, építési területek megtisztítása; tetőfedési szolgáltatások; tetőfedő
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munkák; tetők építése; tetők lebontása; tetők szerelése; tetőszigetelés; többszintes autóparkolók építése; töltések,

földsáncok építése; üdülési szálláshelyek építése; utak aszfaltozása; utak építése; útalapzatok építése; útburkolás;
útburkolati csíkok felfestése; útburkolatok felületmegmunkálása; útburkolatok tömítése; útburkoló szolgáltatások;
útépítés; üzletek építése; üzlethelyiségek átalakítása; vakolás [vakolási munkák]; vakolási szolgáltatások;
válaszfalak építése; vásári standok és üzletek építése; védőbevonatok felvitele épületekre; védőbevonatok
felvitele épületfelületekre; védőbevonatok felvitele üreges felületekre; védőfestékek felvitele épületekre;
védőfestékek felvitele fára; verandák, télikertek építése; vezetékekkel kapcsolatos földalatti építési munkák;
vidéki, mezőgazdasági létesítmények építése; villamossági, elektronikai kivitelezési szolgáltatások; vízálló
bélések alkalmazása; vízellátó berendezések építése; vízellátó csövekkel kapcsolatos földalatti építési munkák;
vízellátó hálózattal kapcsolatos földalatti építési munkák; vízelvezetés, talajlecsapolás; vízelvezető rendszerek
építése; vízhatlan burkolatok felvitele tetőkre; vízvezeték-szerelés; zsaluzási szolgáltatások; zsaluzat installálása
betonozáshoz; beléptetőrendszerek felszerelése, üzembe helyezése; betörésjelző riasztók javítása; betörésjelző
riasztók üzembe helyezése; betörésjelző riasztók üzembe helyezése, karbantartása és javítása; betörésjelzők
felszerelése; betörésvédelmi riasztórendszerek felszerelése és javítása; biztonsági rendszerek felszerelése;
biztonsági rendszerek üzembe helyezése; biztonsági zárak javítása; lakatosmunkák [javítás]; riasztó-felszerelési
szolgáltatások; riasztók beüzemelése; riasztók javítása; riasztók karbantartása és szervizelése; tűzjelző készülékek
javítása; tűzjelzőkészülékek javítása vagy karbantartása; tűzjelzőkészülékek üzembe helyezése; tűzjelző
rendszerek felszerelése; tűzriasztó készülékek; tűzriasztó készülékek javítása; tűzriasztó készülékek javításával
vagy karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás; tűzriasztó készülékek karbantartása;
tűzriasztórendszerek karbantartása és szervizelése; tűzriasztók felszerelése és javítása; tűzvédelmi evakuációs
rendszerek üzembe helyezése; vezeték nélküli zárak beszerelése; zárak felszerelése; zárak felszerelése, cseréje,
pótlása és javítása; zárszerelvények felszerelése; bojlerek javítása vagy karbantartása; elektronikus vagy
légkondicionáló rendszerek karbantartása; fűtési rendszerek karbantartása és javítása; fűtéstechnikai
szolgáltatások; fűtő- és hűtőberendezések üzembe helyezése; fűtő-, szellőző- és légkondicionáló berendezések
épületekbe való utólagos beszerelése; fűtőberendezések beszerelése; fűtőberendezések épületekbe való utólagos
beszerelése; fűtőberendezések tervszerű szervizelése; fűtőberendezések üzembe helyezése; fűtőberendezések
üzembe helyezése és javítása; fűtőberendezések üzembe helyezése, javítása és karbantartása; fűtőkészülékek
javítása; fűtőkészülékek javítása és karbantartása; hővisszanyerő készülékek javítása; klímaberendezések
felújítása; klímarendszerek beüzemelése; központi fűtés beszerelése; központi fűtés rendszerek üzembe
helyezése; központi fűtés üzembe helyezése; légcsatorna tisztítási szolgáltatások; légkondicionálási,
klímatechnikai vállalkozási szolgáltatások; légkondicionáló berendezések javítása vagy karbantartása [ipari
célra]; légkondicionáló berendezések üzembe helyezése; légkondicionáló berendezések üzembe helyezése,
karbantartása és javítása; légkondicionáló berendezések telepítése és javítása; légkondicionáló berendezések
felszerelése és javítása; légkondicionáló berendezések javítása és karbantartása; légkondicionáló berendezések
javítása; légkondicionáló berendezések tervszerű szervizelése; légkondicionáló berendezések épületekbe való
utólagos beszerelése; légkondicionáló berendezések javítása vagy karbantartása; szagtalanítási szolgáltatások;
szellőzőberendezések épületekbe való utólagos beszerelése; szellőző- és porelszívórendszerek üzembe helyezése;
szellőztető berendezések üzembe helyezése; szellőztető berendezések javítása; szellőztető berendezések javítása
és karbantartása; szellőztető berendezések tervszerű szervizelése; akusztikus mennyezetek tisztítása; átereszek
tisztítása; épületbelsők takarítási szolgáltatásai; épületek belső felületeinek tisztítása; épületek [belső] tisztítása,
takarítása; épületek mosása; épületek tisztítása [külső felületé]; épülethomlokzat tisztítás, takarítás;
épülettakarítás, épülettisztítás; gondnoki, házfelügyelői szolgáltatások; helyszínek takarítása rendezvények előtt
és után; higiénikus tisztítás [épületek]; középületek takarítása; külső falfelületek tisztítása; madarak okozta
szennyeződés tisztítása épületekről; mennyezetfelületek tisztítása; mennyezettisztítási szolgáltatások; padlásterek
takarítása; padlófelületek tisztítása; padlófényezés; szabadidőközpontok szerződéses takarítása; szállodák
takarítása; víznyelő aknák tisztítása; ablakbevonatok felvitele; ablakfóliák felhelyezése; ablakkeretek beszerelése;
ablakkeretek cseréje; ablakkeretek festése; ablakok beszerelése; ablakok cseréje; ablakok hőszigetelése; ablakok
javítása; ablakok karbantartása; ablakok üvegezése; ablakszerelvények felszerelése; ablaktisztítás; beltéri
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árnyékolók, rolók javítása; dupla üveg beszerelése; épületüvegezési szolgáltatások; másodlagos üvegezés

felszerelése; redőnyök felszerelése és javítása; reluxák felszerelése és javítása; rolók felszerelése; táblaüveg
beépítési és javítási szolgáltatások; üveg behelyezése, felszerelése; üveg és üvegelemek felszerelése; üveges
munkák, üvegezés; üvegezés; üvegezés felújítása; üvegezés [üvegáruk]; üvegezett épületszerkezetek felszerelése;
védőfilmek felvitele üvegre; bútorasztalos munkák [javítás]; bútorfelújítás, restaurálás; bútorfestés; bútorjavítás;
bútorok javítása; bútorok karbantartása; bútorok lakkozása, fényezése; kárpitjavítás; kárpitozás; szekrények
javítása; szekrények újraburkolása; újrakárpitozás; felvonójavítás; felvonók és liftek üzembe helyezése; felvonók
felszerelése és javítása; felvonók javítása; felvonók javítása és karbantartása; felvonók karbantartása; felvonók
[liftek] javítása vagy karbantartása; felvonószerelés; liftek üzembe helyezése; faanyag gombafertőzésének
megszüntetése; felületek kezelése állatriasztó készítményekkel; helyiségek kártevő- és rovarbiztossá tétele;
helyiségek vizsgálata szú jelenlétének kimutatására.
41

Beszédírás, nem reklámcélra; böngészhető kiadványok megjelentetése az interneten vagy globális

számítógépes hálózaton; brosúrák kiadása; digitális videó, audió és multimédia kiadási szolgáltatások;
dokumentumok kiadása; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványok multimédiás
megjelentetése; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása;
elektronikus könyvek és folyóiratok online megjelentetése; elektronikus könyvek és folyóiratok internetes
publikációja; elektronikus publikációk biztosítása; elektronikus szövegek megjelentetése; eseménynaptárak
kiadása; felhasználói értékelések szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési
rangsorok szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; fényképek közzététele; füzetek kiadása;
hírlevélkiadási szolgáltatások; hírlevelek kiadása; írott szövegek szerkesztése; írott szövegek kiadásával
kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; ismertetők kiadása; katalógusok kiadása; képeket tartalmazó nyomtatott
anyagok szerkesztése, nem reklámcélokra; képzéssel, tudománnyal, közjoggal és társadalmi ügyekkel kapcsolatos
dokumentumok megjelentetése; kézikönyvek kiadása; kiadás/megjelentetés (könyv -); kiadói szolgáltatások;
kiadványok megjelentetése; könyvek publikálása és kiadása; megrendelésre történő írás nem reklámcélokra;
multimédia publikációk; multimédiás anyagok online kiadása; nem reklámcélú írott szövegek szerkesztése; nem
reklámcélú szövegek publikálása; nyomtatott anyagok kiadása [elektronikus formában is], kivéve reklámcélokra;
nyomtatott anyagok közzététele [a reklámszövegek kivételével] elektronikus formában; nyomtatott anyagok
megjelentetése elektronikus formában; nyomtatott anyagok megjelentetése elektronikus formában az interneten;
nyomtatott anyagok multimédiás kiadása; nyomtatott anyagok [nem reklámszövegek] kiadása; nyomtatott
jegyzékek kiadása; nyomtatványok és nyomtatott kiadványok megjelentetése; nyomtatványok kiadása;
nyomtatványok kiadása és szerkesztése; oktatáshoz kapcsolódó nyomtatott anyagok kiadása; oktatási anyagok
kiadása; oktatási célú nyomtatványok kiadása; oktatási és képzési útmutatók kiadása; oktatási kézikönyvek
kiadása; oktatási szövegek kiadása; oktatókönyvek kiadása; oktatókönyvek megjelentetése; oktatótartalom
létrehozása [írása] podcastokhoz; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online elektronikus
kiadványok biztosítása, nem letölthetők; online kiadványok megjelentetése; online, nem letölthető útikönyvek,
térképek, városkalauzok és utazók által használt listák megjelentetése; podcastok létrehozása [írása];
poszterkiadás; prospektusok kiadása; szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos nyomtatványok kiadása; szórólapok
megjelentetése; szövegírás; szövegek kiadása; szövegek írása és kiadása, a reklámszövegek kivételével; szövegek
kiadása CD-ROM-ok formájában; szövegek kiadása elektronikus média formájában; szövegkészítési
szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; tudományos munkák közzététele; útikalauzok
kiadásához kapcsolódó szolgáltatások; útikönyv-kiadási szolgáltatások; bemutatók szervezése szórakoztatási
célokra; díjátadó ünnepségek rendezése és lebonyolítása; díjátadó ünnepségek szervezése; divatbemutatók
szervezése szórakoztatási célokból; előadások szervezése; előadások szervezése és lebonyolítása; játékok
szervezése; játékok szervezése és lebonyolítása; játékok szervezése, rendezése; játékok, vetélkedők és versenyek
rendezése; kapcsolódó oktatási szemináriumok szervezése; képzési célú bemutatók szervezése; képzési célú
gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; képzési célú kiállítások szervezése; képzési célú kiállítások,
bemutatók szervezése; képzési célú vetélkedők, versenyek szervezése; képzési szemináriumok lebonyolítása;
képzéssel kapcsolatos konferenciák rendezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; képzéssel
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kapcsolatos szemináriumok szervezése; képzéssel kapcsolatos szemináriumok rendezése; kereskedelemmel

kapcsolatos konferenciák rendezése; kereskedelemmel kapcsolatos szemináriumok rendezése; kereskedelemmel
kapcsolatos szemináriumok szervezése; kereskedelmi célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése;
kereskedelmi, szakmai és üzleti konferenciák szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi, szakmai konferenciák
szervezése; kiállítási szolgáltatások szórakoztatási célokra; kiállítási szolgáltatások oktatási célokra; kiállítások
lebonyolítása szórakoztatási célokra; kiállítások megszervezése oktatási célokra; kiállítások rendezése oktatási
célokra; kiállítások szervezése oktatási célokra; konferencia szolgáltatások; konferenciák és szemináriumok
szervezése és lebonyolítása; konferenciák, kongresszusok, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása;
konferenciák, kongresszusok szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése; konferenciák szervezése és
lebonyolítása; konferenciák szervezése, lebonyolítása és rendezése; konferenciák szervezésével, lebonyolításával
és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; konferenciaszervezés; kongresszusok
szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése, lebonyolítása és rendezése; kongresszusok szervezésével,
lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; kulturális célú bemutatók
szervezése; kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése; kulturális célú gyűlések, szakmai konferenciák
szervezése; kulturális célú vetélkedők, versenyek szervezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos
konferenciák szervezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos szemináriumok rendezése; kulturális vagy
oktatási célú kiállítások szervezése; műértéssel kapcsolatos műhelyek és szemináriumok lebonyolítása; művészeti
galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; művészeti kiállításokkal kapcsolatos
szolgáltatások; művészeti versenyek szervezése; oktatási célú bemutatók szervezése; oktatási célú előadások
tervezése; oktatási célú kiállítások rendezése; oktatási célú kiállítások lebonyolítása; oktatási célú kiállítások,
bemutatók szervezése; oktatási célú kiállításszervezés; oktatási célú konferenciák szervezése; oktatási célú
konferenciák tervezése; oktatási célú kongresszusok szervezése; oktatási célú összejövetelek rendezése; oktatási
célú show-k rendezése; oktatási célú szemináriumok szervezése; oktatási célú szemináriumok tervezése; oktatási
célú vetélkedők, versenyek szervezése; oktatási gyűlések, kongresszusok szervezése; oktatási kiállítások
szervezése; oktatási konferenciák levezetése; oktatási konferenciák rendezése és lebonyolítása; oktatási
konferenciák szervezése; oktatási szemináriumok szervezése; oktatási szemináriumok tartása; oktatási vagy
szórakoztatási célú versenyek szervezése; oktatási versenyek szervezése; oktatással kapcsolatos konferenciák
szervezése; oktatással kapcsolatos szemináriumok szervezése; oktatással kapcsolatos szemináriumok rendezése;
oktatással kapcsolatos szimpóziumok; oktató szemináriumok szervezése; összejövetelek lebonyolítása; rekreációs
célú konferenciák szervezése; rekreációs célú összejövetelek rendezése; rekreációs célú szemináriumok
szervezése; rekreációs, szabadidős versenyek rendezése; szemináriumok; szemináriumok és konferenciák
rendezése; szemináriumok és kongresszusok tartása, vezetése; szemináriumok és workshopok [képzés]
szervezése és lebonyolítása; szemináriumok rendezése, lebonyolítása és szervezése; szemináriumok szervezése;
szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szemináriumok tartása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása;
szimpóziumok szervezése, lebonyolítása és rendezése; szimpóziumok szervezésével, lebonyolításával és
rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; szórakoztatási célú gyűlések, szakmai
konferenciák szervezése; szórakoztatási célú kiállítások lebonyolítása; szórakoztatási célú kiállítások szervezése;
szórakoztatási célú összejövetelek lebonyolítása; szórakoztatással kapcsolatos szimpóziumok; szórakoztatással
kapcsolatos szemináriumok szervezése; szórakoztatással kapcsolatos konferenciák szervezése; szórakoztató célú
kiállítások lebonyolítása; találkozók és konferenciák szervezése; találkozók szervezése és lebonyolítása; üzleti
célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; üzleti konferenciák szervezése; üzleti szemináriumok
szervezése; workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése; audio/vizuális bemutatók készítése;
audiovizuális felvételek készítése; előre felvett videofilmek elkészítése; eredeti felvételek készítése;
felvételkészítő szolgáltatások; fényképészet; fényképészeti filmvágás; fényképszerkesztés; filmek és videofilmek
gyártása; filmformátumok kidolgozása; filmszerkesztés, vágás; fotóösszeállítások készítése; hang- és
képfelvételek készítése hang- és képhordozókon; hang- és/vagy videofelvételek készítése; hang- és videoanyagok
készítése, fényképészet; hang- és videofelvételek készítése; hang- és videoszerkesztési szolgáltatások; hang- és
zenefelvételek készítése; hanganyagok készítése; hangfelvétel készítés; multimédiás szórakoztatás biztosítása
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weboldalon keresztül; nem letölthető digitális hangfelvételek szolgáltatása az internetről; nyers audiofelvételek

készítése; oktatási beszámolók készítése; oktatási célú hang- és videofelvételek készítése; oktatási filmek
gyártása; oktatóvideók készítése; portréfényképezés; speciális effektes animációk készítése filmekhez és
videókhoz; szórakoztató anyagok készítése filmek formájában; szórakoztató anyagok készítése videók
formájában; szórakoztató hangfelvételek gyártása; szórakoztató multimédiás műsorok biztosítása televíziós,
széles sávú, vezeték nélküli és online átvitel útján; szórakoztató videoszalagok készítése; videó szerkesztés;
videofelvételek bemutatásához kapcsolódó szolgáltatások; videofelvételek készítése; videofelvételek
szerkesztése; videók, videofelvételek készítése; videokészítési szolgáltatások; videorögzítés; csapatépítés
(oktatás); diákok oktatási tevékenységekben való részvételének megszervezése; képzés és oktatás; képzés
szervezése; képzés, tanítás és oktatás biztosítása; képzések szervezése; képzések tartása; képzési célú előadások
szervezése és lebonyolítása; képzési célú kiállítások szervezése és lebonyolítása; képzési célú műhelyek; képzési
célú túrák lebonyolítása; képzési célú túrák szervezése; képzési lehetőségek biztosítása; képzési rendezvények
szervezése és lebonyolítása; képzési szemináriumok lebonyolítása ügyfelek számára; kézművességgel és
iparművészettel kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások; létesítmények biztosítása oktatási célokra;
létesítmények biztosítása oktatáshoz; műhelyek szervezése; műhelyek lebonyolítása [képzés]; oktatási célú
kiállítások szervezése és lebonyolítása; oktatási célú műhelyek; oktatási kézikönyvek fejlesztése; oktatási
kongresszusok szervezése; oktatási létesítmények biztosítása; oktatási rendezvények lebonyolítása; összejövetelek
szervezése az oktatás területén; rekreációs célú kiállítások lebonyolítása; szemináriumok rendezése és
lebonyolítása; szemléltetés [oktatási célokra]; találkozók szervezése és lebonyolítása az oktatás területén; üzleti
konferenciák lebonyolítása; vezetett tanulmányi túrák lebonyolítása; vezetett tanulmányi túrák szervezése;
díszletek kölcsönzése; létesítmények bérbeadása televíziós műsorok készítéséhez; létesítmények rendelkezésre
bocsátása szabadidős tevékenységekhez; szabadidős létesítmények üzemeltetése; múzeumi kiállítások; múzeumi
kurátorok szolgáltatásai; múzeumi létesítmények és szolgáltatások biztosítása; múzeumi létesítmények,
szolgáltatások biztosítása bemutatókhoz; múzeumi létesítmények, szolgáltatások biztosítása kiállításokhoz;
múzeumi létesítmények üzemeltetése; múzeumi szolgáltatások; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások];
múzeumok vezetése; élő előadások bemutatása; élő előadások szervezése és bemutatása; élő előadások
szervezése; élő előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; szórakoztatási célú élő bemutatók; helyfoglalás
előadásokra és színházi jegyfoglalás; helyfoglalás szórakoztató eseményekre; jegyátvételi szolgáltatások
szórakoztató, sport- és kulturális rendezvényekhez; jegyfoglalás kulturális rendezvényekre; jegyfoglalási
szolgáltatások előadásokra és más szórakoztató rendezvényekre; jegyfoglalási szolgáltatások előadásokra;
jegyfoglalási szolgáltatások kulturális rendezvényekre; jegyfoglalási szolgáltatások szórakoztató és szabadidős
rendezvényekre; jegypénztári szolgáltatások; jegyrendelési és jegyfoglalási szolgáltatások; jegyvásárlási
szolgáltatások szórakoztató rendezvényekhez.
43

Elszállásolási szolgáltatások; helyszínek biztosítása rendezvényekhez, ideiglenes irodai férőhelyek és

termek biztosítása; ideiglenes elszállásolás biztosítása; ideiglenes szobabérlés; közösségi célú helyiségek
bérbeadása; pavilonok kölcsönzése, bérbeadása; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések
és távozások ügyintézése]; rendezvényhelyiségek, valamint ideiglenes iroda- és tárgyalóhelyiségek biztosítása;
rendezvénysátrak bérbeadása; rendezvénysátrak kölcsönzése; sátrak kölcsönzése; szállás biztosítása klubok,
csoportok tagjainak; szállásadási szolgáltatások összejövetelekhez; szállásadással kapcsolatos irodai
szolgáltatások; szállodák, szállók, panziók, üdülő és turistaszálláshelyek; szoba- és terembérlési szolgáltatások;
szobák bérbeadása; üdülési szállás biztosítása; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás]; bankettek és társas
összejövetelek tartására alkalmas létesítmények biztosítása különleges alkalmakra; esküvői fogadások szervezése
[helyszínek]; kiállítási létesítmények biztosítása; kiállítási termek bérbeadása; kiállítóhelyek biztosítása
hotelekben; konferencia létesítmények biztosítása; konferenciatermek biztosítása; létesítmények biztosítása
konferenciákhoz, kiállításokhoz és találkozókhoz, értekezletekhez; létesítmények biztosítása vásárokhoz és
kiállításokhoz; létesítmények rendelkezésre bocsátása összejövetelekhez; szakmai bemutatók, kiállítások
létesítményeinek biztosítása [szállásadás]; szállásbiztosítás találkozókhoz; szálláshely biztosítás találkozókhoz;
termek kölcsönzése közösségi célokra; alkoholos italok felszolgálása; bankettszolgáltatások; bankettek
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szervezése; bár- és éttermi szolgáltatások; bárszolgáltatások; bárok; bisztró [büfé] szolgáltatások; borkóstolási

szolgáltatások (italok biztosítása); delikát éttermek, csemegeáruk [éttermek]; elhelyezés biztosítása
összejövetelekhez; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusító éttermek; elvitelre árusított
ételek szolgáltatása; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; esküvői fogadások
rendezése [étel és ital]; étel előkészítés; étel- és italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; ételek díszítése;
ételek és italok biztosítása bisztrókban; ételek és italok biztosítása éttermekben és bárokban; ételek és italok
felszolgálása; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; ételek és italok felszolgálása vendégek
számára; ételek és italok felszolgálása éttermekben és bárokban; ételek és italok készítése és biztosítása azonnali
fogyasztásra; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételek és italok szolgáltatása vendégek
számára; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; ételkészítés; ételkészítés mások számára kiszervezéssel;
ételkészítés megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások; ételszobrászat; éttermek [szolgáltatások]; étkezdei,
menzai szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások, beleértve az engedéllyel rendelkező
bárlétesítményeket, szolgáltatásokat; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; fagylaltozók, fagylaltozói
szolgáltatások; grilléttermek; italszolgáltatás biztosítása; juice bár szolgáltatásai; kantinok, büfék, étkezdék;
kávéház; kávéházak; kávéházi szolgáltatás; kávézói szolgáltatások; klubszolgáltatások étel és ital biztosítására;
önkiszolgáló éttermek; salátabárok; snack-szolgáltatások; svédasztalos éttermi szolgáltatások; szállodai étkezés,
étkeztetés megszervezése; szállodai éttermi szolgáltatások; szállodák által nyújtott éttermi szolgáltatások;
szolgáltatások ételek biztosításához; szolgáltatások italok biztosításához; tortadíszítések; vendéglátási
szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; zártkörű drinkbár szolgáltatások; ideiglenes szállásfoglalás;
idegenforgalmi szálláshelyek foglalása; ideiglenes szállások foglalása az interneten keresztül; ideiglenes
szállásszervezés; szállásfoglalás; szállásfoglalás utazók számára; szállásrendelési szolgáltatások; szállodai
férőhely foglalás; szállodai foglalási szolgáltatások; szállodai foglalási szolgáltatások az interneten keresztül;
szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szobák lefoglalása utazók számára; szobafoglalás; szobafoglalás
utazóknak; szobafoglalási, valamint szállodai foglalási szolgáltatások biztosítása; üdülési szállásfoglalási
szolgáltatások; éttermi asztalfoglalás; ételrendelési szolgáltatások; éttermi foglalási szolgáltatások; éttermi
foglalások és ételek megrendelése.
( 111 ) 233.401
( 151 ) 2021.01.26.
( 210 ) M 20 02003
( 220 ) 2020.07.14.
( 732 ) Automobil Vegyi Kft., Szeged (HU)
( 740 ) Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 1

Ablaküveg elhomályosodását megakadályozó készítmények; alkoholok ipari felhasználásra; csavarlazító

folyadék; desztillált víz; detergens adalékok benzinhez; etil-alkohol; fékfolyadékok; gumiabroncs belsők
javítására szolgáló összetételek; gumiabroncsok javítására szolgáló készítmények; fagymentesítő szerek;
jégoldók; kémiai adalékok, adalékanyagok üzemanyagokhoz; kőolaj diszpergáló szerek; motor-koromtalanító
vegyszerek; sebességváltó folyadék; sebességváltó-olaj; szilikonok; töltőanyagok autó karosszériákhoz;
üzemanyag megtakarító készítmények; vegyszerek ipari használatra; vegyszerek autóipari felhasználásra;
vulkanizálást gyorsító anyagok; vulkanizálószerek.
3

Autóápolási szerek; autóápolási folyadékok; alkatrészmosó szerek; dobozos sűrített levegő tisztítási és

portalanítási célokra; folteltávolítók, folttisztító készítmények; hűtőtisztító szerek; légfrissítők gépjárművekbe;
légkondicionáló tisztítófolyadékok; légkondicionáló tisztító aeroszolok; mosószerek/tisztítószerek, nem gyártási
műveletekhez és nem gyógyászati használatra; olajok tisztítási és ápolási használatra, nem emberi felhasználásra;
rozsdaeltávolítók; szélvédő tisztítófolyadékok; tisztítószerek háztartási felhasználásra; tisztítószerek autóipari
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felhasználásra; tisztítószerek ipari felhasználásra; légfrissítők; légfrissítők gépjárművekbe.

4

Kenőanyagok; motorolajok; zsírok ipari felhasználásra.

( 111 ) 233.402
( 151 ) 2021.01.26.
( 210 ) M 20 02008
( 220 ) 2020.07.14.
( 732 ) Dr. Móré Viktória, Debrecen (HU)
( 541 ) MEDOLIS
( 511 ) 44

Orvosi szolgáltatások.

( 111 ) 233.403
( 151 ) 2021.01.26.
( 210 ) M 20 02188
( 220 ) 2020.07.28.
( 732 ) Nagy Antal Zsolt, Göd (HU)
( 541 ) hBORgo
( 511 ) 33

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

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

Borok házhozszállítása.

43

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

( 111 ) 233.404
( 151 ) 2021.01.26.
( 210 ) M 20 02194
( 220 ) 2020.07.29.
( 732 ) Kurucz Gergely János, Budapest (HU)
Kurucz Dániel, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Léka Péter, Debrecen
( 541 ) FROOTIE
( 511 ) 32

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

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.
( 111 ) 233.405
( 151 ) 2021.01.26.
( 210 ) M 20 01135
( 220 ) 2020.04.27.
( 732 ) Juhász Barna, Akasztó (HU)
( 541 ) iSzerszám
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 111 ) 233.409
( 151 ) 2021.01.26.
( 210 ) M 20 01471
( 220 ) 2020.05.27.
( 732 ) Farkas András Norbert, Érd (HU)
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( 740 ) Dr. Kőhidi Ákos, Győr

( 546 )

( 511 ) 42

Építési tervkészítés; építészeti konzultáció; építészeti szolgáltatások; információtechnológiai [IT]

tanácsadási szolgáltatások; számítógépes rendszerek tervezése; otthonfelügyeleti szolgáltatások [felmérés];
háztartási készülékek és számítógépes berendezések műszaki kezelése; tervezési szolgáltatások adatfeldolgozó
rendszerekhez; vezeték nélküli adatátviteli eszközök, készülékek és berendezések tervezése és fejlesztése.
( 111 ) 233.411
( 151 ) 2021.01.26.
( 210 ) M 20 01645
( 220 ) 2020.06.11.
( 732 ) Mucha Tamás, Szarvas (HU)
( 541 ) caffeporto
( 511 ) 30

Pörkölt kávébab; kávék [pörkölt, porított, szemcsés formában vagy italokban].

( 111 ) 233.412
( 151 ) 2021.01.26.
( 210 ) M 20 01646
( 220 ) 2020.06.11.
( 732 ) NIPÜF Zrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 36
42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások.
( 111 ) 233.413
( 151 ) 2021.01.26.
( 210 ) M 20 01647
( 220 ) 2020.06.11.
( 732 ) NIPÜF Zrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 36
42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások.
( 111 ) 233.417
( 151 ) 2021.01.26.
( 210 ) M 20 01655
( 220 ) 2020.06.12.
( 732 ) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

M335

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 3. szám, 2021.02.15.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 546 )

( 511 ) 30

Szögletes cukorkák [édességek]; nem gyógyhatású pasztillák; nem gyógyhatású cukorkák; szögletes

cukorka formájú nem gyógyhatású édességek; pasztillák [édességek]; cukorkák; cukorkák (nem gyógyhatású)
cukorkaáruk formájában; cukorkák nem gyógyászati célra; drazsé formájú cukorkák [nem gyógyhatású];
négyszögletes cukorka forma édességek; cukormentes cukorkák; cukor nélküli cukorkák.
( 111 ) 233.418
( 151 ) 2021.01.26.
( 210 ) M 20 01656
( 220 ) 2020.06.12.
( 732 ) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Nem gyógyhatású cukorkák; cukorkák.

( 111 ) 233.420
( 151 ) 2021.01.27.
( 210 ) M 20 01831
( 220 ) 2020.06.26.
( 732 ) Fleetconcept Magyarország Flottakezelő és Autókölcsönző Kft., Csővár (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
dr. Lantos Judit, Budapest
( 546 )

( 511 ) 36

Gépkocsi lízing finanszírozása; járművek lízingjének finanszírozása; gépkocsi lízing és beszerzés

finanszírozása; gépjármű vásárlás finanszírozása; gépjármű finanszírozási szolgáltatások; gépjárművekkel
kapcsolatos hitelszolgáltatások; gépjárművekkel kapcsolatos finanszírozás; pénzügyi szolgáltatások gépjármű
vásárláshoz; gépjárművekkel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; gépjármű kereskedelemmel kapcsolatos
pénzügyi szolgáltatások; finanszírozási és hitelszolgáltatások.
37

Gépjármű javítása; gépjárművek karbantartása; gépjárműkarbantartási és -javítási szolgáltatások;
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gépjárművek javításával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; gépjárművek és alkatrészeik javítása és

karbantartása.
39

Gépjárművek bérbeadása; szárazföldi gépjárművek bérbeadása; gépjárműkölcsönzés; gépjárművek

kölcsönzése; gépjárműkölcsönzési szolgáltatások; gépjármű-kölcsönzési szolgáltatások; gépjárművek szerződéses
kölcsönzése; helyzetmeghatározó szolgáltatások gépjárművekhez; szárazföldi gépjármű kölcsönzési
szolgáltatások; szárazföldi gépjárművek kölcsönzésével kapcsolatos szolgáltatások; gépkocsikölcsönzés;
gépkocsikölcsönzés megszervezése; gépkocsikölcsönzési szolgáltatások.
( 111 ) 233.421
( 151 ) 2021.01.26.
( 210 ) M 20 01289
( 220 ) 2020.05.12.
( 732 ) KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 18

Bőröndök; bőröndök kerekekkel; bőrruházat; bőrszíjak; hétköznapi, utcai táskák; hitelkártyatartók

[levéltárcák]; irattáskák; aktatáskák; kézitáskák; konferencia mappák; kulcstartó tokok; névjegytartók;
kártyatokok, kártyatartók; oldaltáskák, tarisznyák; ruhatáskák utazáshoz; satchel táskák, iskolatáskák;
sporttáskák, tornazsákok; strandtáskák; szerszámtáskák, üresen; hátizsákok; táskák, hátizsákok táborozóknak;
utazókészletek [bőráruk].
( 111 ) 233.422
( 151 ) 2021.01.26.
( 210 ) M 20 01465
( 220 ) 2020.05.27.
( 732 ) FŐKEFE Közhasznú Nonprofit Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Papír és karton; papíráruk; irodaszerek; iskolaszerek; mappák; irattartók; iratgyűjtők; dossziék; gyűrűs

irattartók; iratrendezők; könyvkötészeti anyagok; fedelek, kötések, borítók (papíráruk); nyomdaipari termékek;
rajzkellékek és művészeti kellékek; írószerek; ecsetek; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek,
berendezések]; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz.
( 111 ) 233.423
( 151 ) 2021.01.28.
( 210 ) M 20 02458
( 220 ) 2020.08.18.
( 732 ) "PETROL" Üzemanyagtöltő Állomásokat Tervező, Építő, Szerelő és Javító Korlátolt Felelősségű
Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Pozsgay Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 7
37

Üzemanyag-adagoló pumpák üzemanyagtöltő állomások, benzinkutak számára.
Acélszerkezetek építése; acélszerkezetek építése épületekhez; acélszerkezetek felépítése; csővezetékek

fektetése és építése; csővezetékek szerelése és javítása; csővezetékekkel kapcsolatos földalatti építési munkák;
kábelfektetés; építési [építkezési] és javítási szolgáltatások; építőipari szolgáltatások; épületek és más szerkezetek
építése; épületek kivitelezése; épületrészek építése; infrastruktúra építés; ipari célú építéssel kapcsolatos építési
szolgáltatások; ipari ingatlanok építése; ipari építkezések kivitelezése; olaj- és gáztárolási létesítmények
karbantartási és javítási szolgáltatásai; üzemanyag feltöltés szárazföldi járművekhez; üzemanyag feltöltés légi
járművekhez; automaták karbantartása; benzinkúti felszerelések javítása vagy karbantartása; benzinkúti
berendezések javításával vagy karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás; gépek üzembe helyezése;
gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; ipari nyomásálló tartályok beüzemelése; ipari nyomásálló
tartályok karbantartása és javítása; nagynyomású tartályok javítása; tartályok tisztítása.
42

Alkatrész tesztelés; áruk és szolgáltatások minőségellenőrzése; berendezések és műszerek működésének

ellenőrzése; berendezések és műszerek funkcióinak ellenőrzése; berendezések tesztelése; csővezeték vizsgálati
szolgáltatások; gépek és berendezések ellenőrzése, üzemellenőrzés; hitelesítő szolgáltatások; ipari gépekkel
kapcsolatos minőségellenőrzési tesztelési szolgáltatások; ipari tesztelés; jelzőműszerek felülvizsgálata;
megfelelőség vizsgálati szolgáltatások; minőség-auditok; minőségellenőrzés; műszaki mérési szolgáltatások;
műszaki mérő- és tesztelő szolgáltatások; műszaki tesztelés; műszaki vizsgálat, tesztelési szolgáltatások;
nyomásálló tartályok biztonsági tesztelése; nyomástartó felszerelések és berendezések biztonsági tesztelése;
tesztelés, hitelesítés és minőségellenőrzés.
( 111 ) 233.424
( 151 ) 2021.01.27.
( 210 ) M 20 01474
( 220 ) 2020.05.28.
( 732 ) Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 41

Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; coaching [training]; dalírás;

egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és
folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék,
kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; filmek feliratozása; filmgyártás, kivéve reklámfilmek;
filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmszínházi előadások, filmbemutatók; fordítás és tolmácsolás;
forgatókönyvírás; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése; idegenvezetős túrák levezetése;
iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; játékfelszerelések kölcsönzése; játékkölcsönzés; know-how átadása
(képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;
könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok; mentorálás;
múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; nem reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok
működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető
elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; rádió- és televízióműsorok
készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok készítése; sportversenyek rendezése;
szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés; számítógépes hálózatról online
biztosított játékszolgáltatások; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; szemináriumok szervezése és
lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimulátorokkal nyújtott képzési szolgáltatások;
színházi produkciók; szinkronizálás; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások;
szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; táboroztatás; televíziós szórakoztatás; tolmács szolgáltatások;
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tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; tréningszimulátorok bérbeadása; versenyek szervezése [oktatás

vagy szórakoztatás]; videorögzítés; videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez; zenei produkciók;
zeneszerzés; környezetvédelmi oktatás, nevelés, szemléletformálás; szemléletformáló rendezvények szervezése;
környezetvédelmi rendezvények szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése, elektronikus
tananyagok fejlesztése, nyomtatott tananyagok fejlesztése, ismeretterjesztő kiadványok szerkesztése, prezentációs
kiadványok szerkesztése.
42

Grafikai tervezés; környezetvédelemmel kapcsolatos kutatás; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; mérnöki

munkák, szolgáltatások; minőség-ellenőrzés; műszaki kutatás; népszerűsítési anyagok grafikus tervezése;
szakszövegek írása; számítógépes platformok fejlesztése; szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével kapcsolatos
tudományos információnyújtás, tájékoztatás és szaktanácsadás; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében;
szoftvertervezés; technológiai szaktanácsadás; tudományos kutatás; tudományos laboratóriumi szolgáltatások;
élelmiszerhulladékokkal, élelmiszerveszteséggel kapcsolatos kutatás; élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos kutatás.
( 111 ) 233.425
( 151 ) 2021.01.27.
( 210 ) M 20 01475
( 220 ) 2020.05.28.
( 732 ) Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 41

Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; coaching [training]; dalírás;

egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és
folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék,
kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; filmek feliratozása; filmgyártás, kivéve reklámfilmek;
filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmszínházi előadások, filmbemutatók; fordítás és tolmácsolás;
forgatókönyvírás; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése; idegenvezetős túrák levezetése;
iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; játékfelszerelések kölcsönzése; játékkölcsönzés; know-how átadása
(képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;
könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok; mentorálás;
múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; nem reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok
működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető
elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; rádió- és televízióműsorok
készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok készítése; sportversenyek rendezése;
szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés; számítógépes hálózatról online
biztosított játékszolgáltatások; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; szemináriumok szervezése és
lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimulátorokkal nyújtott képzési szolgáltatások;
színházi produkciók; szinkronizálás; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások;
szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; táboroztatás; televíziós szórakoztatás; tolmács szolgáltatások;
tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; tréningszimulátorok bérbeadása; versenyek szervezése [oktatás
vagy szórakoztatás]; videorögzítés; videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez; zenei produkciók;
zeneszerzés; környezetvédelmi oktatás, nevelés, szemléletformálás; szemléletformáló rendezvények szervezése;
környezetvédelmi rendezvények szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése, elektronikus
tananyagok fejlesztése, nyomtatott tananyagok fejlesztése, ismeretterjesztő kiadványok szerkesztése, prezentációs
kiadványok szerkesztése.
42

Grafikai tervezés; környezetvédelemmel kapcsolatos kutatás; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; mérnöki

munkák, szolgáltatások; minőség-ellenőrzés; műszaki kutatás; népszerűsítési anyagok grafikus tervezése;
szakszövegek írása; számítógépes platformok fejlesztése; szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével kapcsolatos
tudományos információnyújtás, tájékoztatás és szaktanácsadás; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében;
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szoftvertervezés; technológiai szaktanácsadás; tudományos kutatás; tudományos laboratóriumi szolgáltatások;

élelmiszerhulladékokkal, élelmiszerveszteséggel kapcsolatos kutatás; élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos kutatás.
( 111 ) 233.426
( 151 ) 2021.01.26.
( 210 ) M 20 01658
( 220 ) 2020.06.12.
( 732 ) Horváth István, Nagykanizsa (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )
( 511 ) 41

Fesztiválok szervezése; koncert szolgáltatások; koncertek lebonyolítása [szervezése és lebonyolítása];

közösségi sport- és kulturális események szervezése; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása;
szabadidős rendezvények szervezése; szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése; túrázással kapcsolatos
szabadidős szolgáltatások; vezetett tanulmányi túrák lebonyolítása; vezetett tanulmányi túrák szervezése; vízi
szabadidős szolgáltatások.
( 111 ) 233.428
( 151 ) 2021.01.27.
( 210 ) M 20 01470
( 220 ) 2020.05.27.
( 732 ) Raku Dmitrij, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szilágyi Edina Margit, Budapest
( 541 ) ZINAS
( 511 ) 2

Nyomtatókhoz és fénymásolókhoz való tinta; nyomtatókhoz és fénymásolókhoz való tonerek; tintasugaras

nyomtatóba való tinta.
7

Elektromos porszívók; házi porszívók; elektromos porszívók és alkatrészeik; szívó tisztítógépek [porszívók];

mixerek [gépek]; háztartási elektromos konyhai robotgépek; elektromos szeletelőgépek konyhai használatra;
vasalógépek; varrógépek; mosógépek; szárítógépek [háztartási]; mosogatógépek háztartási célokra; elektromos
konyhai eszközök; konyhai gépek, elektromos; konyhai robotgépek; mosogatógépek konyhai tálakhoz,
edényekhez; 3D nyomtatók; nyomtatógépek, nyomdagépek elektronikus másolási eljárásokhoz.
8

Borotvák; elektromos és akkumulátoros hajvágó gépek; elektromos szakállvágók.

9

Televíziók; televízióképernyőkhöz kialakított fali állványok; televíziókészülékek képernyői; televíziókhoz

való képernyőszűrők; videofelvevőt tartalmazó televíziók; UHD (ultra nagyfelbontású) televíziók; vevőegységek
televíziókhoz [dekóderek]; 3D-s szemüvegek televíziókészülékekhez; képvetítők, projektorok; rádiósmagnók
[rádió kazetta lejátszóval]; fülhallgatók; fejhallgatók; hangszórók [audio berendezések]; hangszórók, hangfalak;
házimozi-rendszerek; alkatrészek és szerelvények beltéri egységekhez; DVD-lejátszók; digitális videolemez
[DVD] felvevők; mobiltelefonok; headsetek mobiltelefonokhoz; hangszórók mobiltelefonokhoz; fülhallgatók
mobiltelefonokhoz; akkumulátortöltők mobiltelefonokhoz; járművekben használt akkumulátortöltők
mobiltelefonokhoz; elektromos mérlegek; digitális fürdőszobai mérlegek; fürdőszobai mérlegek; konyhai
mérlegek; digitális kamerák, fényképezőgépek; távcsövek; számítógép képernyők, monitorok; számítógépek;
számítógépekhez kialakított tokok; számítógépekhez kialakított tartókonzolok; számítógépes billentyűzetek;
számítógépes egerek; számítógépes lemezmeghajtók; akkumulátortöltők táblagépekhez; digitális tabletek,
táblagépek; táblagép tokok; táblagép monitorok; táblagépekhez kialakított állványok; noteszgépek, notebookok;
laptop tokok; hordozható számítógépek, laptopok; adathordozók; USB pendrive-ok; merevlemezek,
winchesterek; memóriakártyák; kártyaolvasók; videolemez lejátszók; videolemez-felvevők; hőmérők.
10

Vérnyomásmérő készülékek; lázmérők; vérnyomásmérők; UV lámpák gyógyászati célokra.

11

Mikrohullámú sütők; elektromos kávéfőzők; párásítók; párátlanítók; gázüzemű sütőlapok [főzőkészülékek];

sütőlapok [elektromos főzőeszközök]; ételpárolók; ételszárítók, élelmiszerszárítók, aszalók; asztali sütők;
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elektromos sütők; grillezők, grillsütők; elektromos gofrisütők; szendvicssütők [kenyérpirítók]; elektromos

szendvicssütők; olajsütő gépek élelmiszerekhez; hűtőszekrények; háztartási sütők, tűzhelyek; légelszívó ernyők
tűzhelyekhez; légkondicionálók; fagyasztók; elszívóernyők, konyhai; gázzal működő konyhai gépek főzéshez;
tűzhelyek, konyhai tűzhelyek; háztartási bojlerek; LED-es lámpatestek, fényforrások; LED-lámpák.
12

Drón.

28

Elektronikus játékok, a kizárólag televíziókészülékkel használhatók kivételével; kizárólag

televíziókészülékekkel történő használatra kifejlesztett játék berendezések és készülékek; televíziókészülékkel
használható játékok; kizárólag televíziókészülékkel használható játékkészülékek; rollerek; számítógépes játék
készülékek; játékvezérlők számítógépekhez.
35

Hirdetés és reklámozás.

( 111 ) 233.429
( 151 ) 2021.01.27.
( 210 ) M 20 01472
( 220 ) 2020.05.27.
( 732 ) Raku Dmitrij, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szilágyi Edina Margit, Budapest
( 541 ) DIMARSON
( 511 ) 2

Nyomtatókhoz és fénymásolókhoz való tonerek; nyomtatókhoz és fénymásolókhoz való tinta; tintasugaras

nyomtatóba való tinta.
7

Elektromos porszívók; házi porszívók; elektromos porszívók és alkatrészeik; szívó tisztítógépek [porszívók];

mixerek [gépek]; háztartási elektromos konyhai robotgépek; elektromos szeletelőgépek konyhai használatra;
vasalógépek; varrógépek; mosógépek; szárítógépek [háztartási]; mosogatógépek háztartási célokra; elektromos
konyhai eszközök; konyhai gépek, elektromos; konyhai robotgépek; mosogatógépek konyhai tálakhoz,
edényekhez; 3D nyomtatók; nyomtatógépek, nyomdagépek elektronikus másolási eljárásokhoz.
8

Borotvák; elektromos és akkumulátoros hajvágó gépek; elektromos szakállvágók.

9

Televíziók; televízióképernyőkhöz kialakított fali állványok; televíziókészülékek képernyői; televíziókhoz

való képernyőszűrők; videofelvevőt tartalmazó televíziók; UHD (ultra nagyfelbontású) televíziók; vevőegységek
televíziókhoz [dekóderek]; 3D-s szemüvegek televíziókészülékekhez; képvetítők, projektorok; rádiósmagnók
[rádió kazetta lejátszóval]; fülhallgatók; fejhallgatók; hangszórók [audio berendezések]; hangszórók, hangfalak;
házimozi-rendszerek; alkatrészek és szerelvények beltéri egységekhez; DVD-lejátszók; digitális videolemez
[DVD] felvevők; mobiltelefonok; headsetek mobiltelefonokhoz; hangszórók mobiltelefonokhoz; fülhallgatók
mobiltelefonokhoz; akkumulátortöltők mobiltelefonokhoz; elektromos mérlegek; digitális fürdőszobai mérlegek;
fürdőszobai mérlegek; konyhai mérlegek; digitális kamerák, fényképezőgépek; távcsövek; számítógép képernyők,
monitorok; számítógépek; számítógépekhez kialakított tokok; számítógépekhez kialakított tartókonzolok;
számítógépes billentyűzetek; számítógépes egerek; számítógépes lemezmeghajtók; akkumulátortöltők
táblagépekhez; digitális tabletek, táblagépek; táblagép tokok; táblagép monitorok; táblagépekhez kialakított
állványok; noteszgépek, notebookok; laptop tokok; hordozható számítógépek, laptopok; adathordozók; USB
pendrive-ok; merevlemezek, winchesterek; memóriakártyák; kártyaolvasók; hőmérők.
10

Vérnyomásmérő készülékek; lázmérők; vérnyomásmérők; UV lámpák gyógyászati célokra.

11

Mikrohullámú sütők; elektromos kávéfőzők; párásítók; párátlanítók; gázüzemű sütőlapok [főzőkészülékek];

sütőlapok [elektromos főzőeszközök]; ételpárolók; ételszárítók, élelmiszerszárítók, aszalók; asztali sütők;
elektromos sütők; grillezők, grillsütők; elektromos gofrisütők; szendvicssütők [kenyérpirítók]; olajsütő gépek
élelmiszerekhez; hűtőszekrények; háztartási sütők, tűzhelyek; légelszívó ernyők tűzhelyekhez; légkondicionálók;
fagyasztók; elszívóernyők, konyhai; gázzal működő konyhai gépek főzéshez; tűzhelyek, konyhai tűzhelyek;
háztartási bojlerek; LED-es lámpatestek, fényforrások; LED-lámpák.
12

Drón.

28

Elektronikus játékok, a kizárólag televíziókészülékkel használhatók kivételével; kizárólag
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televíziókészülékekkel történő használatra kifejlesztett játék berendezések és készülékek; televíziókészülékkel

használható játékok; kizárólag televíziókészülékkel használható játékkészülékek; rollerek; számítógépes játék
készülékek; játékvezérlők számítógépekhez.
35

Hirdetés és reklámozás.

( 111 ) 233.430
( 151 ) 2021.01.27.
( 210 ) M 20 01657
( 220 ) 2020.06.12.
( 732 ) PQ PARTNERS LIMITED, Nicosia (CY)
( 740 ) György Péter, Budapest
( 546 )
( 511 ) 3

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

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

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
30

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

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető
jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,
szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].
( 111 ) 233.431
( 151 ) 2021.01.27.
( 210 ) M 20 01651
( 220 ) 2020.06.12.
( 732 ) PQ PARTNERS LIMITED, Nicosia (CY)
( 740 ) György Péter, Budapest
( 546 )
( 511 ) 3

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

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

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
30

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

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető
jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,
szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].
( 111 ) 233.432
( 151 ) 2021.01.27.
( 210 ) M 20 01650
( 220 ) 2020.06.12.
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( 732 ) PQ PARTNERS LIMITED, Nicosia (CY)

( 740 ) György Péter, Budapest
( 546 )
( 511 ) 3

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

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

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
30

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

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető
jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,
szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].
( 111 ) 233.434
( 151 ) 2021.01.27.
( 210 ) M 20 01467
( 220 ) 2020.05.27.
( 732 ) 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 élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
( 111 ) 233.435
( 151 ) 2021.01.27.
( 210 ) M 20 01468
( 220 ) 2020.05.27.
( 732 ) Plazmaszolgálat Kft., Törökbálint (HU)
( 740 ) Dr. Dörnyei András Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 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).
( 111 ) 233.436
( 151 ) 2021.01.27.
( 210 ) M 20 01719
( 220 ) 2020.06.18.
( 732 ) MAD WINE Kft., Mád (HU)
( 740 ) Dr. KRAJNYÁK & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

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

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

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

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

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

alkoholtartalmú szénsavas italok, a sörök kivételével; brandy, borpárlat; égetett szeszesitalok; erjesztett szeszes
ital; desztillált röviditalok; iható szeszek; bor alapú italok; bort tartalmazó italok [fröccsök]; habzóbor, pezsgő.
( 111 ) 233.437
( 151 ) 2021.01.27.
( 210 ) M 20 01713
( 220 ) 2020.06.17.
( 732 ) Hanó Ferenc, Kardoskút (HU)
( 740 ) Dr. Mészáros Milán, Szeged
( 546 )
( 511 ) 35
39

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

( 111 ) 233.438
( 151 ) 2021.01.27.
( 210 ) M 20 01712
( 220 ) 2020.06.17.
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( 732 ) Büki László, Simontornya (HU)

Tamás Gábor, Szigethalom (HU)
( 740 ) Csapó és Császár Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PANCAKE PLANET
( 511 ) 30

Palacsinták.

( 111 ) 233.439
( 151 ) 2021.01.27.
( 210 ) M 20 01721
( 220 ) 2020.06.18.
( 732 ) Dr. Póláné Ratinland Márta, Szekszárd (HU)
( 541 ) Mártisz
( 511 ) 37

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

mosoda; ruhatisztítási, mosodai szolgáltatások; ruhamosás, mosodai szolgáltatások; mosodai szolgáltatások
[ruhák]; mosodai szolgáltatások nyújtása; mosodai szolgáltatások biztosítása.
( 111 ) 233.440
( 151 ) 2021.01.27.
( 210 ) M 20 01717
( 220 ) 2020.06.18.
( 732 ) Dyaspaar Development Kft., Szeged (HU)
( 740 ) Császár Ügyvédi Iroda, Szeged
( 541 ) TAUZIN FORMULA
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
( 111 ) 233.441
( 151 ) 2021.01.27.
( 210 ) M 20 01715
( 220 ) 2020.06.18.
( 732 ) Dyaspaar Development Kft., Szeged (HU)
( 740 ) Császár Ügyvédi Iroda, Szeged
( 541 ) BodyWade
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

Játékok és játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

( 111 ) 233.442
( 151 ) 2021.01.27.
( 210 ) M 20 01702
( 220 ) 2020.06.17.
( 732 ) MASTER GOOD Kft., Kisvárda (HU)
( 740 ) Földes és Társa Ügyvédi Iroda, Debrecen
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( 546 )

( 511 ) 29

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

( 111 ) 233.443
( 151 ) 2021.01.27.
( 210 ) M 20 01703
( 220 ) 2020.06.17.
( 732 ) MASTER GOOD Kft., Kisvárda (HU)
( 740 ) Földes és Társa Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 29

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

( 111 ) 233.444
( 151 ) 2021.01.27.
( 210 ) M 20 01649
( 220 ) 2020.06.12.
( 732 ) PQ PARTNERS LIMITED, Nicosia (CY)
( 740 ) György Péter, Budapest
( 546 )
( 511 ) 3

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

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

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
30

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

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető
jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,
szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].
( 111 ) 233.446
( 151 ) 2021.01.28.
( 210 ) M 20 01734
( 220 ) 2020.06.19.
( 732 ) GOTAXI SOLUTIONS Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Erkel András, Budapest
( 554 )
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( 511 ) 39

Szállítás; taxi szolgáltatások; taxifuvarozás (személyfuvarozás); sofőrszolgáltatás.

( 111 ) 233.447
( 151 ) 2021.01.28.
( 210 ) M 20 02455
( 220 ) 2020.08.18.
( 732 ) Rózsahegyi Róbert, Budapest (HU)
( 541 ) Frenchease
( 511 ) 35

Márkaalkotási szolgáltatások [reklámozás és népszerűsítés].

( 111 ) 233.448
( 151 ) 2021.01.28.
( 210 ) M 20 02667
( 220 ) 2020.09.08.
( 732 ) Kobela János László, Kecskemét (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Oktatási és képzési szolgáltatások, gépjármű oktatás (autósiskolák).

( 111 ) 233.449
( 151 ) 2021.01.28.
( 210 ) M 20 02103
( 220 ) 2020.07.21.
( 732 ) Kerecsen Ügyvédi Iroda 50%, Budapest (HU)
Farkas Dominika Ügyvédi Iroda 50%, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kerecsen Éva Kinga, Budapest
( 546 )

( 511 ) 45

Cégbejegyzési szolgáltatások; domain nevek regisztrációjával kapcsolatos tanácsadás; domain nevekkel

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; fényképek használatával kapcsolatos licencjogok adása [jogi
szolgáltatások]; filmekhez, televíziós és videó produkciókhoz kapcsolódó licencjogok adása [jogi szolgáltatások];
filmekkel, televíziós műsorokkal, videókkal és zenei produkciókkal kapcsolatos járulékos jogok hasznosításával
kapcsolatos jogi szolgáltatások; filmes szerzői jogok hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; fogyasztói
jogokkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások [jogi tanácsadás]; filmes, televíziós, színházi és zenei
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produkciókkal kapcsolatos szerzői jog védelmére és hasznosítására vonatkozó jogi szolgáltatások;

információnyújtás jogi szolgáltatásokkal kapcsolatban; ipari tulajdonjogok és szerzői jogok hasznosításával
kapcsolatos jogi szolgáltatások; joggal, jogi ügyekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; jogi asszisztensi
szolgáltatások; jogi dokumentumok elkészítése; jogi információk összeállítása; jogi képviseleti szolgáltatások;
jogi konzultációs szolgáltatások; jogi kutatási szolgáltatások; jogi segítségnyújtás szerződések készítésénél; jogi
segítségnyújtó szolgáltatások; jogi szakvélemények készítése; jogi szolgáltatások vállalatok alapításával és
bejegyzésével kapcsolatban; jogi tanácsadás és képviselet; jogi ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás, tanácsadás és
konzultáció; képviselet jogvitákban [jogi szolgáltatások]; licencjogok kezelésével, ellenőrzésével és megadásával
kapcsolatos jogi szolgáltatások; nyomtatott anyagokra vonatkozó szerzői jogok hasznosításával kapcsolatos jogi
szolgáltatások; peres ügyekkel kapcsolatos tanácsadás; professzionális tanácsadó szolgáltatások a szellemi
tulajdonjoggal kapcsolatban; rajzfilmszereplők licensz jogának megvásárlása [jogi szolgáltatások];
szabadalmakkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; számítástechnikai szoftverek engedélyezése [jogi
szolgáltatások]; számítógépes szoftverek engedélyeztetésével kapcsolatos tanácsadás; számítógépes szoftverek
licenszelése; szellemi tulajdon engedélyezése a védjegyek területén [jogi szolgáltatások]; szellemi tulajdon
kezelésével kapcsolatos tanácsadás; szellemi tulajdon megszerzésével kapcsolatos jogi szolgáltatások; szellemi
tulajdon védelmével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szellemi tulajdonjoghoz kapcsolódó jogi tanácsadás;
szellemi tulajdonjogok érvényesítése; szellemi tulajdonjogok hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások;
szellemi tulajdonjogokra vonatkozó szerződések tárgyalásával és megírásával kapcsolatos jogi szolgáltatások;
szellemi tulajdonnal kapcsolatos szolgáltatások; tulajdon átruházási szolgáltatások [jogi szolgáltatások]; ügyvédi
szolgáltatások [jogi szolgáltatások]; védjegyek regisztrálásával kapcsolatos jogi szolgáltatások; védjegyekhez
fűződő jogok érvényesítése; védjegyoltalommal kapcsolatos tanácsadás.
( 111 ) 233.450
( 151 ) 2021.01.28.
( 210 ) M 20 02271
( 220 ) 2020.08.03.
( 732 ) ST. NICOLAUS a.s., Liptovský Mikuláš (SK)
( 300 ) POZ 752-2020 2020.04.01. SK
( 740 ) Dr. Melicher Csilla, Budapest
( 541 ) Dezvir
( 511 ) 3
5

Tisztítószerek háztartási használatra.
Biocidok; fertőtlenítőszerek.

( 111 ) 233.451
( 151 ) 2021.01.28.
( 210 ) M 20 02138
( 220 ) 2020.07.24.
( 732 ) Kifli.hu Shop Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) kifli.hu
( 511 ) 40
43

Étel- és italkezelés.
Vendéglátás; ételek és italok kiszállítása azonnali fogyasztásra.

( 111 ) 233.452
( 151 ) 2021.01.28.
( 210 ) M 20 02308
( 220 ) 2020.08.05.
( 732 ) Kelet Csillaga Kávé- és Teaház Kft., Bodmér (HU)
( 541 ) Majestic
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Dohány és dohánypótlók; cigaretták és szivarok; elektronikus cigaretták és orális párologtatók dohányosok

számára; dohányzási cikkek; gyufák.
( 111 ) 233.453
( 151 ) 2021.01.28.
( 210 ) M 20 02307
( 220 ) 2020.08.05.
( 732 ) Kelet Csillaga Kávé- és Teaház Kft., Bodmér (HU)
( 541 ) Elysar
( 511 ) 34

Dohány és dohánypótlók; cigaretták és szivarok; elektronikus cigaretták és orális párologtatók dohányosok

számára; dohányzási cikkek; gyufák.
( 111 ) 233.454
( 151 ) 2021.01.28.
( 210 ) M 20 01727
( 220 ) 2020.06.18.
( 732 ) Rátkai Zsolt, Erdőhorváti (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Éjszakai klubokban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; éjszakai szórakozóhelyeken nyújtott

szórakoztatási szolgáltatások; előadóművészeti szórakoztató tevékenységek lebonyolítása; előadóművészeti
fesztiválok lebonyolítása; fesztiválok szervezése; fesztiválok szervezése kulturális célokra; fesztiválok szervezése
szórakoztatási célokra; koncertekkel kapcsolatos szolgáltatások; konferenciák, kiállítások és versenyek
szervezése; koncerttermek, varieték; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; partik tervezése [szórakoztatás]; partik
tervezése és lebonyolítása [szórakoztatás]; partik tervezésével kapcsolatos konzultáció; partiszervezés;
partiszervezési szolgáltatások; szórakoztatási célú fesztiválok rendezése; szórakoztatási célú
rendezvényszervezés; szórakoztatási célú szolgáltatások szervezése; szórakoztatási és szabadidős létesítmények
biztosítása; szórakoztatási, oktatási és képzési szolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások intézése [szervezése];
szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató célú kiállítások szervezése és rendezése; szórakoztató célú
rendezvények szervezése; szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése; szórakoztató szolgáltatások;
születésnapi party- rendezvény szervezése; táncos rendezvények; táncos rendezvények szervezése; zenei
rendezvények szervezése.
( 111 ) 233.455
( 151 ) 2021.01.28.
( 210 ) M 20 02311
( 220 ) 2020.08.05.
( 732 ) Kelet Csillaga Kávé- és Teaház Kft., Bodmér (HU)
( 541 ) Bronzi
( 511 ) 34

Dohány és dohánypótlók; cigaretták és szivarok; elektronikus cigaretták és orális párologtatók dohányosok

számára; dohányzási cikkek; gyufák.
( 111 ) 233.456
( 151 ) 2021.01.28.
( 210 ) M 20 02276
( 220 ) 2020.08.03.
M349

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 3. szám, 2021.02.15.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
( 732 ) Nyári Fruzsina, Budapest (HU)

( 740 ) Dr. Fori Hajnal, Budapest
( 546 )

( 511 ) 37

Mosás; mosodai szolgáltatások; mosogatógépek kölcsönzése; mosógépek bérbeadása; tisztítógépek

kölcsönzése; vegytisztítás.
( 111 ) 233.457
( 151 ) 2021.01.28.
( 210 ) M 20 02314
( 220 ) 2020.08.06.
( 732 ) Media Vivantis Műsorszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Nadray Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlési szolgáltatások.

41

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

( 111 ) 233.458
( 151 ) 2021.01.28.
( 210 ) M 20 02279
( 220 ) 2020.08.04.
( 732 ) Márkucz Mária Erika, Szeged (HU)
( 740 ) dr. Imre Márton, Szeged
( 546 )

( 511 ) 25

Alsónadrágok; alsónadrágok, rövid; alsószoknyák; boák; bodyk [alsóruházat]; bőrruhák;

csecsemőkelengyék, babakelengyék; csecsemőnadrágok; csuklyák, kapucnik [ruházat]; díszzsebkendők [ruházat];
dzsekik; dzsekik bélései; egyenruhák; fátylak [ruházat]; fejdíszek [fátylak]; felsőkabátok; felsőruházat; férfi
alsóneműk; férfi és női dzsekik, kabátok, nadrágok, mellények; férfi és női ingek; férfi felsőruházat; férfi kabátok;
férfi fürdőnadrágok; férfi és női fürdőruhák és fürdőnadrágok; férfi nadrágtartók; férfi, női és gyermek ruházat;
férfi öltönyök; férfi ruházat; férfi zoknik; fiú felsőruházat; fiú rövidnadrágok [alsóneműk]; fiú ruházat; frakkok;
fürdőköpenyek; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok, bermudák; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fűzők;
gallérok; gallérok [ruházat]; galléros ingek; hajszalagok [ruházat]; harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók;
harisnyanadrágok; harisnyatartós fűzők; harisnyák; ingek; ingek legombolt gallérral; ingelők, ingblúzok;
izzadságfelszívó alsóruházat; izzadságfelszívó harisnyák; jelmezek; kabátok, dzsekik; kabátok nőknek; kamáslik
[lábszárvédők]; kemény ingmellek, plasztronok; kerékpáros ruházat; kesztyűk [ruházat]; kezeslábasok
[felsőruházat]; készruhák; kézelők [ruházat]; kombinék [alsónemű]; kosztümök; köntösök, pongyolák; kötények
[ruházat]; kötöttáruk [ruházat]; lábszárvédők; libériák, inasruhák; matróz- és tengerészruházat; melegítő felsők;
melegítő felsők, sportos pulóverek; melegítő nadrágok, tréning nadrágok; melegítőalsók; melegítődzsekik;
melegítőfelsők; melegítőnadrág; melegítőnadrágok; melegítőnadrágok, melegítőalsók; melegítőnadrágok
[ruházat]; melegítőnadrágok, melegítő alsók; mellények [ruházat]; melltartók; menyasszonyi ruhák; miseruhák,
kazulák; muffok; nadrágok; munkaköpenyek; munkaruházati cikkek; nem elektromosan fűtött lábzsákok; női
ruhák; nyakkendők; nyaksálak [ruházat]; öltöny zakók; öltönyhöz való ingek; öltönynadrágok, kosztümnadrágok;
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öltönyök; öltönyök férfiak részére; övek [ruházat]; pulóverek, kötényruhák; pulóverek, kötött pulóverek;

pulóverek, szvetterek; rakott szoknyák; pólóingek; pólók; papírruházat; parkák; parkák (anorákok); partedlik
(nem papírból); pelerinek; pénztartó övek [ruházat]; pizsamák; prémsálak [szőrmék]; rövidnadrágok; rövid
együttesek [ruházat]; rövid ujjú ingek; rövid ujjú pólók; rövidnadrágok [ruházat]; ruhák koszorúslányoknak;
ruházati cikkek nők számára; sálak [ruházati cikkek]; rövid ujjú sportingek; ruházat gépkocsivezetőknek;
sportruházat; szoknyák; szoknyás kosztümök; szőrmebéléses kabátok; szőrméből készült ruházati cikkek;
térdnadrágok; tógák; tornaruhák; ujjatlan kesztyűk; vállkendők; vállkendők, nagykendők; vízhatlan ruházat;
zoknik; fityulák; főkötők [fejfedők]; kalap vázak; mitrák, püspöksüvegek; muffok [ruházat]; mantilla fátyol;
svájcisapkák, barettek; turbánok; cilinderek, kürtőkalapok; facipők; férfi és női lábbeli; alkalmi cipők; férfi
lábbeli; fürdőszandálok, fürdőcipők; futballcipők; lábbelik [kivéve ortopéd lábbelik]; magassarkú cipők; női
lábbelik; női szandálok; sportcipők; strandlábbelik; szandálok és strandcipők; sárcipők, gumicsizmák;
síbakancsok, sícipők; spárgatalpú cipők vagy szandálok; tornacipők; zuhanyzó sapkák; tarka selyemkendők
(baboskendők); cipőfelsőrészek; cipősarkak; cipőtalpbetétek; csúszásgátlók lábbelikhez; fém cipőkellékek;
ellenzők sapkára; talpbetétek [cipőkhöz és csizmákhoz]; sapka ellenzők; rámák lábbelikhez; cipőorrok; ruhákhoz
való gallérok; levehető gallérok; magas szárú cipő felsőrészek; talpak lábbelikhez; fülvédők [ruházat]; gabardin
ruházat; nadrágkosztümök; strandruhák; szörfruházat; zoknitartók; vállpántok ruházati cikkekhez; sarokerősítés
harisnyákhoz; sarokbetétek; fűzős bakancsok, csizmák; papucsok; ruházat, lábbelik és fejfedők részei;
ruhazsebek.
36

Ingatlanközvetítés; ingatlanközvetítési szolgáltatások; ingatlanügynöki tevékenység.

( 111 ) 233.459
( 151 ) 2021.01.28.
( 210 ) M 20 02288
( 220 ) 2020.08.04.
( 732 ) Judik Csaba, Székesfehérvár (HU)
( 541 ) ZARÁNDOK
( 511 ) 29

Tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; fokhagymás vajak; kevert vaj; sós vajak; tisztított vaj; vaj;

vajkészítmények; vajkrém; cottage cheese [túrószerű sajtfajta]; érlelt sajtfélék; feldolgozott sajtok; fehér lágy
sajtok; friss fehér puha sajtok; friss (nem érlelt) sajt; friss, nem érlelt sajtok; friss sajt; füstölt sajt; fűszereket
tartalmazó sajtok; fűszernövényeket tartalmazó sajtok; kemény sajt; kenhető sajtok; lágy sajtok; penésszel érlelt
sajt; puhára érlelt sajt; reszelt sajt; sajtkeverék; sajtkeverékek; sajtmártások; sajtok; sajtok mártás formájában;
sajtok szarvasgombával; sajtporok; sajttermékek; gyümölcsízű joghurtok; alacsony zsírtartalmú joghurtok;
ízesített joghurtok; joghurt; joghurt desszertek; joghurtalapú italok; joghurtból készült italok; joghurtok;
kecsketejből készült joghurtok; túró; túrókészítmények; tejföl; magas zsírtartalmú tejszín; tejszín; tejszín
[tejtermékek]; kefir [tejes ital]; aludttej, alvadt tej; csokoládéval ízesített tejalapú italok; erjesztett tej; erjesztett
tejes italok étkezési célokra; főként tejet tartalmazó tejes italok; gyümölcsöt tartalmazó tejitalok; ízesített tej;
ízesített tejitalok; kakaóízű tejitalok; kakaós tejitalok; kávét tartalmazó tejalapú italok; tej; tejből készült italok;
tejes italok; tejes italok, főként tejet tartalmazó.
( 111 ) 233.460
( 151 ) 2021.01.28.
( 210 ) M 20 02278
( 220 ) 2020.08.04.
( 732 ) Lu Jie, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

( 111 ) 233.461
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( 151 ) 2021.01.28.
( 210 ) M 20 01586
( 220 ) 2020.06.06.
( 732 ) Fu Huihong, Drobollach (AT)
( 740 ) Dr. Pardavi László, Győr
( 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.
12

Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

24

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

25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

( 111 ) 233.462
( 151 ) 2021.01.28.
( 210 ) M 20 02272
( 220 ) 2020.08.03.
( 732 ) Pete Gábor, Pécs (HU)
( 541 ) Marnaol
( 511 ) 3

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

eszenciaolajok.
( 111 ) 233.463
( 151 ) 2021.01.28.
( 210 ) M 20 02264
( 220 ) 2020.08.03.
( 732 ) FLASH SOLUTION Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 42

Mérnöki felmérések lebonyolítása; mérnöki jelentések készítése; mérnöki megvalósíthatósági tanulmányok;

mérnöki munkák; mérnöki munkák, szolgáltatások; mérnöki projektmenedzsment szolgáltatások; mérnöki
projekttanulmányok; mérnöki tanácsadó szolgáltatások; mérnöki szolgáltatások, munkák; műszaki, mérnöki
felmérések; műszaki mérnöki tevékenység.
( 111 ) 233.464
( 151 ) 2021.01.28.
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( 210 ) M 20 02140
( 220 ) 2020.07.24.
( 732 ) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest
(HU)
( 740 ) Csetneki Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3
5

Kozmetikai krémek; bőrápoló kozmetikumok.
Bőrkeményedés elleni készítmények.

( 111 ) 233.465
( 151 ) 2021.01.28.
( 210 ) M 20 01926
( 220 ) 2020.07.07.
( 732 ) Magyar Posta Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) MPL CsomagPont
( 511 ) 39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

( 111 ) 233.466
( 151 ) 2021.01.28.
( 210 ) M 20 02269
( 220 ) 2020.08.03.
( 732 ) BORD Építész Stúdió Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )
( 511 ) 37
42

Építés; építési tanácsadó szolgáltatások; építkezések felügyelete [irányítás].
Beltéri dekoráció tervezése; divattervezés; építési tervkészítés; építészeti szolgáltatások; grafikai tervezés;

ipari formatervezés; mérnöki szolgáltatások, munkák; építészeti konzultáció; felhőalapú számítástechnika; kutatás
az épületépítés területén; kutatási és fejlesztési szolgáltatások a mérnöki tevékenységek területén; mechanikai
kutatás; műszaki kutatás; műszaki tervtanulmányok készítése; számítógépes platformok fejlesztése;
számítógép-programozás; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftvertervezés; tudományos és
technológiai kutatás szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban; tudományos kutatás; várostervezés; mérnöki
munkával kapcsolatos mérések, földmérés; számítógépes rendszerek tervezése; minőségellenőrzés.
( 111 ) 233.467
( 151 ) 2021.01.28.
( 210 ) M 20 00024
( 220 ) 2020.01.07.
( 732 ) BZT Media Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Krankovics Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BUDAPESTER ZEITUNG
( 511 ) 16

Nyomdaipari termékek, újságok, folyóiratok, magazinok, hírlevelek, naptárak, plakátok, poszterek,

szórólapok, reklámanyagok, könyvek, tanítási és oktatási anyagok; fényképek.
35

Hirdetési- és reklámszolgáltatások; promóciós -és marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások;

kereskedelmi-kulturális-sport-karitatív és reklámcélú események és rendezvények szponzorálása; hirdetési- és
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reklámanyagok, reklámszövegek előállítása, terjesztése, valamint ezekhez kapcsolódó kereskedelmi ügyletek és

szolgáltatások.
41

Kiadói szolgáltatások, újságok, folyóiratok, magazinok, könyvek és egyéb kiadványok kiadása; elektronikus

kiadványszerkesztés, elektronikus könyvek, folyóiratok, magazinok, hírlevelek és egyéb kiadványok publikálása;
riportok, értékelések, beszámolók és interjúk készítése; nem reklámcélú szövegek publikálása; fényképészet;
fotóriportok készítése; fordítás és tolmácsolás.
( 111 ) 233.468
( 151 ) 2021.01.28.
( 210 ) M 20 02142
( 220 ) 2020.07.24.
( 732 ) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest
(HU)
( 740 ) Csetneki Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Fogyasztó tabletták; táplálékkiegészítők; vitaminkészítmények.

( 111 ) 233.469
( 151 ) 2021.01.28.
( 210 ) M 20 02459
( 220 ) 2020.08.18.
( 732 ) Nordconn International Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Joblinken
( 511 ) 9
35

Rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média.
Reklámozás; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 111 ) 233.470
( 151 ) 2021.01.28.
( 210 ) M 20 02304
( 220 ) 2020.08.05.
( 732 ) Kelet Csillaga Kávé- és Teaház Kft., Bodmér (HU)
( 541 ) Dozer
( 511 ) 34

Dohány és dohánypótlók; cigaretták és szivarok; elektronikus cigaretták és orális párologtatók dohányosok

számára; dohányzási cikkek; gyufák.
( 111 ) 233.471
( 151 ) 2021.01.28.
( 210 ) M 20 02273
( 220 ) 2020.08.03.
( 732 ) ST. NICOLAUS a.s., Liptovský Mikuláš (SK)
( 300 ) POZ 750-2020 2020.04.01. SK
( 740 ) Dr. Melicher Csilla, Budapest
( 541 ) Disvir
( 511 ) 3

Tisztítószerek háztartási használatra.
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Biocidok; fertőtlenítőszerek.

( 111 ) 233.472
( 151 ) 2021.01.28.
( 210 ) M 20 02309
( 220 ) 2020.08.05.
( 732 ) Kelet Csillaga Kávé- és Teaház Kft., Bodmér (HU)
( 541 ) Love 69
( 511 ) 34

Dohány és dohánypótlók; cigaretták és szivarok; elektronikus cigaretták és orális párologtatók dohányosok

számára; dohányzási cikkek; gyufák.
( 111 ) 233.473
( 151 ) 2021.01.28.
( 210 ) M 20 02268
( 220 ) 2020.08.03.
( 732 ) ST. NICOLAUS a.s., Liptovský Mikuláš (SK)
( 300 ) POZ 628-2020 2020.03.13. SK
( 740 ) Dr. Melicher Csilla, Budapest
( 541 ) MOSE
( 511 ) 33

Szeszes italok.

( 111 ) 233.474
( 151 ) 2021.01.28.
( 210 ) M 20 02461
( 220 ) 2020.08.18.
( 732 ) Nordconn International Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 9
35

Rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média.
Reklámozás; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 111 ) 233.475
( 151 ) 2021.01.28.
( 210 ) M 20 02310
( 220 ) 2020.08.05.
( 732 ) Kelet Csillaga Kávé- és Teaház Kft., Bodmér (HU)
( 541 ) Shisha golden
( 511 ) 34

Dohány és dohánypótlók; cigaretták és szivarok; elektronikus cigaretták és orális párologtatók dohányosok

számára; dohányzási cikkek; gyufák.
( 111 ) 233.476
( 151 ) 2021.01.28.
( 210 ) M 20 02460
( 220 ) 2020.08.18.
( 732 ) "PETROL" Üzemanyagtöltő Állomásokat Tervező, Építő, Szerelő és Javító Korlátolt Felelősségű
Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Pozsgay Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PETROL ACIS
( 511 ) 7

Üzemanyag-adagoló pumpák üzemanyagtöltő állomások, benzinkutak számára.
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Acélszerkezetek építése; acélszerkezetek felépítése; acélszerkezetek építése épületekhez; építési [építkezési]

és javítási szolgáltatások; építőipari szolgáltatások; épületek és más szerkezetek építése; épületrészek építése;
földalatti tartályok kiásása; infrastruktúra építés; ipari célú építéssel kapcsolatos építési szolgáltatások; ipari
építkezések kivitelezése; ipari ingatlanok építése; olaj és gáz tárolására szolgáló létesítmények építése;
üzemanyag feltöltés légi járművekhez; üzemanyag feltöltés szárazföldi járművekhez; automaták karbantartása;
benzinkúti berendezések javításával vagy karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás; benzinkúti
felszerelések javítása vagy karbantartása; gépek üzembe helyezése; gépek üzembe helyezése, karbantartása és
javítása; ipari nyomásálló tartályok beüzemelése; ipari nyomásálló tartályok karbantartása és javítása; ipari
nyomásberendezések üzembe helyezése; nagynyomású tartályok javítása; tartályok tisztítása; csővezetékek
fektetése és építése; csővezetékek szerelése és javítása; csővezetékekkel kapcsolatos földalatti építési munkák;
kábelfektetés.
42

Alkatrész tesztelés; áruk és szolgáltatások minőségellenőrzése; berendezések és műszerek működésének

ellenőrzése; berendezések és műszerek funkcióinak ellenőrzése; berendezések tesztelése; hitelesítő szolgáltatások;
ipari tesztelés; ipari gépekkel kapcsolatos minőségellenőrzési tesztelési szolgáltatások; jelzőműszerek
felülvizsgálata; megfelelőség vizsgálati szolgáltatások; minőség-auditok; minőségellenőrzés; műszaki mérési
szolgáltatások; műszaki mérő- és tesztelő szolgáltatások; műszaki tesztelés; műszaki vizsgálat, tesztelési
szolgáltatások; műszaki vizsgálati szolgáltatások; nyomásálló tartályok biztonsági tesztelése; nyomástartó
felszerelések és berendezések biztonsági tesztelése.
( 111 ) 233.477
( 151 ) 2021.01.28.
( 210 ) M 20 02323
( 220 ) 2020.08.06.
( 732 ) Mátyás Tamás, Sárospatak (HU)
( 740 ) JÁMBOR TÓTH KOLLÁTH Ügyvédi Iroda, Miskolc
( 546 )
( 511 ) 7
37

Erőművek.
Napelemes áramellátó rendszerek üzembe helyezése nem lakóépületekhez; lakások napelemes áramellátó

rendszereinek üzembe helyezése; erőművek üzembe helyezésével, felszerelésével kapcsolatos tanácsadási
szolgáltatások; energiatermelő erőművek és gépek javítása; erőművek építése.
( 111 ) 233.478
( 151 ) 2021.01.28.
( 210 ) M 20 02497
( 220 ) 2020.08.24.
( 732 ) Tee Turtle, LLC, Richmond Heights,Missouri (US)
( 740 ) Dr. Miskolczi Mária, Budapest
( 541 ) BÁJOS KIS BESTIÁK
( 511 ) 28

Játékok, játékszerek és játéktárgyak.

( 111 ) 233.479
( 151 ) 2021.01.28.
( 210 ) M 20 02139
( 220 ) 2020.07.24.
( 732 ) Kifli.hu Shop Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 40
43

Étel- és italkezelés.
Vendéglátás; ételek és italok kiszállítása azonnali fogyasztásra.

( 111 ) 233.480
( 151 ) 2021.01.28.
( 210 ) M 20 02305
( 220 ) 2020.08.05.
( 732 ) Kelet Csillaga Kávé- és Teaház Kft., Bodmér (HU)
( 541 ) Desert
( 511 ) 34

Dohány és dohánypótlók; cigaretták és szivarok; elektronikus cigaretták és orális párologtatók dohányosok

számára; dohányzási cikkek; gyufák.
( 111 ) 233.481
( 151 ) 2021.01.28.
( 210 ) M 20 02306
( 220 ) 2020.08.05.
( 732 ) Kelet Csillaga Kávé- és Teaház Kft., Bodmér (HU)
( 541 ) Elephant
( 511 ) 34

Dohány és dohánypótlók; cigaretták és szivarok; elektronikus cigaretták és orális párologtatók dohányosok

számára; dohányzási cikkek; gyufák.
( 111 ) 233.482
( 151 ) 2021.01.28.
( 210 ) M 20 01944
( 220 ) 2020.07.08.
( 732 ) Gábossy Ádám, Solymár (HU)
( 740 ) Kutasi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; aludttej; aludttej, alvadt tej; aludttejek; cottage cheese [túrószerű

sajtfajta]; fermentált sült tej; joghurt; joghurtból készült italok; joghurtok; kefir [tejes ital]; magas fehérjetartalmú
tej; milk shake-ek [tejturmixok]; sajtok; lágy sajtok; kenhető sajtok; friss fehér puha sajtok; friss, nem érlelt
sajtok; fehér lágy sajtok; feldolgozott sajtok; sűrített tej; tej; tejes italok; tejes italok, főként tejet tartalmazó;
tejföl; tejhelyettesítők; tejoltó; tejpor; tejsavbaktériumot tartalmazó italok; tejsavó; tejszínhab; tejszín
[tejtermékek]; tejtermékek; túró; túró [quark]; túrókészítmények; vaj; vajkrém; ízesített tejkészítmények; író- és
permeátum alapú italok; író; tejszínkészítmény; sajtkészítmények; ömlesztett sajtok.
( 111 ) 233.483
( 151 ) 2021.01.28.
( 210 ) M 20 02127
( 220 ) 2020.07.23.
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( 732 ) Sivák Henrik, Pécs (HU)

( 541 ) henrik's
( 511 ) 25

Baseball sapkák; felsőruházat.

( 111 ) 233.484
( 151 ) 2021.01.28.
( 210 ) M 20 02143
( 220 ) 2020.07.24.
( 732 ) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest
(HU)
( 740 ) Csetneki Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Mésztartalmú készítmények gyógyszerészeti használatra; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással; fitoterápiás

készítmények gyógyászati használatra; táplálékkiegészítők; nyomelem készítmények emberi és állati
fogyasztásra; gyógyszerészeti készítmények; gyógytápanyag-készítmények terápiás vagy gyógyászati használatra.

( 111 ) 233.485
( 151 ) 2021.01.28.
( 210 ) M 19 03182
( 220 ) 2019.10.15.
( 732 ) SWISS MEDICAL HUNGARY Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Vauver Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 44

Klinikák, orvos rendelők szolgáltatásai.

( 111 ) 233.486
( 151 ) 2021.01.28.
( 210 ) M 19 03183
( 220 ) 2019.10.15.
( 732 ) SWISS MEDICAL HUNGARY Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Vauver Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 44

Klinikák, orvos rendelők szolgáltatásai.

( 111 ) 233.489
( 151 ) 2021.01.28.
( 210 ) M 20 02347
( 220 ) 2020.08.07.
( 732 ) Media Vivantis Műsorszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
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( 740 ) Nadray Ügyvédi Iroda, Budapest

( 541 ) Bréking
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlési szolgáltatások.

41

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

( 111 ) 233.490
( 151 ) 2021.01.28.
( 210 ) M 20 02349
( 220 ) 2020.08.07.
( 732 ) Media Vivantis Műsorszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Nadray Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Vacsorakirály
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlési szolgáltatások.

41

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

( 111 ) 233.492
( 151 ) 2021.01.28.
( 210 ) M 20 02351
( 220 ) 2020.08.09.
( 732 ) Kelet Csillaga Kávé-és Teaház Kft., Bodmér (HU)
( 541 ) Oriental Star
( 511 ) 34

Dohány és dohánypótlók; cigaretták és szivarok; elektronikus cigaretták és orális párologtatók dohányosok

számára; dohányzási cikkek; gyufák.
( 111 ) 233.493
( 151 ) 2021.01.28.
( 210 ) M 20 02353
( 220 ) 2020.08.07.
( 732 ) Szomor Dávid, Budapest (HU)
Popovics Tamás, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 41

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

( 111 ) 233.496
( 151 ) 2021.01.28.
( 210 ) M 20 02350
( 220 ) 2020.08.07.
( 732 ) Budafok Recycling Papírhulladékhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szentendre (HU)
( 740 ) Dr. Schmidt Richárd Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 39
40

Újrafelhasználható áruk gyűjtése [szállítás].
Hulladék és szemét újrahasznosítása; anyagmegmunkálás; hulladékkezelés [átalakítás]; újrahasznosítás;

újrahasznosítási szolgáltatások; papír újrahasznosítása; hulladékkezelési szolgáltatások [újrahasznosítás];
hulladékkezelés [újrahasznosítás]; hulladékok bedarálása; hulladékok és újrahasznosítható anyagok osztályozása;
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hulladékok és újrahasznosítható anyagok szétválasztása; hulladékok kezelése [átalakítása]; hulladékkezelés;

hulladék újrahasznosítás; hulladékeltávolítás, szállítás [hulladékkezelés]; hulladékanyagok kezelése.
( 111 ) 233.497
( 151 ) 2021.01.28.
( 210 ) M 20 02533
( 220 ) 2020.08.27.
( 732 ) I.D.C. Holding, a.s., Bratislava (SK)
( 740 ) BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Földimogyorós cukrászáruk, cukrászsütemények, édességek, édességek karácsonyfa díszítéséhez,

csokoládé, fondanok, tészták, pasztillák, karamellák, bonbonok, aprósütemények, töltött sütemények, mandulás
cukrászáruk, marcipán, mentolos bonbonok, ostyák, mézeskalács, pralinék, kétszersültek, piskóták, kekszek,
malátás kétszersültek, készítmények gabonából, torták, rágógumik, sós kekszek, müzli, gyümölcsös sütemény.
( 111 ) 233.498
( 151 ) 2021.01.28.
( 210 ) M 20 02346
( 220 ) 2020.08.07.
( 732 ) Royal Borház Európa Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Mészáros Ügyvédi Iroda, Miskolc
( 541 ) CSÍÍÍZ
( 511 ) 33

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

csendes borok; édes borok; eredetmegjelöléssel védett borok; forralt borok; megerősített borok; oltalom alatt álló
földrajzi jelzéssel ellátott borok; pezsgős borok; rozé borok; szeszezett borok.
( 111 ) 233.499
( 151 ) 2021.01.29.
( 210 ) M 20 02402
( 220 ) 2020.08.13.
( 732 ) BA-HA-MA'S Élelmiszer nagykereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunakeszi (HU)
( 740 ) Greskovics Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési
olajok és zsírok.
( 111 ) 233.500
( 151 ) 2021.01.29.
( 210 ) M 20 02583
( 220 ) 2020.09.02.
( 732 ) Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)
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( 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.
( 111 ) 233.501
( 151 ) 2021.01.29.
( 210 ) M 20 00766
( 220 ) 2020.03.10.
( 732 ) Tar Krisztina, Budapest (HU)
( 740 ) Lenkei Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 44

Masszázs.

( 111 ) 233.503
( 151 ) 2021.01.29.
( 210 ) M 20 02413
( 220 ) 2020.08.14.
( 732 ) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)
( 740 ) Keresztury Marcell László, Székesfehérvár
( 541 ) GIGAERŐS TETTEK HÁLÓZATA
( 511 ) 35

Munkaerő-toborzáshoz kapcsolódó információszolgáltatás; munkaerő-toborzás; munkaerő toborzási

hirdetés; vezetői munkaerő-toborzás; emberi erőforrás menedzsment és munkaerő-toborzási szolgáltatások;
digitális reklámszolgáltatások; elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztüli, online reklámozási
szolgáltatások; hirdetés és reklámozás; internetes reklámozási szolgáltatások; kereskedelmi reklámszövegek
készítése; nyereményjátékok, versenyek, pályázatok szervezése reklámcélokra; online reklámozás; online reklámés marketingszolgáltatások; rádiós és televíziós reklámozás; promóciós és reklámozási szolgáltatások; reklám és
marketing; reklám szórólapok elkészítése; reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; reklámanyagok
készítése; reklámanyagok megjelentetése; reklámanyagok online megjelentetése; reklámanyagok összeállítása,
kiadása és terjesztése; reklámanyag sokszorosítása; reklámanyag összeállítása; reklámanyagok és reklámok
készítése, kiadása; reklámozás bannerekkel; reklámok készítése; reklámok elkészítése; reklámok előkészítése;
reklámozás, hirdetés mobiltelefonos hálózatokon keresztül; reklámozás minden nyilvános kommunikációs
eszközön keresztül; reklámszolgáltatások televízióképernyőn megjelenő szövegek segítségével; televíziós
reklámozás.
38

Távközlési szolgáltatások.

39

Energiaszolgáltatás.

42

Információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; informatikai konzultációs szolgáltatások; digitális

tartalmak hosztolása; dokumentumok elektronikus tárolása; elektronikus adattárolás; elektronikus adattárolási és
adat-háttérmentési szolgáltatások; elektronikus tárhelyek rendelkezésre bocsátása az interneten; elektronikus
tárhelyek bérbeadása az interneten; elektronikus tárhelyek [webhelyek] rendelkezésre bocsátása vagy bérbeadása
az interneten; fájlok és dokumentumok elektronikus tárolása; felhőalapú tárhely-biztosító szolgáltatások; hosting
szolgáltatások weboldalakhoz; online adattárolás; platform-mint-szolgáltatás (PAAS); tárhely bérbeadása
honlapokhoz; tárhely biztosítása honlapokhoz; web hosting szolgáltatás; webszerverek kölcsönzése;
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információtechnológiai [IT] szolgáltatások; információtechnológiai [IT] biztonság, védelem és helyreállítás;

információtechnológiai [IT] konzultáció, tanácsadás és információs szolgáltatások.
( 111 ) 233.504
( 151 ) 2021.01.29.
( 210 ) M 20 02412
( 220 ) 2020.08.14.
( 732 ) INDEX.HU Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Kenyeres Győző Bencéné dr. Fáy Margit Mária, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlési szolgáltatások.

41

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

( 111 ) 233.505
( 151 ) 2021.01.29.
( 210 ) M 20 02409
( 220 ) 2020.08.13.
( 732 ) Boutique Hotel Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Erős Petra Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Boutique Hotel Annuska
( 511 ) 43

Szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás]; üdülési

szállás biztosítása; szállodai éttermi szolgáltatások; szállodák által nyújtott éttermi szolgáltatások; szállodai
étkezés, étkeztetés megszervezése; szállásfoglalás; szállásfoglalás szállodákba; szállásfoglalás utazók számára;
szállodai férőhely foglalás; szállodai foglalási szolgáltatások; szállodai foglalási szolgáltatások az interneten
keresztül; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szobák lefoglalása utazók számára; szobafoglalás.
( 111 ) 233.506
( 151 ) 2021.01.29.
( 210 ) M 20 02403
( 220 ) 2020.08.13.
( 732 ) Matti Kft., Budaörs (HU)
( 541 ) Babymax
( 511 ) 35

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

tevékenység kismamák, babák, gyermekek, szülők számára készült árucikkek vonatkozásában; fogyasztói
hűségprogramok igazgatása; higiéniai készítmények, valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme;
hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;
kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online
piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; rádiós reklámozás; reklámanyagok
kölcsönzése; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámfilmek
készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek
publikálása; reklámterjesztés; szabadtéri reklámozás, hirdetés; televíziós reklámozás; termékminták, áruminták
terjesztése; titkársági szolgáltatások; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; üzletszervezési
és üzletvezetési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; vásárlási
megrendelések ügyintézése; babákkal és gyermekekkel kapcsolatos áruk bemutatása kommunikációs médiában,
kiskereskedelmi célokból; babákkal és gyermekekkel kapcsolatos áruminták terjesztése; babákkal és
gyermekekkel kapcsolatos hirdetési oldal készítése; babákkal és gyermekekkel kapcsolatos információ és
tanácsadás fogyasztóknak; babákkal és gyermekekkel kapcsolatos információk számítógépes adatbázisba való
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rendezése, szerkesztése; babákkal és gyermekekkel kapcsolatos kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások

szervezése vagy ilyen célú vásárok szervezése; babákkal és gyermekekkel kapcsolatos on-line hirdetői
tevékenység számítógépes hálózaton; babákkal és gyermekekkel kapcsolatos reklámanyagok terjesztése
(röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták); babákkal és gyermekekkel kapcsolatos termékek és
szolgáltatások reklámozása; babákkal és gyermekekkel kapcsolatos szabadtéri hirdetés; babákkal és
gyermekekkel kapcsolatos termékek és szolgáltatások televíziós reklámozása; babákkal és gyermekekkel
kapcsolatos vásárlási megrendelések ügyintézése; babákkal és gyermekekkel kapcsolatos áruk bemutatása;
üzletviteli tanácsadás; oktatás.
( 111 ) 233.507
( 151 ) 2021.01.29.
( 210 ) M 20 02236
( 220 ) 2020.07.31.
( 732 ) Kovács Ernő Imre, Apátfalva (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; sport- és kulturális tevékenységek; edzési [fitnesz] tanácsadási

szolgáltatások; fitnesz órák vezetése; fitnesz tanácsadás; fitneszedzési szolgáltatások.
44

Táplálkozási tanácsadás; táplálkozási tanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások; táplálkozási információk

nyújtása; tájékoztatás étrendi és táplálkozási kiegészítőkkel kapcsolatban.
( 111 ) 233.508
( 151 ) 2021.01.29.
( 210 ) M 20 02228
( 220 ) 2020.07.30.
( 732 ) Mnyeréné Hegedűs Andrea, Budapest (HU)
( 740 ) Tóth Krisztián Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Hetedhét
( 511 ) 3

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
csiszolószerek.
( 111 ) 233.509
( 151 ) 2021.01.29.
( 210 ) M 20 02407
( 220 ) 2020.08.13.
( 732 ) BÁT-GRILL Kft., Palotabozsok (HU)
( 740 ) dr. Visegrády Zoltán, Pécs
( 546 )
( 511 ) 29

Baromfi, nem élő; húsok; hús, tartósított.

( 111 ) 233.510
( 151 ) 2021.01.29.
( 210 ) M 20 01859
( 220 ) 2020.06.29.
( 732 ) Dr. Besnyő László, Budakeszi (HU)
M363

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 3. szám, 2021.02.15.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

( 541 ) Kell egy hét együttlét, Diáksziget!
( 511 ) 41

Hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; közösségi kulturális rendezvények szervezése; különleges

rendezvények tervezéséhez kapcsolódó szaktanácsadás; kulturális célú rendezvények szervezése; kulturális
rendezvények szervezése és lebonyolítása; művészek fellépésének lefoglalása rendezvényekre (szponzori,
promotor szolgáltatások); szabadidős rendezvények megszervezése; szórakoztatási célú rendezvényszervezés;
zenei rendezvények szervezése; vállalati rendezvények (szórakoztatás); jegyátvételi szolgáltatások szórakoztató,
sport- és kulturális rendezvényekhez; jegyfoglalás kulturális rendezvényekre; jegyfoglalási szolgáltatások
szórakoztató és szabadidős rendezvényekre; jegyfoglalási szolgáltatások előadásokra és más szórakoztató
rendezvényekre; jegyinformációs szolgáltatások szórakoztató rendezvényekhez.
( 111 ) 233.511
( 151 ) 2021.01.29.
( 210 ) M 20 02233
( 220 ) 2020.07.31.
( 732 ) Időérték Oktatási, Kereskedelmi és Tanácsadó Kft., Budaörs (HU)
( 541 ) IDŐÉRTÉK WebPKI Audit
( 511 ) 35
42

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 233.512
( 151 ) 2021.01.29.
( 210 ) M 20 02234
( 220 ) 2020.07.31.
( 732 ) Időérték Oktatási, Kereskedelmi és Tanácsadó Kft., Budaörs (HU)
( 541 ) képességszövés
( 511 ) 35
41

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

szórakoztató szolgáltatások; nyári táborok [szórakoztatás és oktatás]; oktatás és tanítás; oktatási tevékenységek
szervezése nyári táborokhoz; szórakoztatási, oktatási és képzési szolgáltatások; gyermekek szellemi
képességeinek fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások; gyermekek számára biztosított oktatási
szolgáltatások.
( 111 ) 233.513
( 151 ) 2021.01.29.
( 210 ) M 20 02222
( 220 ) 2020.07.30.
( 732 ) Forrai Lea Hanna, Budapest (HU)
( 740 ) dr. L. Horváth Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Csomagolásra szolgáló papírdobozok; karton- vagy papírdobozok; papírdobozok; papírdobozok csomagolás

céljára; papírdobozok csomagoláshoz; papírdobozok tárolásra; papír és karton.
30

Gyümölcsös édességek.

31

Friss gyümölcsök, dió, zöldségek és fűszernövények; bogyók [friss gyümölcsök]; friss bio gyümölcsök;

friss gyümölcs elrendezése; friss gyümölcs válogatás; friss gyümölcsök; friss gyümölcsök és zöldségek; friss
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trópusi gyümölcsök; mandarinok [gyümölcs, friss]; vegyes gyümölcs [friss]; friss gyümölcsök és zöldségek, friss

fűszernövények.
( 111 ) 233.514
( 151 ) 2021.01.29.
( 210 ) M 20 02411
( 220 ) 2020.08.13.
( 732 ) Palotabozsoki Zrt., Palotabozsok (HU)
( 740 ) dr. Visegrády Zoltán, Pécs
( 546 )

( 511 ) 31

Takarmány istállóban tartott állatoknak; táplálékok és takarmányok állatoknak.

( 111 ) 233.515
( 151 ) 2021.01.29.
( 210 ) M 20 02408
( 220 ) 2020.08.13.
( 732 ) BÁT-GRILL Kft., Palotabozsok (HU)
( 740 ) dr. Visegrády Zoltán, Pécs
( 546 )

( 511 ) 29

Baromfi, nem élő; húsok; hús, tartósított.

( 111 ) 233.516
( 151 ) 2021.01.29.
( 210 ) M 20 02410
( 220 ) 2020.08.13.
( 732 ) Palotabozsoki Zrt., Palotabozsok (HU)
( 740 ) dr. Visegrády Zoltán, Pécs
( 546 )

( 511 ) 31

Takarmány istállóban tartott állatoknak; táplálékok és takarmányok állatoknak.

( 111 ) 233.517
( 151 ) 2021.01.29.
( 210 ) M 20 02227
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( 220 ) 2020.07.30.
( 732 ) Mnyeréné Hegedűs Andrea, Budapest (HU)
( 740 ) Tóth Krisztián Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
csiszolószerek.
( 111 ) 233.518
( 151 ) 2021.01.29.
( 210 ) M 20 02580
( 220 ) 2020.09.01.
( 732 ) VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Székesfehérvár
(HU)
( 740 ) Dr. Szabó László Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár
( 546 )

( 511 ) 29

Vadhús; vadhús konzervek; vadhús (nem élő); húskivonatok; kolbásztermékek; bolognai típusú szalámi;

szalámi; bundás virsli; hot dog virslik; virslik; sonka; húspástétom; csomagolt húsok; húskrémek; feldolgozott
hústermékek; füstölt húsok; hamburgerek, húspogácsák; hús és hústermékek; húsból készült étkezési krémek;
húskonzervek; löncshúsok, húskonzervek; pácolt húsok.
( 111 ) 233.519
( 151 ) 2021.01.29.
( 210 ) M 20 02405
( 220 ) 2020.08.13.
( 732 ) Vogel Industries Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 11

Szennyvíztisztító egységek.

( 111 ) 233.520
( 151 ) 2021.01.29.
( 210 ) M 20 02581
( 220 ) 2020.09.02.
( 732 ) Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Török András Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
41

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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( 111 ) 233.521
( 151 ) 2021.01.29.
( 210 ) M 20 00473
( 220 ) 2020.02.14.
( 732 ) Maliga Péter Pál, Budapest (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 21

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

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

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

biztosítása rendezvényekhez, ideiglenes irodai férőhelyek és termek biztosítása; ideiglenes szállások foglalása az
interneten keresztül; ideiglenes elszállásolások megszervezése; információk biztosítása ideiglenes
szálláslehetőségek biztosításával kapcsolatban; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és
távozások ügyintézése]; szállás biztosítása klubok, csoportok tagjainak; szállásadási szolgáltatások
összejövetelekhez; átmeneti szállások kiadása; szobafoglalás; szállásfoglalás; szállásfoglalással kapcsolatos
információnyújtás; étel- és italellátás; ételek és italok biztosítása bisztrókban; ételek és italok biztosítása
éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása; éttermi szolgáltatások; kávéházak; pub szolgáltatások;
szállodai étkezés, étkeztetés megszervezése; szállodai éttermi szolgáltatások; szállodák által nyújtott éttermi
szolgáltatások; szállásfoglalási szolgáltatások [időmegosztás].
( 111 ) 233.522
( 151 ) 2021.02.01.
( 210 ) M 20 01153
( 220 ) 2020.04.28.
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ligeti György Miklós, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 16

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

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

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

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

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

multimédia kiadási szolgáltatások; dokumentumok kiadása; elektronikus formátumú magazinok megjelentetése
az interneten; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványok multimédiás megjelentetése;
elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása; elektronikus könyvek
és folyóiratok online megjelentetése; elektronikus könyvek és folyóiratok internetes publikációja; elektronikus
magazinok kiadása; elektronikus napilapok online közzététele; elektronikus publikációk biztosítása; elektronikus
szövegek megjelentetése; évkönyvek kiadása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online
elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; online kiadói szolgáltatások; online kiadványok
megjelentetése; online kritikák közzététele szórakoztatási célból; online, nem letölthető képregényalbumok
nyújtása; online, nem letölthető útikönyvek, térképek, városkalauzok és utazók által használt listák
megjelentetése; szórakoztatással kapcsolatos könyvek kiadása; szórólapok megjelentetése; szövegek és képek
megjelentetése, elektronikus formában is, kivéve reklámcélra; szövegek és nyomtatott anyagok elektronikus
megjelentetése az interneten a reklámszövegek kivételével; szövegek írása és kiadása, a reklámszövegek
kivételével; szövegek kiadása; szövegek kiadása CD-ROM-ok formájában; szövegek kiadása elektronikus média
formájában; szövegírás; szövegkészítési szolgáltatások; újság kiadása ügyfelek számára az interneten; újságírói
szolgáltatások; újságkiadás; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése; újságok kiadása;
újságok megjelentetése; web-es újságok megjelentetése; fényképészet; újságírói tevékenység.
( 111 ) 233.523
( 151 ) 2021.01.29.
( 210 ) M 20 02028
( 220 ) 2020.07.16.
( 732 ) Lila Füge Produkciós Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Szigeti Adrienn, Dunaharaszti
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( 541 ) "lila füge" - "a főzés szeretet"

( 511 ) 41
43

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

( 111 ) 233.524
( 151 ) 2021.01.29.
( 210 ) M 20 02026
( 220 ) 2020.07.15.
( 732 ) Magyar Batthyány Alapítvány, Budapest (HU)
( 541 ) Zichy-díj
( 511 ) 36
41

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

célú kiállítások szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; kulturális célú
bemutatók rendezése; kulturális célú bemutatók szervezése; kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése;
kulturális célú fesztiválok rendezése; kulturális célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; kulturális célú
műhelyek; kulturális célú műsorok szervezése; kulturális célú rendezvények szervezése; kulturális célú
ünnepségek szervezése; kulturális célú vetélkedők, versenyek szervezése; kulturális és oktatási célú
kongresszusok és konferenciák szervezése; kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés.
( 111 ) 233.525
( 151 ) 2021.01.29.
( 210 ) M 20 02025
( 220 ) 2020.07.15.
( 732 ) Magyar Batthyány Alapítvány, Budapest (HU)
( 541 ) Batthyány-díj
( 511 ) 36
41

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

rendezvények szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; kulturális vagy oktatási
célú kiállítások szervezése; kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; kulturális és oktatási célú
kongresszusok és konferenciák szervezése; kulturális célú vetélkedők, versenyek szervezése; kulturális célú
ünnepségek szervezése; kulturális célú műsorok szervezése; kulturális célú műhelyek; kulturális célú gyűlések,
szakmai konferenciák szervezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; kulturális célú bemutatók, kiállítások
szervezése; kulturális célú bemutatók szervezése; kulturális célú bemutatók rendezése.
( 111 ) 233.526
( 151 ) 2021.01.29.
( 210 ) M 20 00219
( 220 ) 2020.01.24.
( 732 ) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)
( 740 ) Dr. Szűcs Ernő Péter, Budapest
( 541 ) Sonka Rudi
( 511 ) 29

Hús, baromfi- és vadhús; húskivonatok.

( 111 ) 233.528
( 151 ) 2021.01.29.
( 210 ) M 20 02029
( 220 ) 2020.07.16.
( 732 ) Kökényesi Gergő, Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 30

Kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, gabonakészítmények.

( 111 ) 233.529
( 151 ) 2021.01.29.
( 210 ) M 20 02206
( 220 ) 2020.07.29.
( 732 ) Im FILM Production & Service Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 9
35

E-mail szoftverek; letölthető e-mail szoftverek.
Merchandising szolgáltatások; üzleti merchandising kijelző szolgáltatások; harmadik fél alkotásainak

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

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

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

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

kivitelezése; honlapok és weboldalak tervezése és fejlesztése; honlapok és weboldalak tervezése és frissítése;
internetes weboldal hosting szolgáltatások; internetes weboldalak készítése; internetes weboldalak készítésére
szolgáló tervezés és grafikai tervezés; internetes weboldalak összegyűjtése; internetes weboldalak tervezése és
fejlesztése; nyilvános megjelenés; klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos információ biztosítása interaktív
weboldalon keresztül; mobil weboldalak hosztolása; online weboldalak hosztolása mások számára; online
weboldalak tárolása mások számára interaktív megbeszélések lebonyolításához; online weboldalak tárolása
mások számára online tartalmak megosztására; online weboldalak tervezése, kialakítása és fejlesztése harmadik
felek részére; riasztások biztosítása gyermekek online weboldalakhoz és tartalmakhoz való hozzáférése esetére;
számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül; weboldal
fejlesztő szolgáltatások; weboldal frissítési szolgáltatások; weboldal hálózatok tervezése és kivitelezése; weboldal
használhatóságának tesztelése; weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás; weboldal kezelési szolgáltatások;
weboldal tervezés; weboldal tervezés, készítés; weboldal tervező és készítő szolgáltatások; weboldal (weblap)
készítési és karbantartási szolgáltatás; weboldalak aktualizálása; weboldalak építése és karbantartása; weboldalak
feltöltésével kapcsolatos szolgáltatások; weboldalak fogadása, tárolása; weboldalak karbantartása; weboldalak
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karbantartása és online webes tárolási lehetőségek nyújtása; weboldalak készítése és karbantartása; weboldalak

készítése és szolgáltatása mások számára; weboldalak készítése és tervezése; weboldalak készítése mások
megbízásából; weboldalak készítése számítógépes hálózatokhoz; weboldalak készítése, tervezése és
karbantartása; weboldalak készítésére szolgáló tervezés és grafikai tervezés; weboldalak létrehozása,
karbantartása és üzemeltetése mások számára; weboldalak programozása; weboldalak tervezése; weboldalak
tervezése és készítése; weboldalak tervezése és karbantartása; weboldalak tervezése és létrehozása mások
számára; weboldalak tervezése hirdetési célokra; weboldalak tervezése, létrehozása és programozása; weboldalak
tervezésével kapcsolatos tanácsadás; weboldaltervezési és karbantartási szolgáltatások; archivált e-mailek
elektronikus tárolása; dokumentumok és archivált e-mailek elektronikus tárolása.
( 111 ) 233.530
( 151 ) 2021.02.01.
( 210 ) M 20 00218
( 220 ) 2020.01.24.
( 732 ) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)
( 740 ) Dr. Szűcs Ernő Péter, Budapest
( 541 ) Sonkás Rudi
( 511 ) 29

Hús, baromfi- és vadhús; húskivonatok.

( 111 ) 233.531
( 151 ) 2021.02.01.
( 210 ) M 20 02034
( 220 ) 2020.07.16.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szentesi Orsolya, Budapest
( 546 )
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; vitaminkészítmények,

ásványi élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők.
( 111 ) 233.532
( 151 ) 2021.02.02.
( 210 ) M 20 02014
( 220 ) 2020.07.15.
( 732 ) MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 4

Ipari olajok és zsírok, viasz; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok

(beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek; elektromos energia.
6

Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, ércek; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; nem elektromos

fémkábelek és fémvezetékek; kisméretű fémáru; fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz; páncélszekrények;
cégtáblák, cégérek fémből; jelzőelemek, szimbólumok fémből, nem világítóak és nem mechanikusak;
jelzőoszlopok fémből, nem világítóak; jelzőpanelek fémből, nem világítóak, nem mechanikusak; napelemeket
magába foglaló, fém tetőszerkezetek.
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 az ellátás vagy
felhasználás 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
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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.
19

Nem fém anyagok, építéshez és építkezéshez; nem fém merev csövek építéshez; aszfalt, szurok, kátrány és

bitumen; hordozható szerkezetek nem fémből; emlékművek nem fémből.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

37

Építkezés; elektromos vezetékek felújítása; elektromos kivitelezési, üzembe helyezési szolgáltatások;

elektromos és áramfejlesztő gépek üzembe helyezése; elektromos vezetékek felújítása, javítása és karbantartása;
elektromos berendezések zavarmentesítése; elektromos berendezések javítása; elektromos generátorok és
szélturbinák javítása; elektromos járművek újratöltésére vonatkozó szolgáltatások; elektromos világító- és
áramellátó rendszerek üzembe helyezése; villamos vezetékek javítása; villamos vezetékekkel kapcsolatos
szolgáltatások; villamossági, elektronikai kivitelezési szolgáltatások; mechanikus és villamos berendezések
karbantartásához és javításához kapcsolódó tanácsadás; áramellátó berendezések vészhelyzeti szervizelése;
áramfejlesztők javítása és karbantartása; áramfejlesztő berendezések, generátorok üzembe helyezése;
áramfejlesztő készülékek és berendezések javítása; áramfejlesztő készülékek és berendezések szervizelése;
áramfejlesztő készülékek és berendezések karbantartása; áramfejlesztési célra szánt készülékek üzembe
helyezése; napelemes áramellátó rendszerek üzembe helyezése nem lakóépületekhez; áramfejlesztő készülékek és
berendezések karbantartása, szervizelése és javítása; áramelosztó vagy -szabályozó gépek és berendezések
javítása vagy karbantartása.
38

Távközlés.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

40

Áramfejlesztés; elektromos áram fejlesztése; áram előállítás napenergiából; gáz- és áramfejlesztés;

áramfejlesztés geotermikus energiából; áram szélenergiából való előállítása; elektromos áram hullámenergiából
történő előállítása; energiatermelés; energiatermelés erőművekben; energiatermelés atomerőművekben; megújuló
energiaforrásokból származó villamosenergia-termelés; elektromos energia előállításával kapcsolatos tanácsadási
szolgáltatások; elektromos áram szén-dioxid leválasztás és tárolás útján történő előállítása.
41

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

42

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

elemzési és ipari kutatási szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 233.533
( 151 ) 2021.02.02.
( 210 ) M 20 02017
( 220 ) 2020.07.15.
( 732 ) MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 4

Ipari olajok és zsírok, viasz; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok

(beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek; elektromos energia.
6

Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, ércek; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; nem elektromos

fémkábelek és fémvezetékek; kisméretű fémáru; fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz; páncélszekrények;
cégtáblák, cégérek fémből; jelzőelemek, szimbólumok fémből, nem világítóak és nem mechanikusak;
jelzőoszlopok fémből, nem világítóak; jelzőpanelek fémből, nem világítóak, nem mechanikusak; napelemeket
magába foglaló, fém tetőszerkezetek.
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 az ellátás vagy
felhasználás ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére,
M372

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 3. szám, 2021.02.15.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
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.
19

Nem fém anyagok, építéshez és építkezéshez; nem fém merev csövek építéshez; aszfalt, szurok, kátrány és

bitumen; hordozható szerkezetek nem fémből; emlékművek nem fémből.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

37

Építkezés; elektromos vezetékek felújítása; elektromos kivitelezési, üzembe helyezési szolgáltatások;

elektromos és áramfejlesztő gépek üzembe helyezése; elektromos vezetékek felújítása, javítása és karbantartása;
elektromos berendezések zavarmentesítése; elektromos berendezések javítása; elektromos generátorok és
szélturbinák javítása; elektromos járművek újratöltésére vonatkozó szolgáltatások; elektromos világító- és
áramellátó rendszerek üzembe helyezése; villamos vezetékek javítása; villamos vezetékekkel kapcsolatos
szolgáltatások; villamossági, elektronikai kivitelezési szolgáltatások; mechanikus és villamos berendezések
karbantartásához és javításához kapcsolódó tanácsadás; áramellátó berendezések vészhelyzeti szervizelése;
áramfejlesztők javítása és karbantartása; áramfejlesztő berendezések, generátorok üzembe helyezése;
áramfejlesztő készülékek és berendezések javítása; áramfejlesztő készülékek és berendezések szervizelése;
áramfejlesztő készülékek és berendezések karbantartása; áramfejlesztési célra szánt készülékek üzembe
helyezése; napelemes áramellátó rendszerek üzembe helyezése nem lakóépületekhez; áramfejlesztő készülékek és
berendezések karbantartása, szervizelése és javítása; áramelosztó vagy -szabályozó gépek és berendezések
javítása vagy karbantartása.
38

Távközlés.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

40

Áramfejlesztés; elektromos áram fejlesztése; áram előállítás napenergiából; gáz- és áramfejlesztés;

áramfejlesztés geotermikus energiából; áram szélenergiából való előállítása; elektromos áram hullámenergiából
történő előállítása; energiatermelés; energiatermelés erőművekben; energiatermelés atomerőművekben; megújuló
energiaforrásokból származó villamosenergia-termelés; elektromos energia előállításával kapcsolatos tanácsadási
szolgáltatások; elektromos áram szén-dioxid leválasztás és tárolás útján történő előállítása.
41

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

42

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

elemzési és ipari kutatási szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 233.534
( 151 ) 2021.02.02.
( 210 ) M 20 02018
( 220 ) 2020.07.15.
( 732 ) MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 4

Ipari olajok és zsírok, viasz; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok

(beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek; elektromos energia.
6

Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, ércek; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; nem elektromos

fémkábelek és fémvezetékek; kisméretű fémáru; fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz; páncélszekrények;
cégtáblák, cégérek fémből; jelzőelemek, szimbólumok fémből, nem világítóak és nem mechanikusak;
jelzőoszlopok fémből, nem világítóak; jelzőpanelek fémből, nem világítóak, nem mechanikusak; napelemeket
magába foglaló, fém tetőszerkezetek.
9

Tudományos célra szolgáló, kutatási, navigációs, földmérő, fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális,
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optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;

elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy az ellátás vagy
felhasználás 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.
19

Nem fém anyagok, építéshez és építkezéshez; nem fém merev csövek építéshez; aszfalt, szurok, kátrány és

bitumen; hordozható szerkezetek nem fémből; emlékművek nem fémből.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

37

Építkezés; elektromos vezetékek felújítása; elektromos kivitelezési, üzembe helyezési szolgáltatások;

elektromos és áramfejlesztő gépek üzembe helyezése; elektromos vezetékek felújítása, javítása és karbantartása;
elektromos berendezések zavarmentesítése; elektromos berendezések javítása; elektromos generátorok és
szélturbinák javítása; elektromos járművek újratöltésére vonatkozó szolgáltatások; elektromos világító- és
áramellátó rendszerek üzembe helyezése; villamos vezetékek javítása; villamos vezetékekkel kapcsolatos
szolgáltatások; villamossági, elektronikai kivitelezési szolgáltatások; mechanikus és villamos berendezések
karbantartásához és javításához kapcsolódó tanácsadás; áramellátó berendezések vészhelyzeti szervizelése;
áramfejlesztők javítása és karbantartása; áramfejlesztő berendezések, generátorok üzembe helyezése;
áramfejlesztő készülékek és berendezések javítása; áramfejlesztő készülékek és berendezések szervizelése;
áramfejlesztő készülékek és berendezések karbantartása; áramfejlesztési célra szánt készülékek üzembe
helyezése; napelemes áramellátó rendszerek üzembe helyezése nem lakóépületekhez; áramfejlesztő készülékek és
berendezések karbantartása, szervizelése és javítása; áramelosztó vagy -szabályozó gépek és berendezések
javítása vagy karbantartása.
38

Távközlés.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

40

Áramfejlesztés; elektromos áram fejlesztése; áram előállítás napenergiából; gáz- és áramfejlesztés;

áramfejlesztés geotermikus energiából; áram szélenergiából való előállítása; elektromos áram hullámenergiából
történő előállítása; energiatermelés; energiatermelés erőművekben; energiatermelés atomerőművekben; megújuló
energiaforrásokból származó villamosenergia-termelés; elektromos energia előállításával kapcsolatos tanácsadási
szolgáltatások; elektromos áram szén-dioxid leválasztás és tárolás útján történő előállítása.
41

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

42

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

elemzési és ipari kutatási szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 233.536
( 151 ) 2021.02.03.
( 210 ) M 20 02190
( 220 ) 2020.07.28.
( 732 ) Abdulgaffar Yildirim, Érd (HU)
( 740 ) Dr. Baumgartner Péter, Budapest
( 541 ) KEBABTIME
( 511 ) 29
43

Hús és hústermékek; húsok.
Vendéglátás.

( 111 ) 233.537
( 151 ) 2021.02.03.
( 210 ) M 20 02193
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( 220 ) 2020.07.28.
( 732 ) Dorogi Éva, Zsira (HU)
( 546 )

( 511 ) 32

Ásványvizek; ízesített ásványvíz; szénsavas ásványvíz; forrásvíz; alkoholmentes, ízesített szénsavas italok;

alkoholmentes szénsavas italok.
( 111 ) 233.538
( 151 ) 2021.02.03.
( 210 ) M 20 02038
( 220 ) 2020.07.16.
( 732 ) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 541 ) MOL DRIVE
( 511 ) 16

Nyomtatott folyóiratok, magazinok, revük (időszakos lapok), ingyenes magazinok.

( 111 ) 233.544
( 151 ) 2021.02.04.
( 210 ) M 20 01829
( 220 ) 2020.06.25.
( 732 ) Zenobia Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Albertirsa (HU)
( 740 ) Nahari Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Hotel Alexandre
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 233.545
( 151 ) 2021.02.04.
( 210 ) M 20 01830
( 220 ) 2020.06.25.
( 732 ) Zenobia Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Albertirsa (HU)
( 740 ) Nahari Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Eclectico
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 233.546
( 151 ) 2021.02.04.
( 210 ) M 20 02009
( 220 ) 2020.07.14.
( 732 ) KISS B. Ker. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Vásárosnamény (HU)
( 740 ) Lovászi-Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Tej; hús.

32

Gyümölcslevek [italok].

33

Pálinka.
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( 111 ) 233.547
( 151 ) 2021.02.04.
( 210 ) M 20 02012
( 220 ) 2020.07.15.
( 732 ) HYMATO PRODUCTS Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentkirályszabadja
(HU)
( 740 ) Somogyi és Bende Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) HUMAX
( 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); diétás ételek gyógyászati célokra; diétás italok gyógyászati célokra;
élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítő enzimek; étrend-kiegészítő italkeverékek;
étrend-kiegészítők állatok számára; étrend-kiegészítő italpor keverékek; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással;
gyógyászati célokra adaptált italok; gyógyászati célra alkalmas, fagyasztva szárított élelmiszerek; gyógyászati
célra alkalmas, homogenizált élelmiszerek; gyógyhatású állateledel-kiegészítők; gyógyhatású ételkészítmények
embereknek; gyógyhatású készítmények embereknek; gyógyhatású teák; gyógyteák; gyógynövény-kiegészítők
speciális étrendet igénylő személyeknek; gyógynövényekből kinyert antioxidánsok; gyógytápanyag-készítmények
terápiás vagy gyógyászati használatra; lenmag étrend-kiegészítők; méhpempő étrend-kiegészítők; méhpempő
gyógyászati célokra; növényi kiegészítők; propolisz étrend-kiegészítők; fitoterápiás készítmények gyógyászati
használatra; fogyasztó tabletták; fürdősók gyógyászati célokra; gyógyászati fogyasztószerek; gyógyhatású
hajszeszek; kémiai reagensek orvosi vagy állatgyógyászati célokra; kenőcsök leégésre; készítmények napégésre
gyógyszerészeti használatra; korpás fejbőr kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények; lenmag
gyógyszerészeti célokra; nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra; sók ásványi fürdőkhöz; sók
gyógyászati használatra; tengervíz gyógyfürdőhöz; vegyi készítmények gyógyszerészeti célokra; terapeutikus
fürdőkészítmények; termálvizek; vegyi készítmények a gabonát megtámadó betegségek kezelésére; vegyi
készítmények állatorvosi célokra; vegyi készítmények orvosi, gyógyászati célokra; vitaminkészítmények; zsírok
gyógyászati célokra.
( 111 ) 233.548
( 151 ) 2021.02.04.
( 210 ) M 20 02013
( 220 ) 2020.07.15.
( 732 ) HYMATO PRODUCTS Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentkirályszabadja
(HU)
( 740 ) Somogyi és Bende Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) HYMACELL
( 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); diétás ételek gyógyászati célokra; diétás italok gyógyászati célokra;
élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítő enzimek; étrend-kiegészítő italkeverékek;
étrend-kiegészítők állatok számára; étrend-kiegészítő italpor keverékek; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással;
gyógyászati célokra adaptált italok; gyógyászati célra alkalmas, fagyasztva szárított élelmiszerek; gyógyászati
célra alkalmas, homogenizált élelmiszerek; gyógyhatású állateledel-kiegészítők; gyógyhatású ételkészítmények
embereknek; gyógyhatású készítmények embereknek; gyógyhatású teák; gyógyteák; gyógynövény-kiegészítők
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speciális étrendet igénylő személyeknek; gyógynövényekből kinyert antioxidánsok; gyógytápanyag-készítmények

terápiás vagy gyógyászati használatra; lenmag étrend-kiegészítők; méhpempő étrend-kiegészítők; méhpempő
gyógyászati célokra; növényi kiegészítők; propolisz étrend-kiegészítők; fitoterápiás készítmények gyógyászati
használatra; fogyasztó tabletták; fürdősók gyógyászati célokra; gyógyászati fogyasztószerek; gyógyhatású
hajszeszek; kémiai reagensek orvosi vagy állatgyógyászati célokra; kenőcsök leégésre; készítmények napégésre
gyógyszerészeti használatra; korpás fejbőr kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények; lenmag
gyógyszerészeti célokra; nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra; sók ásványi fürdőkhöz; sók
gyógyászati használatra; tengervíz gyógyfürdőhöz; vegyi készítmények gyógyszerészeti célokra; terapeutikus
fürdőkészítmények; termálvizek; vegyi készítmények a gabonát megtámadó betegségek kezelésére; vegyi
készítmények állatorvosi célokra; vegyi készítmények orvosi, gyógyászati célokra; vitaminkészítmények; zsírok
gyógyászati célokra.
( 111 ) 233.549
( 151 ) 2021.02.04.
( 210 ) M 20 02015
( 220 ) 2020.07.15.
( 732 ) HYMATO PRODUCTS Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentkirályszabadja
(HU)
( 740 ) Somogyi és Bende Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) LECTINO
( 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); diétás ételek gyógyászati célokra; diétás italok gyógyászati célokra;
élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítő enzimek; étrend-kiegészítő italkeverékek;
étrend-kiegészítők állatok számára; étrend-kiegészítő italpor keverékek; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással;
gyógyászati célokra adaptált italok; gyógyászati célra alkalmas, fagyasztva szárított élelmiszerek; gyógyászati
célra alkalmas, homogenizált élelmiszerek; gyógyhatású állateledel-kiegészítők; gyógyhatású ételkészítmények
embereknek; gyógyhatású készítmények embereknek; gyógyhatású teák; gyógyteák; gyógynövény-kiegészítők
speciális étrendet igénylő személyeknek; gyógynövényekből kinyert antioxidánsok; gyógytápanyag-készítmények
terápiás vagy gyógyászati használatra; lenmag étrend-kiegészítők; méhpempő étrend-kiegészítők; méhpempő
gyógyászati célokra; növényi kiegészítők; propolisz étrend-kiegészítők; fitoterápiás készítmények gyógyászati
használatra; fogyasztó tabletták; fürdősók gyógyászati célokra; gyógyászati fogyasztószerek; gyógyhatású
hajszeszek; kémiai reagensek orvosi vagy állatgyógyászati célokra; kenőcsök leégésre; készítmények napégésre
gyógyszerészeti használatra; korpás fejbőr kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények; lenmag
gyógyszerészeti célokra; nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra; sók ásványi fürdőkhöz; sók
gyógyászati használatra; tengervíz gyógyfürdőhöz; vegyi készítmények gyógyszerészeti célokra; terapeutikus
fürdőkészítmények; termálvizek; vegyi készítmények a gabonát megtámadó betegségek kezelésére; vegyi
készítmények állatorvosi célokra; vegyi készítmények orvosi, gyógyászati célokra; vitaminkészítmények; zsírok
gyógyászati célokra.
( 111 ) 233.550
( 151 ) 2021.02.04.
( 210 ) M 20 02186
( 220 ) 2020.07.28.
( 732 ) Honvéd FC Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.
25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

28

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

32

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

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 233.554
( 151 ) 2021.02.04.
( 210 ) M 20 00681
( 220 ) 2020.03.03.
( 732 ) Szűcs Márk, Pomáz (HU)
( 740 ) Dr. Rábai Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok.
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; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok
irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
43

Vendéglátás (élelmezés).

( 111 ) 233.557
( 151 ) 2021.02.08.
( 210 ) M 20 02362
( 220 ) 2020.08.10.
( 732 ) JULIUS-K9 Zrt., Szigetszentmiklós (HU)
( 740 ) Dr. Pataki Norbert Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 18

Hámok állatoknak; pórázok, szíjak állatok számára; kutyanyakörvek; szájkosarak; ruhák állatoknak;

atlétikai táskák; hétköznapi, utcai táskák; munkatáskák; boston táskák; vízállótáskák; övtáskák; sporttáskák,
tornazsákok; övtáskák és csípőtáskák; állatorvosi információkat tartalmazó nyakörvek házi kedvenceknek;
kutyaruhák; hámok szerelvényei; etetőzsákok állatoknak.
25

Kesztyűk [ruházat]; egyujjas kesztyűk; trikók; pólók; mellények; kabátok, dzsekik; pulóverek; ingek;

felsőruházat; vízhatlan felsőruházat; férfi felsőruházat; női felsőruházat; ruházati cikkek; időjárásálló ruházat;
sportruházat; kalapáruk; sapkák; kapucnis pulóverek, melegítőfelsők; kapucnis pulóverek; ujjatlan dzsekik,
kabátok; ujjatlan mezek, sportingek; rövid ujjú sportingek; nadrágok; hosszúnadrágok, nadrágok; vízhatlan
nadrágok; övek [ruházat]; pénztartó övek [ruházat]; munkaruházati cikkek; overallok, munkaruhák; atlétatrikók;
ujjatlan pólók, trikók.
28

Labdák játékokhoz; játékok; játékok [játékszerek] háziállatok részére; könyökvédők [sportcikkek];

alkarvédők (sportcikkek); kesztyűk [játékok tartozékai]; férfi szuszpenzorok, altestvédők [sportcikkek];
védőpárnázatok, védőtömések [sportruházat részei]; kitömött játékok; térdvédők [sportcikkek].
( 111 ) 233.558
( 151 ) 2021.02.08.
( 210 ) M 20 02360
( 220 ) 2020.08.10.
( 732 ) PowerPak Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Kecskés Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
csiszolószerek.
5
44

Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; fertőtlenítőszerek.
Emberi higiéniai és szépségápolási szolgáltatások.

( 111 ) 233.559
( 151 ) 2021.02.08.
( 210 ) M 20 02356
( 220 ) 2020.08.08.
( 732 ) Martin György Kulturális Egyesület, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Audiofelvételi és -készítési szolgáltatások; audio-, film-, video- és televíziós felvétellel kapcsolatos

szolgáltatások; audiovizuális felvételek készítése; fényképészet; filmgyártás; filmszerkesztés, vágás; hang- és
képfelvételek készítése hang- és képhordozókon; hang- és/vagy videofelvételek készítése; hang- és videoanyagok
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készítése, fényképészet; hang- és videofelvételek készítése; hang- és videoszerkesztési szolgáltatások; hang- és

zenefelvételek készítése; hang-, film-, video-, és televíziós stúdiószolgáltatások; hang- vagy videostúdiók
biztosítása; hanganyagok készítése; hangfelvétel készítés; hangfelvételek szerkesztése; hangfelvételi
szolgáltatások; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; hangok és képek szerkesztése [vágása] vagy
rögzítése; hangrögzítő és videós szórakoztatási szolgáltatások; légi fényképezés; légifelvétel-készítő
szolgáltatások; videó szerkesztés; videofelvételek készítése; videofelvételek szerkesztése; videofilmekkel
kapcsolatos információs szolgáltatások; videofilmgyártás; videók gyártása; videók, videofelvételek készítése;
videostúdió-szolgáltatások; videorögzítés; zenei felvételek készítése; zenei felvételek készítése hangstúdióban;
zenés videók készítése; zenék, videók és filmek szerkesztési utómunkálatainak elvégzése; előre felvett
videofilmek elkészítése; eredeti felvételek készítése; fényképszerkesztés; fényképészeti filmvágás; filmgyártás
oktatási célokra; élő előadások szervezése; zenés szórakoztató rendezvények szervezése; zenei koncertek
szervezése és lebonyolítása; zenei fesztiválokkal kapcsolatos szolgáltatások; zenei előadások művészeti
menedzsmentje, vezetése.
( 111 ) 233.561
( 151 ) 2021.02.08.
( 210 ) M 20 01815
( 220 ) 2020.06.24.
( 732 ) DrinkPalace Kft., Budapest (HU)
( 740 ) GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) DRINKPALACE - Exclusive drinks from palace, where the drink comes true.
( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok.

( 111 ) 233.562
( 151 ) 2021.02.08.
( 210 ) M 20 00661
( 220 ) 2020.03.02.
( 732 ) Dévény Anna Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) Marczali Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Esztétikus analitikus gimnasztika (EAG)
( 511 ) 41
44

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

vagy állatok részére; mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.
( 111 ) 233.564
( 151 ) 2021.02.08.
( 210 ) M 20 01403
( 220 ) 2020.05.22.
( 732 ) PKD Hungary Investment I Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Partos & Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Ullmann Palota
( 511 ) 36

Ingatlan bérbeadási szolgáltatások; ingatlan- és vagyonkezelési szolgáltatások; ingatlankezelési

szolgáltatások; ingatlanközvetítési szolgáltatások; ingatlanmenedzsment; ingatlanok bérbeadása;
ingatlanügyletek; irodai helyiségekkel kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; kereskedelmi ingatlan kezelés;
kereskedelmi ingatlanokkal kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; kiskereskedelmi helyiségekkel
kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások.
( 111 ) 233.565
( 151 ) 2021.02.08.
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( 210 ) M 20 01573
( 220 ) 2020.06.04.
( 732 ) AmegA Holding Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Gyöngyös (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MR. PIANO
( 511 ) 41

Oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; zenés szórakoztatás; zenei előadás; élő zene szolgáltatása;

zenekarok szolgáltatásai; élő zeneműsorok; zenés előadások szervezése; zenés műsorok rendezése; zenei
szórakoztatás szervezése; élő zenei koncertek; zenei versenyek szervezése; zenei rendezvények szervezése; zenei
felvételek készítése; zenés szórakoztatási szolgáltatások; zenei produkciós szolgáltatások; zenés show-k
rendezése.
( 111 ) 233.566
( 151 ) 2021.02.08.
( 210 ) M 20 01574
( 220 ) 2020.06.05.
( 732 ) Geotarget Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Csizmadia Péter, Pécs
( 541 ) GEOTARGET
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 111 ) 233.567
( 151 ) 2021.02.08.
( 210 ) M 20 01583
( 220 ) 2020.06.05.
( 732 ) Somogyi Máté, Budapest (HU)
( 740 ) Pintz és Társai Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Napelemekkel kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; napelemekkel kapcsolatos online

nagykereskedelmi szolgáltatások.
37

Lakások napelemes áramellátó rendszereinek üzembe helyezése; napelemes áramellátó rendszerek üzembe

helyezése nem lakóépületekhez.
( 111 ) 233.568
( 151 ) 2021.02.08.
( 210 ) M 20 01752
( 220 ) 2020.06.22.
( 732 ) Dienes-Tóth János, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Promóciós, reklám célú árubemutatás; reklám- és promóciós anyagok terjesztése; reklám-, marketing és

hirdetési anyagok terjesztése; reklám, prospektusok terjesztése; reklámanyag-terjesztés; reklámanyag-terjesztési
szolgáltatások; reklámanyagok online terjesztése; reklámanyagok, nevezetesen szórólapok, prospektusok,
brosúrák, áruminták terjesztése, főként katalóguson keresztüli távértékesítés céljából [akár külföldi, akár
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belföldi]; reklámok terjesztése interneten keresztül; reklámok terjesztése online kommunikációs hálózatokon;

reklámterjesztés; weboldalakon biztosított felületek termékek és szolgáltatások reklámozására; weboldalakon
rendelkezésre álló hely biztosítása áruk és szolgáltatások reklámozása céljából; hirdetési felület online
kölcsönzése; hirdetési hely bérbeadása; hirdetési hely rendelkezésre bocsátása elektronikus médiában; internetes
hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és bérbeadása; internetes hirdetési felület bérbeadása; számítógépes
hirdetési szolgáltatások nyújtása; weboldalakon található hirdetési helyek bérbeadása; árösszehasonlító
szolgáltatások; online árösszehasonlítási szolgáltatások; reklámozás; árak összehasonlítására épülő vásárlási
szolgáltatások; reklámterjesztési szolgáltatások internetes online kommunikációs hálózaton keresztül;
reklámterjesztési szolgáltatások az interneten keresztül.
( 111 ) 233.569
( 151 ) 2021.02.08.
( 210 ) M 20 01754
( 220 ) 2020.06.22.
( 732 ) OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Bán Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35
36

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

( 111 ) 233.570
( 151 ) 2021.02.08.
( 210 ) M 20 01757
( 220 ) 2020.06.22.
( 732 ) Energy Beverages LLC, Corona (US)
( 300 ) 2019/131670 2019.12.24. TR
( 740 ) Siegler Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) GOLD SPARK
( 511 ) 32

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

készítéséhez, ideértve szénsavas italokat és energiaitalokat; sörök; alkoholmentes italok.
( 111 ) 233.571
( 151 ) 2021.02.08.
( 210 ) M 20 01758
( 220 ) 2020.06.22.
( 732 ) Lederer Róbert, Farnkfurt am Main (DE)
( 541 ) Asia Express
( 511 ) 43

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

szolgáltatások.
( 111 ) 233.572
( 151 ) 2021.02.08.
( 210 ) M 20 01759
( 220 ) 2020.06.23.
( 732 ) Hoffmann Petra, Pilisborosjenő (HU)
Mender Szilvia, Budapest (HU)
( 541 ) Gardrób
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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( 111 ) 233.573
( 151 ) 2021.02.08.
( 210 ) M 20 01763
( 220 ) 2020.06.23.
( 732 ) Pomarium Satmaricum Kft., Szamosszeg (HU)
( 740 ) dr. Tóth Dániel Mátyás, Érd
( 546 )
( 511 ) 1

Baktériumkészítmények erdészeti használatra; baktériumkészítmények kertészeti használatra;

baktériumkészítmények nem gyógyászati vagy állatgyógyászati használatra; biológiai készítmények, nem
gyógyászati vagy állatgyógyászati használatra; ipari célú mikroorganizmus kultúrák; mikroorganizmus kultúrák,
nem orvosi és állatgyógyászati használatra; mikroorganizmus kultúrák papíripari használatra;
mikroorganizmus-kultúrák silótakarmány erjesztéséhez; nyomelem készítmények növények részére;
talajkondicionáló készítmények.
( 111 ) 233.574
( 151 ) 2021.02.08.
( 210 ) M 20 01575
( 220 ) 2020.06.05.
( 732 ) MÁV-START Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

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

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

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

gyümölcsös rágcsálnivalók; kész saláták; tejtermékek; tejhelyettesítők.
30

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

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

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

35

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

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

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

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

Rendezvények szervezése; rendezvény lebonyolítás; rendezvényhelyszín-biztosítás.

43

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

és italautomata-üzemeltetés; vendéglátóhelyek üzemeltetése; mindezek szárazföldön, járműveken és vasúti
járműveken; vasúti vendéglátás; vasúti étkezőkocsi-szolgáltatás; vasúti hálókocsi-szolgáltatás; fedélzeti
vendéglátás.
( 111 ) 233.576
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( 151 ) 2021.02.09.
( 210 ) M 20 02627
( 220 ) 2020.09.03.
( 732 ) MASTER GOOD Kft., Kisvárda (HU)
( 740 ) Földes és Társa Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 29

Hús, baromfihús; húskivonatok; tojások.

( 111 ) 233.578
( 151 ) 2021.02.09.
( 210 ) M 20 02624
( 220 ) 2020.09.03.
( 732 ) Coklán Mihály, Budapest (HU)
Coklán Brigitta Anita, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Seres Márta Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Lávakövön sült steak nagykövete Magyarországon - a Hot Stone Steakhouse
( 511 ) 21

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

villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok;
takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,
porcelán- és fajanszáruk.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 233.579
( 151 ) 2021.02.09.
( 210 ) M 20 02631
( 220 ) 2020.09.03.
( 732 ) MASTER GOOD Kft., Kisvárda (HU)
( 740 ) Földes és Társa Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 29

Hús; húskivonatok; zsírok.

( 111 ) 233.580
( 151 ) 2021.02.09.
( 210 ) M 20 02629
( 220 ) 2020.09.03.
( 732 ) MASTER GOOD Kft., Kisvárda (HU)
( 740 ) Földes és Társa Ügyvédi Iroda, Debrecen

M384

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 3. szám, 2021.02.15.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 546 )

( 511 ) 29

Hús, baromfihús; húskivonatok; tojások.

( 111 ) 233.581
( 151 ) 2021.02.09.
( 210 ) M 20 02446
( 220 ) 2020.08.18.
( 732 ) Pick Kézilabda Zrt., Szeged (HU)
( 740 ) Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 233.582
( 151 ) 2021.02.09.
( 210 ) M 20 02284
( 220 ) 2020.08.04.
( 732 ) Vogel Industries Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 42

Szennyvíztisztító telepek műszaki formatervezése, tervezése.

( 111 ) 233.583
( 151 ) 2021.02.09.
( 210 ) M 20 01927
( 220 ) 2020.07.07.
( 732 ) Magyar RTL Televízió Zrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

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

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása
számítógépes adatbázisokban; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; árösszehasonlító szolgáltatások;
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árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások

promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból;
értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel kapcsolatos
információszerzési szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák
bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes adatbázisokba való
gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok
biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi
információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és
megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy
reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kommunikáció átírása [irodai
funkciók]; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati
szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell közvetítés reklámvagy kereskedelmi célból; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt
adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi
szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez;
online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és előre rögzíthető zenékhez és filmekhez; online piactér
biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás];
Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok; piackutatás;
rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,
nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök tervezése és
formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában;
reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;
reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés;
statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); számítógépes
fájlkezelés, adatkezelés; szponzorok felkutatása; szövegszerkesztés; telemarketing szolgáltatások; teleshop
műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; üzleti értékelés; üzleti
információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti
közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozások összehozásával
kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti szerződések tárgyalása másik fél
megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és
üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési
tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások;
vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.
38

Távközlési szolgáltatások; digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési

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

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; audioberendezések kölcsönzése;

cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető];
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diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; éjszakai klubok; elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő
előadások bemutatása; fényképészet; filmek feliratozása; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek;
filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; forgatókönyvírás;
forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki
szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás
show-műsorokra; jelbeszéd fordítása; karaoke szolgáltatás nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy
oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;
kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; mentorálás; mikrofilmezés;
mozifilmek kölcsönzése; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és
szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem
letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek
publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; on-line
elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; partik tervezése
[szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások;
show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; stúdiószolgáltatások;
szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, számítógépes hálózatról online biztosított
játékszolgáltatások; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi
produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási,
szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; televíziós
szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése;
videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások
eseményekhez; világítástechnikai szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak
vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.
A rovat 175 darab közlést tartalmaz.
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