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A hatósági közlemények rovataiban
alkalmazott kódok és rendezési elvek

Az iparjogvédelmi dokumentumokat
kibocsátó egyes országokat és egyes
nemzetközi szervezeteket azonosító
kódok (a WIPO 3. szabványa szerint)
AD
AE
AF
AG
AI
AL
AM
AO
AP
AR
AT
AU
AW
AZ
BA
BB
BD
BE
BF
BG
BH
BI
BJ
BM
BN
BO
BQ
BR
BS
BT
BV
BW
BX
BY
BZ
CA
CD
CF
CG
CH
CI
CK
CL
CM
CN
CO
CR

Andorra
Egyesült Arab Emirátusok
Afganisztán
Antigua és Barbuda
Anguilla
Albánia
Örményország
Angola
Afrikai Országok Iparjogvédelmi
Szervezete (ARIPO)
Argentína
Ausztria
Ausztrália
Aruba
Azerbajdzsán
Bosznia-Hercegovina
Barbados
Banglades
Belgium
Burkina Faso
Bulgária
Bahrein
Burundi
Benin
Bermuda
Brunei
Bolívia
Bonaire, Sint Eustasius és Saba
Brazília
Bahama-szigetek
Bhután
Bouvet-sziget
Botswana
Benelux Szellemi Tulajdonvédelmi
Hivatal (BOIP)
Belorusszia
Belize
Kanada
Kongói Demokratikus Köztársaság
Közép-afrikai Köztársaság
Kongó
Svájc
Elefántcsontpart
Cook-szigetek
Chile
Kamerun
Kína
Kolumbia
Costa Rica

CU
CV
CW
CY
CZ
DE
DJ
DK
DM
DO
DZ
EA
EC
EE
EG
EH
EM
EP
ER
ES
ET
FI
FJ
FK
FO
FR
GA
GB
GC

GD
GE
GG
GH
GI
GL
GM
GN
GQ
GR
GS
GT
GW
GY
HK
HN
HR
HT

Kuba
Zöld-foki Köztársaság
Curaçao
Ciprus
Cseh Köztársaság
Németország
Dzsibuti
Dánia
Dominikai Közösség
Dominikai Köztársaság
Algéria
Eurázsiai Szabadalmi Szervezet
(EAPO)
Ecuador
Észtország
Egyiptom
Nyugat-Szahara
Európai Unió Szellemi Tulajdoni
Hivatala (EUSZTH)
Európai Szabadalmi Hivatal (EPO)
Eritrea
Spanyolország
Etiópia
Finnország
Fidzsi-szigetek
Falkland-szigetek (Malvin-szigetek)
Faröer-szigetek
Franciaország
Gabon
Nagy-Britannia
Az Öböl menti Arab Államok
Együttműködési Tanácsának
Szabadalmi Hivatala (GCC)
Grenada
Grúzia
Guernsey
Ghána
Gibraltár
Grönland
Gambia
Guinea
Egyenlítői-Guinea
Görögország
Dél-Georgia és a
Dél-Sandwich-szigetek
Guatemala
Bissau-Guinea
Guyana
Hongkongi Különleges Igazgatású
Terület
Honduras
Horvátország
Haiti
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HU Magyarország
IB A Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) Nemzetközi Irodája
ID Indonézia
IE Írország
IL Izrael
IM Man-sziget
IN India
IQ Irak
IR Iráni Iszlám Köztársaság
IS Izland
IT Olaszország
JE Jersey
JM Jamaica
JO Jordánia
JP Japán
KE Kenya
KG Kirgizisztán
KH Kambodzsa
KI Kiribati
KM Comore-szigetek
KN Saint Christopher és Nevis
KP Koreai Népi Demokratikus
Köztársaság
KR Koreai Köztársaság
KW Kuvait
KY Kajmán-szigetek
KZ Kazahsztán
LA Laoszi Népi Demokratikus
Köztársaság
LB Libanon
LC Saint Lucia
LI Liechtenstein
LK Srí Lanka
LR Libéria
LS Lesotho
LT Litvánia
LU Luxemburg
LV Lettország
LY Líbia
MA Marokkó
MC Monaco
MD Moldovai Köztársaság
ME Montenegró
MG Madagaszkár
MK Macedón Köztársaság
ML Mali
MM Mianmar
MN Mongólia
MO Makao
MP Észak-Marina-szigetek
MR Mauritánia
MS Montserrat
MT Málta
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MU
MV
MW
MX
MY
MZ
NA
NE
NG
NI
NL
NO
NP
NR
NZ
OA
OM
PA
PE
PG
PH
PK
PL
PT
PW
PY
QA
QZ
RO
RS
RU
RW
SA
SB
SC
SD
SE
SG
SH
SI
SK
SL
SM
SN
SO
SR
SS
ST
SV
SX
SY
SZ
TC
TD
TG
TH
TJ
TL
TM
TN
TO
TR

Mauritius
Maldív-szigetek
Malawi
Mexikó
Malajzia
Mozambik
Namíbia
Niger
Nigéria
Nicaragua
Hollandia
Norvégia
Nepál
Nauru
Új-Zéland
Szellemi Tulajdon Afrikai
Szervezete (OAPI)
Omán
Panama
Peru
Pápua Új-Guinea
Fülöp-szigetek
Pakisztán
Lengyelország
Portugália
Palau
Paraguay
Katar
Közösségi Fajtaoltalmi Hivatal
(CPVO)
Románia
Szerbia
Oroszországi Föderáció
Ruanda
Szaúd-Arábia
Salamon-szigetek
Seychelle-szigetek
Szudán
Svédország
Szingapúr
Szent Ilona
Szlovénia
Szlovákia
Sierra Leone
San Marino
Szenegál
Szomália
Suriname
Dél-Szudán
Săo Tomé és Principe
Salvador
Sint Maarten (holland rész)
Szíriai Arab Köztársaság
Szváziföld
Turks- és Caicos-szigetek
Csád
Togo
Thaiföld
Tádzsikisztán
Kelet-Timor
Türkmenisztán
Tunézia
Tonga
Törökország

TT
TV
TW
TZ
UA
UG
US
UY
UZ
VA
VC
VE
VG
VN
VU
WO
WS
XN
XU
XV
YE
ZA
ZM
ZW

Trinidad és Tobago
Tuvalu
Tajvan (Kínai Köztársaság)
Tanzániai Egyesült Köztársaság
Ukrajna
Uganda
Amerikai Egyesült Államok
Uruguay
Üzbegisztán
Szentszék
Saint Vincent és Grenadine
Venezuela
Brit Virgin-szigetek
Vietnam
Vanuatu
Szellemi Tulajdon Világszervezete
(WIPO) Nemzetközi Irodája
Szamoa
Északi Szabadalmi Intézet (NPI)
Új Növényfajták Oltalmára létesült
Nemzetközi Unió (UPOV)
Visegrádi Szabadalmi Intézet
(VSZI)
Jemen
Dél-afrikai Köztársaság
Zambia
Zimbabwe

(60)

Szabadalom, kiegészítő oltalmi tanúsítvány, növényfajta-oltalom, használati minta és formatervezési minta
adatok azonosítói (INID-kódok a
WIPO 9. szabványa szerint)
(10) Lajstromozási és közzétételi adatok
(11) a dokumentum száma: szabadalmi és növényfajta-oltalmi
rovatokban közzétételi szám (70)
vagy lajstromszám; használati
minta és formatervezési minta
rovatokban lajstromszám; a
megadott szabadalmak, a
megadott növényfajta- oltalmak, a megadott használati
(80)
minta oltalmak és a megadott
formatervezési mintaoltalmak
rovatokban a lajstromszámhoz
kapcsolt dátum a megadó határozat kelte
(13) a publikáció fajtája a WIPO
16. szabványa szerint
(20) Bejelentési adatok
(21) a bejelentés ügyszáma
(22) a bejelentés napja
(23) a kiállítási elsőbbség vagy
kedvezmény, illetve a módo(90)
sítási elsőbbség napja
(24) a tanúsítvány oltalmi idejének
kezdete
(30) Uniós elsőbbség adatai, illetve
UPOV Egyezmény szerinti elsőbbség adatai
(40) A közzététel napja
(50) Műszaki adatok
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(51) Nemzetközi Szabadalmi Osztályozás (szabadalmi, illetve
használati minta rovatokban);
Locarnói Megállapodás szerinti osztályozás (formatervezési minta rovatokban)
UPOV-kód (növényfajta-oltalmi rovatokban)
(53) növényfajta fajtaneve
(54) a találmány, illetve a szabadalom címe, a növényfajta fajneve, latin neve, a használati
minta címe, a formatervezési
minta megnevezése
(55) a növényfajta fényképe, illetve
a formatervezési minta fényképe vagy rajza
(57) szabadalmi rovatokban a kivonat, használati minta rovatokban a főigénypont (a jellemző ábrával)
Összefüggő bejelentések, szabadalmak, kiegészítő oltalmi tanúsítványok, növényfajta-oltalmak,
használati minták adatai
(62) megosztás esetén a korábbi
szabadalmi, növényfajta- oltalmi, illetve használati minta
bejelentés ügyszáma
(65) közzétételi szám (megadott
szabadalmakkal kapcsolatban)
(66) belső elsőbbség napja
(67) származtatást megalapozó irat
adatai
(68) az alapszabadalom lajstromszáma
A jogosult, a feltaláló és a képviselő
adatai
(71) bejelentő
(72) feltaláló, szerző, nemesítő
(73) szabadalmas, jogosult
(74) képviselő
A Budapesti Szerződés és a Szabadalmi Együttműködési Szerződés
szerinti adatok
(83) a mikroorganizmus törzs (biológiai anyag) letétbe helyezésének adatai
(84) szekvencialista, illetve táblázat
(86) a nemzetközi (PCT) bejelentés
száma
(87) a nemzetközi (PCT) bejelentés
közzétételi száma
Az Európai Szabadalmi Egyezmény
szerinti adatok, valamint a kiegészítő oltalmi tanúsítványra vonatkozó adatok
(92) a termék első magyarországi
forgalomba hozatali engedélyének száma és kelte, vala-
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(93)
(94)
(95)
(96)
(97)

(98)

mint az engedélyezett termék
neve
a termék első közösségi forgalomba hozatali engedélyének száma és kelte
a tanúsítvány oltalmi idejének
lejárta
a kiegészítő oltalmi tanúsítvány címe (a termék megnevezése) és a termék típusa
az európai (EP) bejelentés
adatai
az európai (EP) bejelentés
közzétételi adatai;
az európai szabadalom megadásának az Európai Szabadalmi Közlönyben történt
meghirdetési adatai
a kiegészítő oltalmi tanúsítvány időtartamának meghoszszabbítása iránti kérelem
napja

A publikáció fajtája (a WIPO 16.
szabványa szerint)
A

A1

A2

A3

B1
B2
B8
B9
T1
T2
T3
T4

1996. január 1-je előtti bejelentési
nappal rendelkező szabadalmi bejelentések közzététele, illetve közzététel nélkül megadott szabadalmak meghirdetése
1996. január 1-je utáni bejelentési
nappal rendelkező szabadalmi bejelentések közzététele és tájékoztatás az elvégzett újdonságkutatásról
1996. január 1-je utáni bejelentési
nappal rendelkező szabadalmi bejelentések, növényfajta-oltalmak
közzététele
Külön tájékoztatás az 1996. január
1-je utáni bejelentési nappal rendelkező szabadalmi bejelentésekben
a közzétételt követően elvégzett
újdonságkutatásokról
Megadott szabadalmak, növényfajta-oltalmak
Korlátozott szabadalmak
Helyreigazítás a szabadalmi leírások bibliográfiai adataiban
Helyreigazítás a szabadalmi leírásokban
Európai szabadalmi bejelentések
igénypont fordításának közzététele
Tájékoztatás európai szabadalmak
szövege fordításának benyújtásáról
Európai szabadalmi bejelentések
igénypontjai fordítás-kijavításának
közzététele
Európai szabadalmak szövege fordítás-kijavításának közzététele

(555) hologrammegjelölés
Tájékoztatás az Európai Szabadalmi
(556) hangmegjelölés
Egyezmény szerinti felszólalási el(580) a Nemzetközi Iroda hivatalos
járásban módosítással fenntartott
lapjában történő közzététel
európai szabadalmak szövege fornapja
dításának benyújtásáról
T6 Tájékoztatás az Európai Szabadalmi
(591) szín- vagy színes megjelölés
Egyezmény szerinti korlátozási el- (600) Összefüggő bejelentések, védjegyek
járásban módosítással fenntartott
adatai
európai szabadalmak szövege for(641) megosztás esetén a korábbi
dításának benyújtásáról
bejelentés ügyszáma
T7 Korlátozott európai szabadalom
(646) megosztás esetén a korábbi
T8 Helyreigazítás európai szabadalmak
védjegy lajstromszáma
szövege fordításának bibliográfiai
(660) a belső elsőbbség adatai
adataiban
(700) A jogosult, a képviselő és az engeT9 Helyreigazítás európai szabadalmak
délyes adatai
szövege fordításában
(731) bejelentő
T10 Európai szabadalom igénypontokon
(732) védjegyjogosult, a nemzetközi
kívüli szövegének magyar nyelvű
lajstrom szerinti jogosult vagy
fordítása
a lajstromozási eljárásban
U8 Helyreigazítás a használati mintarésztvevő bejelentő
oltalmi leírások bibliográfiai adata(740) képviselő
iban
(791) engedélyes
U9 Helyreigazítás a használati mintaoltalmi leírásokban
A rovatok rendezési elvei
T5

Védjegy és földrajzi árujelző adatok
azonosítói (INID-kódok a WIPO 60.
szabványa szerint)

A szabadalmi és a használati mintaoltalmi
bejelentések, illetve a megadott szabadalmak és használati mintaoltalmak adatai NSZO-szekciónként, a formatervezési
(100) Lajstromozási és megújítási adatok mintaoltalmi bejelentések, illetve a meg(111) lajstromszám
adott formatervezési mintaoltalmak adatai
(141) a lajstromozási eljárás és az
a Locarnói Megállapodás szerinti osztáoltalom megszűnésének napja lyonként csoportosítva, az első helyen
(151) a lajstromozás napja
szereplő bejelentők nevének betűrendjé(156) a megújítás napja
ben, a növényfajta-oltalmi bejelentések
(180) a lejárat napja
ügyszám szerinti sorrendben jelennek
(200) Bejelentési adatok
meg.
(210) a bejelentés ügyszáma
(220) a bejelentés napja
Az egyes rovatcímek mellett feltüntetett
(230) a kiállítási elsőbbség adatai
négyjegyű kódok az adott rovatok tar(250) a bejelentés benyújtásának
talmára utalnak a WIPO 17. szabványa
helye
szerint.
(300) Uniós elsőbbség adatai
(400) A Nemzetközi Iroda részéről történő A szabadalmi bejelentések közzététele
közzététel adatai
című rovatban a T betűvel kezdődő do(450) a Nemzetközi Irodánál a köz- kumentumszám az 1996. január 1-je előtti
zétételt tartalmazó lap száma bejelentési nappal rendelkező teljes
(500) Egyéb adatok
vizsgálatú, a H betűvel kezdődő doku(511) az árujegyzék vagy a termék- mentumszám halasztott vizsgálatú szajegyzék a Nizzai Megállapo- badalmi bejelentésre utal.
dás szerint, adatközlésnél csak
az osztályok száma szerepel
Kiegészítő oltalmi tanúsítvány iránti
(540) a földrajzi árujelző megneve- bejelentések az ügyszám, a megadott
zése
kiegészítő oltalmi tanúsítványok a lajst(541) a megjelölés közönséges
romszám szerinti sorrendben jelennek
írásmóddal
meg.
(546) a megjelölés ábrával, illetve a
közönségestől eltérő írásA védjegy és földrajzi árujelző bejelenmóddal
tések a bejelentők nevének betűrendjében,
(551) együttes vagy tanúsító véda lajstromozások lajstromszám szerinti
jegy
sorrendben jelennek meg.
(554) térbeli megjelölés
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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 210 ) M 18 03026
( 220 ) 2018.10.17.
( 731 ) Kézdy Dániel, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Kadarka a szabadság bora
( 511 ) 16

Nyomda, nyomdaipari termékek, könyvek, naptárak, albumok, brosúrák, vékony fűzött könyvek,

csomagolóanyag keményítőből, csomagolóanyagok papírból vagy kartonból [párnázó-, töltőanyagok],
csomagolópapír, dobozok kartonból vagy papírból, dossziék [papíráruk], hirdetőtáblák papírból vagy kartonból,
hírlevelek, katalógusok, nyomtatott publikációk, nyomtatványok, szalvéták papírból, újságok, söralátét.
41

Rendezvények, konferenciák szervezése és lebonyolítása.

( 210 ) M 18 03432
( 220 ) 2018.11.19.
( 731 ) Slow Living Hungary Egyesület, Poroszló (HU)
( 740 ) Csetneki Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) slow wine
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

Aikido oktatás; akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; állatidomítás,

kiképzés; állatkertek szolgáltatásai; audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése; beltéri akváriumok
kölcsönzése; bentlakásos iskolák; cirkuszok; coaching [tréning]; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése;
dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók
szervezése szórakoztatási célokból; dzsúdó [judo] oktatás; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz];
éjszakai klubok; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása;
előadóművészek szolgáltatásai; fényképészet; filmek feliratozása; filmvevő berendezések kölcsönzése;
filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; fitnesz
órák vezetése; fordítás és tolmácsolás; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok
készítése; golflétesítmények üzemeltetése; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások
rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra;
idegenvezetős túrák levezetése; időmérés sporteseményeken; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások;
játékfelszerelések kölcsönzése; játékkaszinók [szerencsejátékok]; játékkölcsönzés; játéktermi szolgáltatások
nyújtása; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; jelbeszéd fordítása; kalligráfiai [szépírási] szolgáltatások;
karaoke szolgáltatások nyújtása; know-how átadása (képzés); könnyűbúvár felszerelések kölcsönzése;
könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; levelező tanfolyamok; mentorálás;
mikrofilmezés; modellt ülés művészek számára; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése;
múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által
nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár
szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem
reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem
letölthetők; online, nemletölthető videók biztosítása; óvodák; pályaválasztási tanácsadás; partik tervezése
[szórakoztatás]; rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri
szolgáltatások; sado oktatás [japán teázásiszertartással kapcsolatos oktatás]; show-műsorok készítése;
show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével;
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sportlétesítmények üzemeltetése (1); sportlétesítmények üzemeltetése (2); sportpályák bérbeadása;

sportversenyek rendezése; stadionok bérbeadása; stúdiószolgáltatások; szabadidős létesítmények üzemeltetése;
szakmai átképzés; számítógépes hálózatról online biztosított játékszolgáltatások; személyi edző szolgáltatások
[fitnesz edzés]; szépségversenyek szervezése; szerencsejátékok; szimulátorokkal nyújtott képzési szolgáltatások;
színházi produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2);
szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve
reklámszövegek]; táboroztatás; televíziós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tolmács
szolgáltatások; tornatanítás; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; vallásoktatás; varieté-előadások
bemutatása; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; vezetett mászótúrák lebonyolítása; vidámparkok;
videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok
vágása; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok
szolgáltatásai; zeneszerzés.
43

Állatpanziók; átmeneti szállások kiadása; bölcsődék, óvodák; ételszobrászat; foglalás panziókban;

főzőeszközök bérbeadása; gyorséttermek,snack bárok; hordozható épületek, építmények bérbeadása;
ivóvízadagoló automaták bérbeadása; kempingezési lehetőség biztosítása; motelek; nyugdíjasotthonok,
időskorúak otthona; panziók; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és távozások
ügyintézése]; sátrak kölcsönzése; szállásfoglalás; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai
szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése;
terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek]; turistaházak, üdülők; udon és soba éttermek szolgáltatásai;
üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás]; világítóberendezések kölcsönzése; washoku éttermi szolgáltatások.
( 210 ) M 19 03323
( 220 ) 2019.10.29.
( 731 ) NKM Nemzeti Közművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Galavits & Galavits Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) "Otthonunk energiája"
( 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.
11

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

berendezések.
16

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

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

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

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.
45

Biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából.

( 210 ) M 19 03768
( 220 ) 2019.12.11.
( 731 ) Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége, Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 5

Magyarországról származó gyógyszerkészítmények, gyógyszerészeti készítmények, gyógyszervegyészeti

készítmények, diagnosztikai készítmények, gyógyászati fogyasztószerek, gyógyhatású adalékanyagok, vegyi
készítmények gyógyászati használatra.
35

Reklámozás; Magyarországról származó gyógyszerkészítményekhez, gyógyszerészeti készítményekhez,

gyógyszervegyészeti készítményekhez, diagnosztikai készítményekhez, gyógyászati fogyasztószerekhez,
gyógyhatású adalékanyagokhoz, gyógyászati használatra szánt vegyi készítményekhez kapcsolódó kereskedelmi
ügyletek.
41

Oktatás biztosítása; egészségügyi információszolgáltatás; szórakoztató célú egészségügyi rendezvények

szervezése.
44

Egészségügyi szolgáltatások, egészségügyi tanácsadás, gyógyszerészeti tanácsadás, orvosi szolgáltatások,

terápiás szolgáltatások.
( 210 ) M 20 01576
( 220 ) 2020.06.05.
( 731 ) 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.
( 210 ) M 20 01609
( 220 ) 2020.06.09.
( 731 ) ERPN BUILDING Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 541 ) RÓZSAHEGYI BÉCSI KÁVÉHÁZ

( 511 ) 30

Alacsony szénhidráttartalmú édességek; croissant-ok; crumble [angol édesség, morzsasüti]; csokis párnák

[péksütemények]; csokoládé; csokoládé alapú termékek; csokoládébevonatú diófélék; csokoládé bevonatos
gyümölcsök; csokoládéból készült tortadíszek; csokoládédesszertek; csokoládédíszek édesipari termékekre;
csokoládékrémek; csokoládés mousse-ok [habok]; csokoládés trüffelek; csokoládéval bevont mandula;
csokoládéval bevont cukorkaáruk; csokoládéval bevont édességek; csokoládéval bevont ostyák; cukrászáru;
cukrászsütemények kakaóalapú összetevői; desszert mousse-ok [cukrászáru]; édesség-termékek (nem
gyógyhatású-); édességek (cukorkák), csokoládés szeletek, rágógumi; fagyasztott édességek; fagyasztott
joghurtos piték; fagylalt édességek; fagylaltos édességek; felfújtak [desszertek]; fogyasztásra kész desszertek
[sütemények]; fogyasztásra kész desszertek [csokoládéalapú]; főként édességet tartalmazó rágcsálnivalók; gofri;
habcsókok; habok; kekszek, rágcsálnivalók; madártej; mandulás édességek; marcipán; likőrös csokoládék;
mogyorókrémek; mogyorót tartalmazó csokoládés édességek; palacsinták; pálcás fagyasztott édességek; pékáruk;
pudingok mint desszertek; sajtos kekszek; sós aprósütemények, kekszek; sós ostyás kekszek; sütemények,
cukrászsütemények, torták és kekszek (aprósütemények); tejes cukrászáruk; tiramisu; trüffelek [édesség];
trüffelek [rumo -] [édesség]; zsúrszendvicsek; chai teák; csokoládé alapú italok; csokoládé ízesítésű italok;
darjeeling teák; earl grey teák; eszpresszókávé; fehér tea; fekete tea; fogyasztásra kész kakaó és kakaó alapú
italok; fogyasztásra kész kávé és kávé alapú italok; forró csokoládé; frappék; ginseng tea [insamcha]; ízesített
kávék; jeges tea; jegeskávék; jégkrémtartalmú, kávé alapú italok (affogato); kapucsínók; kávé; kávé alapú italok;
kávé alapú, tejet tartalmazó italok; tea; tea alapú italok; tea alapú italok gyümölcs ízesítéssel.
43

Catering szolgáltatások ételbiztosításhoz; étel és ital catering bankettekre; étel és ital catering koktélpartikra;

étel és ital catering szolgáltatások vásári és kiállítási létesítmények számára; étel-, italszállítás szervezése
születésnapi bulik számára; étkeztetési szolgáltatások rendezvénytermek számára; felszolgálás szervezése
születésnapi bulik számára; kültéri étkeztetési szolgáltatások; kávéellátási szolgáltatások irodák számára [italok
biztosítása]; születésnapi partiszerviz szervezése; szállodai catering szolgáltatások; vendéglátás; vendéglátással
kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátóipar.
( 210 ) M 20 01766
( 220 ) 2020.06.23.
( 731 ) Webbeteg Kft., Debrecen (HU)
( 541 ) KamaszPanasz
( 511 ) 9

Média tartalmak.

35

Hirdetési hely rendelkezésre bocsátása elektronikus médiában.

41

Szövegek kiadása elektronikus média formájában.

( 210 ) M 20 01967
( 220 ) 2020.07.09.
( 731 ) INTEL CORPORATION, Santa Clara (US)
( 300 ) 80466 2020.05.22. JM
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest
( 541 ) DO SOMETHING WONDERFUL
( 511 ) 9

Számítógépek; hordozható számítógépek; mikroszámítógépek; miniszámítógépek; memórialapok

számítógépekbe; kézi számítógépek (PDA-k); hordozható és kézi elektronikus személyes határidőnaplók;
számítógépes hardver; integrált áramkörök; integrált áramköri memóriák; integrált áramköri chipek;
lapkakészletek (chipkészletek); félvezető processzorok; félvezető processzorchipek; félvezető chipek;
mikroprocesszorok; nyomtatott áramköri kártyák; elektronikus áramköri táblák; számítógépes alaplapok;
számítógép memória eszközök; számítógépes operációs rendszerek; mikroellenőrzők; adatprocesszorok; központi
feldolgozó egységek (CPU); félvezető memóriák; szoftveresen programozható mikroprocesszorok; digitális és
optikai mikroprocesszorok; digitális és optikai adat- és jelfeldolgozó processzorok; videókártyák; audiokártyák;
audio-videó kártyák; grafikus videógyorsítók; multimédiás gyorsító egységek; videóprocesszorok;
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videóprocesszor áramköri kártyák; processzor-kockák és -tokok; kártyák, lemezek, szalagok, vezetékek,

felvételek, microchipek és elektronikus áramkörök, amelyek mind adatok rögzítésére és továbbítására szolgálnak;
modemek; berendezések és készülékek, mindezek adatok feldolgozására, tárolására, visszakeresésére,
továbbítására, megjelenítésére, bevitelére, kivételére, tömörítésére, kitömörítésére, módosítására, sugárzására és
kinyomtatására; számítógépes beviteli és kiviteli eszközök; munkaállomások; adattárolók; tároló berendezés;
biztonsági rendszerek számítógépes hardverekhez és szoftverekhez; elektronikus chipkészlet (elektronikus
sorozatchipek); alkatrészek számítógépekhez és nyomtatott áramkörökhöz; hanggyorsítók; hang-, adat-, kép- és
videógyorsítók; flash memóriák; flash memóriaeszközök; memóriarendszerek számítógépekhez; kábelek és
adapterek; számítógépes terminálok és ezekkel együtt használatos nyomtatók; videókijelző egységek;
telekommunikációs berendezések és műszerek; kamerák; számítógépes hardverek számítástechnikához;
számítógépes hardverek számítástechnikához globális és helyi hálózaton keresztül; számítógépes hardverek
felhőalapú számítástechnikához; számítógépes hardverek alacsony válaszidejű és nagy sávszélességű
számítástechnikai szolgáltatáshoz; számítógépes hardverek biztonságos számítógépes környezet biztosításához;
számítógépes hálózati hardverek; számítógépes kommunikációs szerverek; számítógépes hardverek biztonságos
felhőalapú számítástechnikai hálózat biztosításához; számítógépes szoftverek számítástechnikához; számítógépes
szoftverek felhőalapú számítástechnikához; számítógépes szoftverek számítástechnikához globális és helyi
hálózaton keresztül; számítógépes szoftverek alacsony válaszidejű és nagy sávszélességű számítástechnikai
szolgáltatáshoz; számítógép memória hardverek; számítógépes szoftverek biztonságos számítástechnikai hálózat
biztosításához; számítógépes szoftverek biztonságos felhőalapú számítástechnikai hálózat biztosításához;
számítógépes operációs rendszer szoftver; számítógépes rendszerbővítmények, rendszereszközök és
segédprogramok a személyi számítógépek, hálózatok, távközlési berendezések és globális számítógépes hálózati
alkalmazások összekapcsolására szolgáló alkalmazásszoftverek területén; számítógépes hardverek és szoftverek
adatok valós idejű átvitelének, továbbításának, fogadásának, feldolgozásának és digitalizálásának javításához és
biztosításához; számítógépes hálózati adapterek; számítógépes hálózati vezérlők; számítógépes hálózati interfész
eszközök; számítógépes hálózati csomópontok (hub-ok), kapcsolók és router-ek; mikrovezérlők tárgyak internete
(IoT) használatára alkalmas eszközökhöz; letölthető számítógépes szoftverek tárgyak internete (IoT) használatára
alkalmas eszközök csatlakoztatására, működtetésére és kezelésére; letölthető számítógépes szoftverek mobil
tárgyak internete (IoT) használatára alkalmas mobil eszközök csatlakoztatására, működtetésére és kezelésére;
számítógépes hardverek és szoftverek helyi és nagy kiterjedésű számítógépes hálózatok fejlesztéséhez,
karbantartásához és használatához; számítógépes hardverek és szoftverek interaktív audio-videó számítógépes
konferenciarendszerek fejlesztéséhez, karbantartásához és használatához; számítógépes hardverek és szoftverek
sugárzott videó-, hang- és digitális adatjelek fogadásához, megjelenítéséhez és használatához; elektronikus
vezérlőeszközök számítógépeknek és globális számítógépes és távközlési hálózatoknak televíziós és kábeles
műsorszórással és felszerelésekkel történő illesztésére és vezérlésére; router-ek; csomópontok (hub-ok);
szerverek; kapcsolók; integrált áramkörök tesztelésére és programozására szolgáló berendezések; perifériás
memóriaberendezések és -eszközök; számítógépes hálózati hardverek; félvezető berendezések; számítógépes
hardverek és szoftverek helyi hálózatokhoz (LAN), virtuális magánhálózatokhoz (VPN) és globális számítógépes
hálózatokhoz történő távoli hozzáférés és ezekkel történő kommunikáció létrehozásához, elősegítéséhez és
kezeléséhez; router-ek, kapcsolók, csomópontok (hub-ok) és szerver operációs szoftverek; számítógépes
szoftvereszközök harmadik fél szoftveralkalmazásainak elősegítésére; számítógépes hardverek és szoftverek
vezeték nélküli hálózati kommunikációhoz; letölthető elektronikus kiadványok elektronikus eszközök, félvezetők,
valamint integrált elektronikus berendezések és eszközök, számítógépek, távközlési eszközök, szórakoztatás,
telefontechnika, illetve vezetékes és vezeték nélküli távközlési eszközök területén; számítógépes hardverek gépi
látáshoz, gépi tanuláshoz, mély tanuláshoz (deep learning), mesterséges intelligenciához, természetes nyelv
feldolgozásához, tanuló algoritmusokhoz és adatelemzéshez való használatra; számítógépes szoftverek gépi
tanuláshoz, adatlekéréshez és adatelemzéshez; számítógépes szoftverek kognitív informatikához, mély tanuláshoz
(deep learning) és mesterséges intelligenciához; számítógépes szoftverplatform kognitív informatikához;
számítógépes szoftverek adatok grafikus megjelenítéséhez; mintafelismerő számítógépes szoftverek;
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számítógépes szoftverek adatbányászathoz; számítógépes látást biztosító szoftverek digitális képek fogadásához,

feldolgozásához, elemzéséhez és értelmezéséhez, valamint vizuális adatok kinyeréséhez; számítógépes
szoftverfejlesztő készletek; számítógépes szoftverfejlesztő készletek számítógépes látáshoz, gépi tanuláshoz,
mély tanuláshoz (deep learning), mesterséges intelligenciához, természetes nyelv feldolgozásához, tanuló
algoritmusokhoz és adatelemzéshez; letölthető és rögzített látást biztosító szoftverek, melyek mesterséges
intelligenciát használnak adatok megtekintéséhez és értelmezéséhez, hardverekhez való csatlakoztatásához, és a
felhőben lévő adatok tárolásához, kezeléséhez és feldolgozásához; számítógépes hardverek és szoftverek hangok,
képek, grafikák és adatok rögzítéséhez, feldolgozásához, vételéhez, másolásához, továbbításához, módosításához,
tömörítéséhez, kitömörítéséhez, közvetítéséhez, egyesítéséhez és javításához; algoritmus-szoftverprogramok
számítógépek működtetéséhez és vezérléséhez; számítógépes hardverek és szoftverek audio- és videógrafikus
információk valós idejű átvitelének, továbbításának, fogadásának, feldolgozásának és digitalizálásának
javításához és biztosításához; letölthető és rögzített számítógépes szoftverek globális helymeghatározó rendszer
(GPS) adatok összegyűjtéséhez, összeállításához, feldolgozásához, átviteléhez és terjesztéséhez rögzített, mobil és
kézi eszközökön való használatra; közúti, földrajzi, térkép-, menetrendszerű tömegközlekedésre,
tömegközlekedési járatokra és tömegközlekedési útvonalakra vonatkozó, tömegközlekedési menetrendeket és
indulási időpontokat, valamint egyéb tömegközlekedési információkat tartalmazó, számítógépes hordozón
rögzített elektronikus adatbázisok; útvonalak tervezésére és megjelenítésére szolgáló navigációs szoftverek;
interaktív digitális térkép-megjelenítéseket, interaktív útmutatókat és a felhasználó által létrehozott információkat
tartalmazó tömegközlekedési navigációs rendszer; tömegközlekedési, navigációs, földrajzi, térkép- és utazási
információk lekérdezésére és megjelenítésére szolgáló interaktív közösségi számítógépes szoftverek;
tömegközlekedési információk, térképészeti, navigációs, forgalmi, útvonal- és érdeklődésre számot tartó helyekre
(POI-k) vonatkozó információk távközlési hálózatokra, mobiltelefonokra, navigációs eszközökre és egyéb mobil
és kézi eszközökre történő továbbítását lehetővé tevő interaktív közösségi számítógépes szoftverek; interaktív
közösségi számítógépes szoftverek, amelyek lehetővé teszik a felhasználók közötti információcserét;
számítógépek és számítógép által működtetett rendszerek önvezető járművekhez, járművezetői támogatással
ellátott járművekhez és csatlakozó járművekhez, pilóta nélküli légiközlekedési eszközökhöz és drónokhoz;
interaktív kijelzőket, vezérlőrendszereket és vezérlőeszközöket, figyelmeztető rendszereket, összeköttetéseket,
fedélzeti számítógépeket és globális helymeghatározó rendszereket (GPS-eket) tartalmazó számítógépes hardverés szoftverplatformok járművekhez, csatlakozó járművekhez, önvezető és vezető nélküli járművekhez;
többkamerás rendszerek járművekhez; adat- vagy képátvitelt biztosító globális helymeghatározó rendszer (GPS)
alapú navigációs és irányító eszközök, globális helymeghatározó rendszer (GPS) alapú nyomkövető eszközök,
globális helymeghatározó rendszer (GPS) alapú térkép-megjelenítő és útvonaltervező eszközök, videofelvevő és
vezeték nélküli kommunikációs hálózati eszközök járművekhez; számítógépes szoftveralkalmazások digitális
virtuális ügynökökhöz, prediktív rendszerekhez, gépi tanuláshoz, kognitív folyamatok automatizálásához,
mintafelismeréshez, karakterfelismeréshez, vizuális számítógépes alkalmazásokhoz, tudásvirtualizációhoz,
robotikához, drónokhoz és vezető nélküli járművekhez; számítógépes szoftver- és hardveralkalmazások járművek
automatikus irányításához; járművek automatikus irányítását, önálló irányítását, navigációját, járművezetői
támogatással működtetett járművek vezetését és járművek önvezetését szolgáló számítógépes szoftver- és
hardveralkalmazások; járműkövetés és járműfigyelés céljára szolgáló számítógépes szoftverekből és
számítógépes hardverekből, érzékelőkből, jeladókból, vevőkészülékekből és globális helymeghatározó műholdas
vevőkészülékekből álló járműkövető eszközök.
42

Online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása gépi tanuláshoz, adatbányászathoz,

adatlekéréshez és adatelemzéshez; online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása kognitív
informatikához, mély tanuláshoz és mesterséges intelligenciához; nem letölthető szoftverek ideiglenes
használatának biztosítása adatlekéréshez és adatelemzéshez; nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának
biztosítása adatbányászathoz; nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása kognitív
informatikához, mély tanuláshoz és mesterséges intelligenciához; információk keresése és lekérdezése
számítógép hálózatokban mások részére; számítógépes szolgáltatások, nevezetesen online, nem letölthető
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szoftverek, alkalmazás-programozási interfész (API) szoftverek és szoftveralkalmazások (widget-ek) ideiglenes

használatának biztosítása gépi tanuláshoz, adatbányászathoz, adatlekéréshez és adatelemzéshez; online, nem
letölthető számítógépes látást biztosító szoftverek biztosítása digitális képek fogadásához, feldolgozásához,
elemzéséhez és értelmezéséhez, valamint vizuális adatok kinyeréséhez; online, nem letölthető számítógépes
szoftverfejlesztő készletek biztosítása; online, nem letölthető számítógépes szoftverfejlesztő készletek biztosítása
számítógépes látáshoz, gépi tanuláshoz, mély tanuláshoz, mesterséges intelligenciához, természetes nyelv
feldolgozásához, tanuló algoritmusokhoz és adatelemzéshez; online, nem letölthető számítógépes látást biztosító
szoftverek biztosítása, melyek mesterséges intelligenciát használnak adatok megtekintéséhez és értelmezéséhez,
hardverekhez való csatlakoztatáshoz, valamint a felhőben lévő adatok tárolásához, kezeléséhez és
feldolgozásához; szoftver mint szolgáltatás (SaaS) jellegű szolgáltatások, melyek felhőalapú számítástechnikai
kapacitások és információtechnológiai (IT) szolgáltatások, számítástechnika, valamint felhőalapú
számítástechnika biztosítására szolgáló szoftvereket tartalmaznak; szoftver mint szolgáltatás (SaaS) jellegű
szolgáltatások, melyek globális és helyi hálózaton keresztüli számítástechnikai szolgáltatások (computing)
használatára szolgáló szoftvereket tartalmaznak; szoftver mint szolgáltatás (SaaS) jellegű szolgáltatások, melyek
alkalmazások (applikációk) vállalati rendszerekkel és eszközökkel történő összekapcsolásához használatos
szoftverfejlesztő platformot tartalmaznak; szoftvertanácsadás és tájékoztatás biztosítása szoftverrel mint
szolgáltatással kapcsolatban; szoftver mint szolgáltatás (SaaS) jellegű szolgáltatások, melyek alacsony
válaszidejű és nagy sávszélességű számítástechnikai szolgáltatások biztosítására használatos szoftvereket
tartalmaznak; számítógépes szoftverszolgáltatások számítástechnikai kapacitások biztosításához
alkalmazásfejlesztők és tartalomszolgáltatók részére; felhőalapú számítástechnikai szolgáltatások, melyek
alacsony válaszidejű és nagy sávszélességű számítástechnikai szolgáltatásokhoz, információtechnológiai (IT)
szolgáltatásokhoz, illetve globális és helyi hálózaton keresztül használatos számítástechnikai szolgáltatásokhoz
tartalmaznak szoftvereket; számítógépes szoftverszolgáltatások felhőalapú számítástechnikai kapacitások
biztosításához alkalmazásfejlesztők és tartalomszolgáltatók részére; szolgáltatások, melyek lehetővé teszik
alkalmazások (applikációk) online hálózaton keresztül történő alkalmazását; elemzéseket, gyorsítótárolóban való
rögzítést (caching), számításokat, valamint forgalom útvonalválasztását (traffic routing) biztosító szolgáltatások;
szolgáltatások biztonságos és megbízható számítástechnikai hálózat biztosításához; számítógépes hardver és
szoftvertanácsadási szolgáltatások biztosítása felhőalapú környezet fejlesztésének területén, alkalmazások
különböző platformokon és csatlakoztatott eszközökön keresztüli integrálásával; számítógépes szolgáltatások,
nevezetesen számítógépes hálózatokon elérhető információk, weboldalak és források számítógépes hálózat alapú
indexeinek létrehozása; nem letölthető számítógépes szoftverek ideiglenes használatának biztosítása tárgyak
internete (IoT) használatára alkalmas eszközök csatlakoztatására, működtetésére és kezelésére; online, nem
letölthető számítógépes szoftverek biztosítása tárgyak internete (IoT) használatára alkalmas eszközök
csatlakoztatására, működtetésére és kezelésére; szoftver mint szolgáltatás (SaaS); konzultációs szolgáltatások
számítógépek és vezeték nélküli számítástechnikai szolgáltatások területén; számítógépes hálózatkezelési
szolgáltatások, nevezetesen hálózati rendszerek megfigyelése műszaki célokra; internetes tárhelyszolgáltatás
digitális tartalom számára; számítógépes hálózatmegfigyelési szolgáltatások, nevezetesen információk biztosítása
a számítógépes hálózatok működtetésének terén; webes szoftverek testreszabása és számítógépes felhasználói
felületek tervezése mások számára; fejlesztési, tervezési és tanácsadási szolgáltatások számítógépekhez;
szabványok tervezése és fejlesztése mások számára számítógépes szoftverek, számítógépes hardverek és
távközlési felszerelések tervezése és megvalósítása terén; számítógépes projektmenedzsmenttel kapcsolatos
információk biztosítása vevőknek és szakembereknek; online szoftver mint szolgáltatás biztosítása globális
helymeghatározó rendszer (GPS) adatok összegyűjtéséhez, összeállításához, feldolgozásához, átviteléhez és
terjesztéséhez; online, nem letölthető szoftverek biztosítása, mely szoftverek közúti, földrajzi, térkép-,
tömegközlekedésre, tömegközlekedési járatokra, tömegközlekedési útvonalakra vonatkozó információkat,
tömegközlekedési menetrendeket és indulási időpontokat, valamint egyéb tömegközlekedési információkat
tartalmaznak; online, nem letölthető navigációs szoftverek biztosítása útvonalak kiszámítására és megjelenítésére,
valamint tömegközlekedési navigációs rendszer, térkép és utazási információk megosztására; online, nem
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letölthető számítógépes szoftverek biztosítása, mely szoftverek lehetővé teszik tömegközlekedési információk,

térképészeti, navigációs, forgalmi, útvonal- és érdeklődésre számot tartó helyekre (POI-k) vonatkozó információk
megosztását; interaktív közösségi számítógépes szoftverek, amelyek lehetővé teszik a felhasználók közötti
információcserét; online szoftver mint szolgáltatás biztosítása járművek automatikus irányításához, önálló
irányításához, navigációjához, járművezetői támogatással működtetett járművek vezetéséhez és járművek
önvezetéséhez.
( 210 ) M 20 02123
( 220 ) 2016.10.24.
( 731 ) JACO-Dr. Jaeniche GmbH & Co. KG, Kehl (DE)
( 740 ) V. NIEDING EHRLINGER GEIPEL INGENDAAY PARTGMBB, Berlin
( 541 ) JACO
( 511 ) 20

Csomagolótartályok műanyagból; palackok, dobozok, tubák, zárható csövek és csövecskék,

adagolórendszerek (tartályok mechanikával, adagolt kiadáshoz) és csészék műanyagból; csomagolótartályok
műanyagból, a gyógyszeripar számára, laboratóriumi igények és a kozmetikai ipar számára; tárolók, tartók
műanyag zárai, fedelei, tetői; műanyag borítók italos üvegekre; műanyag kupakok palackokhoz.
40

Anyagok átalakítása; nevezetesen képek tárgyakra történő nyomtatása; csomagolások kezelése és

újrahasznosítása; műanyagok kezelése és feldolgozása; műanyagok készítése másoknak, rendelésre; nyomtatási,
nyomdai szolgáltatások; nyomtatás csomagolóanyagokra; szerszámok speciális készítése fémből.
42

Tanácsadás csomagolások tervezése és kifejlesztése területén; méretre szabott csomagolási megoldások

kialakítása és fejlesztése; szerszámok tervezése és fejlesztése; mérnökök és ipari tervezők által nyújtott
szolgáltatások; projektfejlesztési szolgáltatások az esztétikai kialakítás, műszaki működés és a 20. osztályba
tartozó áruk gyárthatóságának terén.
( 210 ) M 20 02160
( 220 ) 2020.07.27.
( 731 ) Iron & Smith Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Szada (HU)
( 740 ) Dr. Kocsis M. Tamás Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 554 )

( 511 ) 3

Aromák [eszenciaolajok]; aromaterápiás olajok [kozmetikai alkalmazásra]; bőrápoló olajok [nem

gyógyhatású]; illatszerek, eszenciaolajok; kókuszolaj kozmetikai célokra; növényi illóolajok; olajok parfümökhöz
és illatszerekhez; parfümolajok kozmetikai készítmények gyártásához; rózsaolaj; mentaeszencia [illóolaj];
természetes olajok kozmetikai célokra; természetes eszenciaolajok; alapanyagok virágokból készült
parfümökhöz; aromaanyagok parfümökhöz; aromák illatszerekhez; borsmentaolaj [illatszerek]; folyékony
parfümök; cédrusfa parfüm; illatosított testpermetek, spray-k; illatosított testápoló tejek és krémek; illatosított
kendők; illatosított krémek; illatosított kölnik, arcvizek; ionon [illatszergyártás]; illatszerkészítmények; kölnivel
átitatott eldobható kendők; ámbra [illatszer]; virágkivonatok [illatszerek]; testdezodorok [illatszerek]; test spray-k
[nem gyógyhatású]; természetes olajok parfümökhöz; természetes illatszerek; szintetikus vanillin
[illatszerkészítmények]; szintetikus illatszerek; szilárd parfümök; rózsaolaj kozmetikai célokra; parfümök
személyes használatra; parfümvizek, illatosított vizek; parfümök ipari célokra; parfümkivonatok;
parfümkészítmények; parfüm; kölnivíz; levendulaolaj kozmetikai használatra; levendulavíz; menta illatszerekhez;
dezodorok személyes használatra [illatszerek]; ajakfilcek [kozmetikumok]; ajakkozmetikumok; arcfestékek;
arckorrektor; arc- és testcsillám; alapkrém; arcpúder; barnító tejek [kozmetikumok]; bőralapozó; bőrkorrektor
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krémek; bőrbarnító krémek; dekoratív kozmetikai termékek; csillám kozmetikai célokra; dekormatricák

kozmetikai használatra; kompakt púderek [kozmetikumok]; korrektorok [kozmetikai szerek]; kozmetikai
folyadékkal impregnált nedves papír kéztörlők; kozmetikai ceruzák arcra; kozmetikai habok; kozmetikai krémek;
kozmetikai maszkok; kozmetikai szemceruzák; kozmetikai szerek szempillákhoz; kozmetikumok szemöldökhöz;
önbarnító készítmények [kozmetikumok]; smink arcra és testre.
( 210 ) M 20 02586
( 220 ) 2020.09.02.
( 731 ) Liftrent Hungária Kft., Dunakeszi (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 39

Emelőpaddal felszerelt járművek bérbeadása; emelőkosárral felszerelt járművek bérbeadása; járművek

bérbeadása; járművek kölcsönzése és bérbeadása; járművek szerződéses bérbeadása; közúti járművek bérbeadása;
szárazföldi járművek bérbeadása; szárazföldi járművek kölcsönzése, bérbeadása; járművek kölcsönzése;
járművek kölcsönzése, járműkölcsönzés; gépkocsik és teherautók kölcsönzése; járművek kölcsönzésének
megszervezése; kölcsönzött járművek rendelkezésre bocsátása; szárazföldi járművek kölcsönzése.
( 210 ) M 20 02649
( 220 ) 2020.09.04.
( 731 ) SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)
( 740 ) Földes és Társa Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 546 )
( 511 ) 29

Hús; húskivonatok; csomagolt hústermékek; virsli; kolbásztermékek; fagyasztott hústermékek; főtt

húsételek; teljesen vagy lényegében húsból készült készételek; hamburgerek és húspogácsák.
( 210 ) M 20 02650
( 220 ) 2020.09.04.
( 731 ) IMOLA ÉPÍTŐ Kft., Eger (HU)
( 740 ) Dr. Egri Péter, Eger
( 541 ) Imola Hotel Platán
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 20 02651
( 220 ) 2020.09.04.
( 731 ) IMOLA ÉPÍTŐ Kft., Eger (HU)
( 740 ) Dr. Egri Péter, Eger
( 541 ) Hotel Platán Imola
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 20 02652
( 220 ) 2020.09.04.
( 731 ) IMOLA ÉPÍTŐ Kft., Eger (HU)
( 740 ) Dr. Egri Péter, Eger
( 541 ) Imola Hotel
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.
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( 210 ) M 20 02692
( 220 ) 2020.09.09.
( 731 ) Roza Károly, Kecskemét (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 541 ) Tsunami
( 511 ) 6

Acélhuzalok; acélrudak; alumíniumhuzal; bilincsek; cölöpök fémből; csőbilincsek; felépítmények; fémhuzal

feszítő elemek; fémhuzalok; fémoszlopok [építmények részei]; fémszalag feszítő elemek.
( 210 ) M 20 02695
( 220 ) 2020.09.10.
( 731 ) "ANTENNA HUNGÁRIA" Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Rönky Ernő, Budapest
( 541 ) MINDIG TV GO
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlési szolgáltatások.

41

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

( 210 ) M 20 02743
( 220 ) 2018.01.15.
( 731 ) Beijing Sogou Technology Development Co., Ltd., Beijing (CN)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Jogi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Számítógép hardver és számítógép perifériák; viselhető aktivitáskövetők; mágnesesen kódolt azonosító

karkötők; okosórák (adatfeldolgozás); monitorok; elektronikus felügyeleti eszközök; fényképezőgépek, kamerák;
beszédhang rögzítésére és visszajátszására szolgáló berendezések; hordozható médialejátszók; online karkötők
(mérőműszerek); elektronikus regisztrálóeszközök; e-könyv olvasók; távvezérlő berendezések; számítógépes
programok (rögzített); letölthető szoftverek; letölthető elektronikus kiadványok; számítógépes alkalmazói
szoftverek kézi számítógépekhez; hang-, beszéd- és parancsfelismerésre, -átalakításra szolgáló szoftverek;
számítógépes játékszoftverek számítógépen, mobiltelefonon és cellatelefonon való használatra; számítógépes
keresőmotor szoftverek; számítógépes szoftverek adatok és információk összegyűjtésére, szerkesztésére,
rendezésére, módosítására, könyvjelzőzésére, továbbítására, tárolására és megosztására; adatfeldolgozó
berendezések; online adatbázisok elérésére, böngészésére és keresésére szolgáló letölthető szoftverek; globális
helymeghatározó rendszerek (GPS) és berendezések; az összes fent említett áru kizárólag toll formájú digitális
hangrögzítővel, toll formájú elektronikus fordítógéppel, elektronikus fordítógéppel, okosórával, internetes
keresőmotorral, írásjegy bevivővel, böngészővel kapcsolatban; hálózati kommunkiációs berendezések;
mobiltelefonok; riasztók; elemek, akkumulátorok; mobiltelefonokhoz való tokok; mesterséges intelligenciával
rendelkező emberszerű robotok és tanító robotok, mindkettő személyes, oktatási és hobbicélú használatra, és
alkatrészek ezekhez.
( 210 ) M 20 02768
( 220 ) 2020.09.17.
( 731 ) Lumibath Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) DIGITAL ART MUSEUM
( 511 ) 41

Fényjáték; fényfestés; vetítés projektorokkal; architekturális vetítés; audiovizuális bemutatók; immerzív

vetítés; 4D filmvetítés.
( 210 ) M 20 02781
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( 220 ) 2020.09.17.
( 731 ) Al Shawi Invest Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Budapest with Me
( 511 ) 36
39

Ingatlanközvetítés, ingatlanközvetítéssel kapcsolatos szolgáltatások, internetes ingatlanközvetítés.
Utazásokkal és városnézéssel kapcsolatos szolgáltatások, turizmussal kapcsolatos szolgáltatások, interneten

is.
( 210 ) M 20 02786
( 220 ) 2020.09.18.
( 731 ) Görgényi Fruzsina, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Magyari-Horváth Ügyvédi Iroda, Dr. Komáromi Viktória, Budapest
( 541 ) Fruscanella
( 511 ) 30

Rizs, tészta és metélt.

( 210 ) M 20 02787
( 220 ) 2020.09.18.
( 731 ) Hanisch András, Zalaegerszeg (HU)
( 546 )
( 511 ) 21

Koktélospoharak; poharak [ivóedények]; poharak (röviditalokhoz); pohártartók; ivóedények; ivópohár

tartók; kancsók; söröskorsók; söröspoharak; pohárkészletek.
( 210 ) M 20 02790
( 220 ) 2020.09.18.
( 731 ) Merfelsz Dóra, Pilisszentkereszt (HU)
( 541 ) SAKU
( 511 ) 22

Zsákok.

( 210 ) M 20 02791
( 220 ) 2020.09.18.
( 731 ) Mimox Kft., Budapest (HU)
( 541 ) GYÖNGYHALÁSZAT
( 511 ) 35

Munkaerő-közvetítés és ezzel kapcsolatos tanácsadás.

( 210 ) M 20 02792
( 220 ) 2020.09.18.
( 731 ) Napcsillag Kft., Ajka (HU)
( 740 ) Tiber Ügyvédi Iroda, Dr. Tiber Péter, Budapest
( 541 ) "Ecofamily a tudatos harmónia útja"
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 20 02802
( 220 ) 2020.09.21.
( 731 ) TSU Rendezvényszervező Kft., Szentendre (HU)
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( 546 )

( 511 ) 41

Kulturális tevékenységek, rendezvények szervezése, tudományos és humoros előadások szervezése.

( 210 ) M 20 02829
( 220 ) 2020.09.23.
( 731 ) Plandurance Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 41

Személyi edzői szolgáltatások; sportszolgáltatások; oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; sport

edzőtábori szolgáltatások; sporttevékenységekkel kapcsolatos edzői szolgáltatások.
( 210 ) M 20 02830
( 220 ) 2020.09.23.
( 731 ) Pattern Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Szabó, Kocsis és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Pattern - Cleaner than clean
( 511 ) 3

Tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek; lefolyócső tisztító készítmények duguláselhárításhoz;

mosószóda tisztításhoz; tisztítószerek háztartási használatra; vegyi tisztítókészítmények háztartási célokra;
vegytisztító készítmények; vízkőeltávolító készítmények háztartási célokra; zsírtalanítók, nem gyártási
folyamatokhoz.
( 210 ) M 20 02831
( 220 ) 2020.09.23.
( 731 ) AMIN ABID, Dunakeszi (HU)
( 740 ) dr. Szabó István Tamás, Budapest
( 541 ) Servee
( 511 ) 41
42

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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.
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 20 02836
( 220 ) 2020.09.23.
( 731 ) Goodwill Pharma Kft., Szeged (HU)
( 541 ) XTOPPER
( 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).
( 210 ) M 20 02838
( 220 ) 2020.09.23.
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( 731 ) Aqua Tender Hungary Kft., Kiskunfélegyháza (HU)

( 541 ) Csir Kevin
( 511 ) 35
41

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

( 210 ) M 20 02842
( 220 ) 2020.09.23.
( 731 ) Csörgő Márton 50%, Budapest (HU)
Kurucz András 50%, Budapest (HU)
( 541 ) Santsat
( 511 ) 41

Aikido oktatás; akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; állatidomítás,

kiképzés; állatkertek szolgáltatásai; arcfestés; audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése; beltéri
akváriumok kölcsönzése; bentlakásos iskolák; cirkuszok; coaching [tréning]; cosplay szórakoztató rendezvények
szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; diszkók szolgáltatásai;
divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; dzsúdó [judo] oktatás; egészségklub szolgáltatások [egészség
és fitnesz]; éjszakai klubok; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line
publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és
lebonyolítása; felhasználói értékelések szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési
rangsorok szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; fényképészet; filmek feliratozása; filmfelvevő
berendezések kölcsönzése; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek
kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; fitneszórák vezetése; fizikai erőnléti felmérési
szolgáltatások edzési célokra; fordítás és tolmácsolás; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra;
fotóriportok készítése; golflétesítmények üzemeltetése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek
kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és
lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; idegenvezetős túrák levezetése; időmérés sporteseményeken;
iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; játékfelszerelések kölcsönzése; játékkaszinók [szerencsejátékok];
játékkölcsönzés; játéktermi szolgáltatások nyújtása; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; jelbeszéd fordítása;
kalligráfiai [szépírási] szolgáltatások; karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy
oktatás]; know-how átadása (képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és
lebonyolítása; könnyűbúvár felszerelések kölcsönzése; könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy
oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; levelező tanfolyamok; mentorálás;
mikrofilmezés; modellt ülés művészek számára; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése;
múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által
nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár
szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem
reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs
szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; oktatóvizsga drónok vezetésére képesítést szerezni kívánó felhasználók
számára; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása;
óvodák; pályaválasztási tanácsadás; partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és
televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; sado oktatás [japán teázási szertartással
kapcsolatos oktatás]; sajátos igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott oktatási szolgáltatások;
show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sportfelszerelések
kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése; sportpályák bérbeadása; sportversenyek
rendezése; stadionok bérbeadása; stúdiószolgáltatások; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős
tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés; számítógépes hálózatról online biztosított
játékszolgáltatások; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; személyi edző szolgáltatások
[fitneszedzés]; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szépségversenyek szervezése; szerencsejátékok;
szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimulátorokkal nyújtott képzési szolgáltatások; színházi produkciók;
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szinkronizálás; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve

reklámszövegek]; táboroztatás; televíziós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tolmács
szolgáltatások; tornatanítás; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; tréningszimulátorok bérbeadása;
vallásoktatás; varieté-előadások bemutatása; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; vezetett
mászótúrák lebonyolítása; vidámparkok; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; videorögzítés;
videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez;
világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós
stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés; színpadi díszletek kölcsönzése; nevelés;
szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
43

Állatpanziók; átmeneti szállások kiadása; bárszolgáltatások; bölcsődék, óvodák; ételek díszítése; ételek

elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; ételszobrászat; éttermi szolgáltatások; foglalás panziókban;
főzőeszközök bérbeadása; gyorséttermek, snackbárok; hordozható épületek, építmények bérbeadása;
ivóvízadagoló automaták bérbeadása; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; kempingezési lehetőség biztosítása;
magánszakács, személyi séf szolgáltatások; motelek; nyugdíjasotthonok, időskorúak otthona; panziók; recepciós
szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és távozások ügyintézése]; sátrak kölcsönzése;
szállásfoglalás; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai
szolgáltatások; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek];
tortadíszítések; turistaházak, üdülők; udon és soba éttermek szolgáltatásai; üdülőtáborok szolgáltatásai
[szállásadás]; vendéglátás; világítóberendezések kölcsönzése; vízipipás bárok szolgáltatásai; washoku éttermi
szolgáltatások; önkiszolgáló éttermek; vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.
( 210 ) M 20 02857
( 220 ) 2020.09.24.
( 731 ) Lotus fragrances Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Tekler Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Softur
( 511 ) 3

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
csiszolószerek.
( 210 ) M 20 02875
( 220 ) 2020.09.26.
( 731 ) Renergy Consulting Kft., Pécs (HU)
( 541 ) renergy
( 511 ) 7
9

Elektromos kompresszorok; napelemeket használó elektromos generátorok; napelemes generátorok.
Üzemanyagcellák.

( 210 ) M 20 02893
( 220 ) 2020.09.29.
( 731 ) APD Real Estate Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Héjja Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) CITY PEARL
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.

36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

37

Építés, építkezés és bontás; lakóingatlan-építés; ingatlanok karbantartása; ingatlanfelújítás; ingatlantakarítás;

ingatlanfejlesztési szolgáltatások (építés).
( 210 ) M 20 02961
( 220 ) 2020.10.02.
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( 731 ) MDM Magyar Diabétesz Menedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

( 740 ) Ádler Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Tudományos célra szolgáló, kutatási, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató

berendezések és felszerelések; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására,
szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; adatok rögzítésére, továbbítására,
másolására vagy feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető számítógépes szoftver,
üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; adatfeldolgozó készülékek, berendezések; diagnosztikai
berendezések, nem gyógyászati célokra; mérőkészülékek, elektromos; interkommunikációs berendezések,
készülékek.
10

Sebészeti, orvosi készülékek és műszerek; vércukorszint mérők; diagnosztikai készülékek gyógyászati

használatra.
35

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

számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése;
számítógépes fájlkezelés, adatkezelés.
44

Orvosi szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások.

( 210 ) M 20 02962
( 220 ) 2020.10.02.
( 731 ) MDM Magyar Diabétesz Menedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Ádler Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Tudományos célra szolgáló, kutatási, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató

berendezések és felszerelések; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására,
szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; adatok rögzítésére, továbbítására,
másolására vagy feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető számítógépes szoftver,
üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; adatfeldolgozó készülékek, berendezések; diagnosztikai
berendezések, nem gyógyászati célokra; mérőkészülékek, elektromos; interkommunikációs berendezések,
készülékek.
10

Sebészeti, orvosi készülékek és műszerek; vércukorszint mérők; diagnosztikai készülékek gyógyászati

használatra.
35

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

számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése;
számítógépes fájlkezelés, adatkezelés.
44

Orvosi szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások.

( 210 ) M 20 02965
( 220 ) 2020.10.02.
( 731 ) Eper Studió Kft., Visegrád (HU)
( 740 ) Végvári Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Csokoládé; kakaó; cukor.
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( 210 ) M 20 02966
( 220 ) 2020.10.02.
( 731 ) Enviro-Pannon Mérnöki és Szolgáltató Kft., Süttő (HU)
( 740 ) Bán, S. Szabó & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) uSyst
( 511 ) 11

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

berendezések.
( 210 ) M 20 02967
( 220 ) 2020.10.02.
( 731 ) Enviro-Pannon Mérnöki és Szolgáltató Kft., Süttő (HU)
( 740 ) Bán, S. Szabó & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) uPack
( 511 ) 11

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

berendezések.
( 210 ) M 20 02968
( 220 ) 2020.10.02.
( 731 ) Enviro-Pannon Mérnöki és Szolgáltató Kft., Süttő (HU)
( 740 ) Bán, S. Szabó & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) uCont
( 511 ) 11

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

berendezések.
( 210 ) M 20 02969
( 220 ) 2020.10.02.
( 731 ) Enviro-Pannon Mérnöki és Szolgáltató Kft., Süttő (HU)
( 740 ) Bán, S. Szabó & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) uSkid
( 511 ) 11

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

berendezések.
( 210 ) M 20 02970
( 220 ) 2020.10.02.
( 731 ) Enviro-Pannon Mérnöki és Szolgáltató Kft., Süttő (HU)
( 740 ) Bán, S. Szabó & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) uPlant
( 511 ) 11

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

berendezések.
( 210 ) M 20 02971
( 220 ) 2020.10.03.
( 731 ) WHATZZ Bt., Szigetszentmiklós (HU)
( 541 ) GamageR
( 511 ) 9

Számítógépes szoftverek.

( 210 ) M 20 02972
( 220 ) 2020.10.05.
( 731 ) Sütő Olivér, Budapest (HU)
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( 740 ) BRAND WAY & COMPASS Kft., Budapest

( 546 )
( 511 ) 35

Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; termékbemutatók és kiállítások szervezése és lebonyolítása; reklám- és

marketing tevékenységek; árusító standok bérbeadása; célzott marketingtevékenységek; divatbemutatók
szervezése promóciós célokból; import- és exportügynökségek működtetése; kereskedelmi információ és
tanácsadás fogyasztóknak; online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; outsourcing szolgáltatások;
kereskedelmi és szolgáltatói üzletek, boltok bérbeadása és üzemeltetése; online kereskedelem.
39

Raktárak bérbeadása; áruk csomagolása és kiszállítása; fuvarozás, áruszállítás; szállítási, logisztikai

szolgáltatások.
( 210 ) M 20 02976
( 220 ) 2020.10.05.
( 731 ) Esztegár-Pataricza Eszter, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 18

Aktatáskák, irattáskák és diplomatatáskák; alkalmi táskák [clutch]; atlétikai táskák; bőrből készült táskák és

pénztárcák; bőrutánzatból készült táskák; boston táskák; erszények, táskák smink, kulcsok és más személyes
tárgyak tárolására; estélyi táskák; hátizsákok, táskák hegymászóknak; hétköznapi, utcai táskák; hétvégi táskák;
hordozótokok, táskák; irattáskák, üzleti táskák; kozmetikai táskák; műszőrme táskák; összehúzható szájú táskák;
piperecikkek szállítására szolgáló tisztasági táskák; satchel táskák; sportruházathoz használt táskák; táskák,
hátizsákok táborozóknak; táskák, kézitáskák; táskák légi utazáshoz; táskák sportruházathoz; üresen értékesített
kozmetikai táskák; vállon átvethető táskák; vízálló táskák.
( 210 ) M 20 02977
( 220 ) 2020.10.05.
( 731 ) Németh Anna Karolina, Szombathely (HU)
( 740 ) Takács Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Körömerősítő készítmények, szerek; körömerősítő ragasztók.

11

Műkörmös lámpák.

41

Szépségápolási képzés; szépségápolási, kozmetikai oktatás.

44

Humán higiénia és szépségápolás; szépségápolással kapcsolatos tanácsadás.

( 210 ) M 20 02978
( 220 ) 2020.10.05.
( 731 ) Csik Richárd, Velence (HU)
( 546 )
( 511 ) 9

Rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média;

számítógépek és számítógépes perifériák.
42

Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
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( 210 ) M 20 02979
( 220 ) 2020.10.05.
( 731 ) Kovács Ferenc, Gönyű (HU)
( 541 ) Ba-Rock
( 511 ) 41

Előadóművész által nyújtott szórakoztató szolgáltatások; előadóművészek művészeti vezetése;

előadóművészek művészi vezetése; előadóművészek szolgáltatásai; előadóművészeti fesztiválok lebonyolítása;
előadóművészeti szórakoztató tevékenységek lebonyolítása; énekesek által nyújtott szórakoztatási szolgáltatások;
fesztiválok szervezése; fesztiválok szervezése kulturális célokra; fesztiválok szervezése szórakoztatási célokra;
gálák, díszünnepélyek rendezése; koncerttermek, varieték; koncertekkel kapcsolatos szolgáltatások; konferenciák,
kiállítások és versenyek szervezése; könnyed szórakoztató műsorok színrevitele; könnyed szórakoztató
szolgáltatások; kulturális célú fesztiválok rendezése; kulturális célú bemutatók rendezése; kulturális
tevékenységek; kulturális, szórakoztatási és sportcélú rendezvényszervezés; kulturális szolgáltatások; kulturális
show-k szervezése; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális események lebonyolítása;
kulturális és művészeti rendezvények szervezése; kulturális célú műsorok szervezése; kulturális tevékenységek
intézése (szervezése); kulturális tevékenységek lebonyolítása; megrendelésre történő dalszerzés nem
reklámcélokra; művészek fellépésének lefoglalása rendezvényekre (szponzori, promotor szolgáltatások); oktatás
és képzés a zene és szórakoztatás terén; oktatás és tanítás; online szórakoztatás; partiszervezés; rádiós és
televíziós show-műsorok és programok készítése; rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások; rádiós és
televíziós szórakoztatási szolgáltatások; rajongói klubszolgáltatások (szórakoztatás); rekreációs, szabadidős célú
ünnepségek szervezése; rekreációs, szabadidős fesztiválok szervezése; show-k, műsorok rendezése; színpadi
show-k szervezése; televíziós zenei koncertek; zene komponálása; zenei rendezvények szervezése; zenei
versenyek szervezése; zenekar (együttes) által nyújtott szórakoztatási szolgáltatások.
( 210 ) M 20 02982
( 220 ) 2020.10.06.
( 731 ) Magyar Esztétikus Csapatgimnasztika Sportszövetség, Budapest (HU)
( 541 ) AGG
( 511 ) 41

Szakmai képzés; sport- és kulturális tevékenységek; díjátadó ünnepségek rendezése és lebonyolítása;

díjátadó ünnepségek szervezése; előadások szervezése; előadások szervezése és lebonyolítása; játékok
szervezése; játékok szervezése és lebonyolítása; játékok, vetélkedők és versenyek rendezése; játékok szervezése,
rendezése; kapcsolódó oktatási szemináriumok szervezése; képzési célú bemutatók szervezése; képzési célú
gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; képzési célú kiállítások, bemutatók szervezése; képzési célú
kiállítások szervezése; képzési célú vetélkedők, versenyek szervezése; képzési szemináriumok lebonyolítása;
képzéssel kapcsolatos konferenciák rendezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; képzéssel
kapcsolatos szemináriumok szervezése; képzéssel kapcsolatos szemináriumok rendezése; konferenciák és
szemináriumok szervezése és lebonyolítása; konferenciaszolgáltatások; konferenciák, kongresszusok,
szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; konferenciák, kongresszusok szervezése és lebonyolítása;
konferenciák szervezése; konferenciák szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése, lebonyolítása és
rendezése; konferenciaszervezés; oktatási célú bemutatók szervezése; oktatási célú előadások tervezése; oktatási
célú kiállítások rendezése; oktatási célú kiállítások, bemutatók szervezése; oktatási célú kiállítások lebonyolítása;
oktatási célú kiállításszervezés; oktatási célú konferenciák szervezése; oktatási célú konferenciák tervezése;
oktatási célú 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 konferenciák rendezése és
lebonyolítása; oktatási konferenciák szervezése; oktatási szemináriumok szervezése; oktatási szemináriumok
tartása; oktatási vagy szórakoztatási célú versenyek szervezése; sportversenyek rendezése; sportversenyek
szervezése és lebonyolítása; versenyek és díjkiosztók rendezése; versenyek intézése [szervezése]; versenyek
szervezése; versenyek szervezése az interneten; versenyek szervezése és lebonyolítása; vetélkedők, játékok és
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versenyek szervezése; csoportos edzés oktatása; edzési, sportolási létesítmények foglalása; edzési utasítások és

felszerelés biztosítása; edzettséggel kapcsolatos tanfolyamok; edzőfelszerelések biztosítása; edzőlétesítmények
biztosítása sportoláshoz; edzőtermi órák; edzőtermi szolgáltatások; élő sportesemények lebonyolítása; fizikai
erőnléti felmérési szolgáltatások edzési célokra; fizikai edzettséggel kapcsolatos oktatás; információnyújtás
sporttevékenységekhez; játékvezetés sportversenyeken; közösségi sportrendezvények szervezése; létesítmények
biztosítása csoportos gyakorlatokhoz; létesítmények biztosítása sportversenyekhez; létesítmények biztosítása
sport rekreációs tevékenységekhez; sport- és szabadidős tevékenységek; sportklubszolgáltatások; sport edzőtábori
szolgáltatások; sportbírói szolgáltatások, sportbíróskodás; sportbíróskodás; sportedzői tevékenység;
sportesemények biztosítása és rendezése; sportesemények és sportversenyek szervezése; sportesemények
közvetítése honlapokon keresztül; sportesemények megrendezése; sportesemények megszervezése; sportklubok
rendezvényeinek irányítása; sportlétesítmények lefoglalása; sportlétesítmények működtetése; sportlétesítmények
fenntartása; sportlétesítmények üzemeltetése; sportoktatás; sportoktatás/edzés; sportoktatás, edzés és irányítás;
sportoktatási szolgáltatások; sportoktatói szolgáltatások; sportolók képzése; sportolókkal kapcsolatos
információnyújtás; sportrangadók szervezése; sportrendezvények lebonyolítása; sportrendezvények szervezése és
lebonyolítása; sportrendezvények szervezésével kapcsolatos tanácsadás; sportrendezvények, versenyek és
sportbajnokságok szervezése; sportrendezvényekhez kapcsolódó információk szolgáltatása; sportszolgáltatások;
sportszolgáltatások biztosítása; sporttal kapcsolatos képzési szolgáltatások; sporttal kapcsolatos oktatási
szolgáltatások; sporttal kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások; sporttal kapcsolatos tájékoztató szolgáltatás;
sporttevékenységek; sporttevékenységek és sportversenyek szervezése; sporttevékenységek oktatása;
sporttevékenységekkel kapcsolatos edzői szolgáltatások; sporttevékenységekkel kapcsolatos tanfolyamok;
sportversenyek és sportesemények szervezése; sportversenyek és sportesemények megszervezése; sportversenyek
és sporttevékenységek szervezése; sportversenyek szervezése, rendezése és lebonyolítása; szórakoztatás
tornabemutatók formájában; szórakoztató sportszolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások sportesemények
formájában; tornaoktatás; tornabemutatók szervezése; tornák szervezése; tornarendezvények szervezése;
tornatanítás; tornatanítás nyújtása; tornatermek működtetése; tornatermek rendelkezésre bocsátása; tornatermi
létesítmények biztosítása; tornával kapcsolatos online tájékoztatás weboldalon keresztül; versenyek,
versenysorozatok szervezése; versenyinformációs szolgáltatások; versenyszervezés; versenyzéssel kapcsolatos
információnyújtás; 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 rendezvények szervezése és lebonyolítása; képzési lehetőségek biztosítása;
képzési normák meghatározása; képzési tanfolyamok biztosítása; képzéssel kapcsolatos információk biztosítása;
képzéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; oktatás, tanítás; oktatás és képzés biztosítása; oktatáshoz
kapcsolódó vizsgák szervezése; oktatási anyagok fejlesztése; oktatási anyagok terjesztése; oktatási célú
bemutatók rendezése; oktatási célú előadások szervezése és lebonyolítása; oktatási célú tanfolyamok
lebonyolítása; oktatási célú szemléltetés nyújtása; oktatási és képzési szolgáltatások; sportneveléssel,
sportoktatással kapcsolatos információk; sportoktatás szervezése; sportoktatók képzése; sportoláshoz kapcsolódó
oktatási és képzési szolgáltatások; sporttal kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások; sporttal kapcsolatos
tanfolyamok biztosítása; tanfolyamok szervezése; tanfolyamok szervezése és lebonyolítása; tanfolyamok
szervezése, tartása; tanfolyamszervezés; tanfolyamok, szemináriumok és műhelyek lebonyolítása; tanfolyamok,
képzések; tanfolyamok, képzések szervezése; tanfolyamok, kurzusok biztosítása; testedzési, testnevelési
szolgáltatások; testedzéshez szükséges eszközök biztosítása; jegyátvételi szolgáltatások szórakoztató, sport- és
kulturális rendezvényekhez; jegybeszerzési szolgáltatások sportrendezvényekhez; jegyfoglalási szolgáltatások
sportrendezvényekre; jegyinformációs szolgáltatások sporteseményekhez; jegyrendelési és jegyfoglalási
szolgáltatások; gimnasztikaversenyek szervezése, lebonyolítása,; gimnasztikai oktatás; gimnasztika
sportrendezvények szervezése, lebonyolítása; gimnasztikai bemutatók szervezése, lebonyolítása; gimnasztikai
játékok; gimnasztikaversenyek; gimnasztikaoktatás; gimnasztikai nevelés.
( 210 ) M 20 03010
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( 220 ) 2020.10.08.
( 731 ) AMC Networks Central Europe Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 16

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

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

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlési szolgáltatások.

41

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

( 210 ) M 20 03013
( 220 ) 2020.10.08.
( 731 ) Körpince Kft., Palkonya (HU)
( 541 ) MOKOS
( 511 ) 32

Alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok;

alkoholmentes italok; alkoholmentes koktélok; almabor, alkoholmentes; aloe vera italok, alkoholmentes;
árpakivonatok sör előállításához; ásványvizek; ásványvizek [italok]; eszenciák italok előállításához;
földimogyoró tej [alkoholmentes ital]; gyömbérsör; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; izotóniás
italok; készítmények italok előállításához; készítmények likőrök előállításához; kvasz [alkoholmentes ital];
limonádék; lítiumos vizek; malátacefre; malátasör; mandulatej; mandulatej [ital]; méz alapú alkoholmentes italok;
mustok; paradicsomlevek [italok]; pasztillák szénsavas italokhoz; porok szénsavas italokhoz; smoothie-k
[gyümölcs- vagy zöldségitalok]; sörbetek [italok]; sörcefre; sörök; szasszaparilla [alkoholmentes ital]; szénsavas
italok; szódavíz; szódavizek; szőlőmust; szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz; tejsavó alapú italok; termékek
ásványvizek előállításához; termékek szénsavas vizek előállításához; vizek [italok]; zöldséglevek [italok].
33

Alkoholos eszenciák; alkoholos italok, a sörök kivételével; alkoholos kivonatok; almaborok; aperitifek; arak

[rizspálinka]; ánizslikőr, anis; ánizslikőr, anisette; borok; curacao; cseresznyepálinka; előkevert alkoholos italok,
nem söralapú; emésztést elősegítő italok [tömény italok és likőrök]; égetett szeszesitalok; gin; gyomorkeserű
[bitter] italok; gyümölcskivonatok, alkoholos; gyümölcstartalmú alkoholos italok; koktélok; körtebor; likőrök;
lőre, csiger; mentalikőr; mézsör; pálinkák, brandyk; rizspálinka; rum; szaké; szeszes italok; vodka; whisky.
( 210 ) M 20 03014
( 220 ) 2020.10.08.
( 731 ) Budapesti Egyetemi Atlétikai Club, Budapest (HU)
( 541 ) Sárga70
( 511 ) 41

Főiskolai és egyetemi sportversenyek szervezése és lebonyolítása; futóversenyek lebonyolítása; kerékpáros

események szervezése; kerékpárversenyek szervezése; kerékpárversenyek szervezése, rendezése és lebonyolítása;
közösségi sportrendezvények szervezése; maratonok lebonyolítása; sport- és szabadidős tevékenységek;
sportesemények biztosítása és rendezése; sportesemények és sportversenyek szervezése; sportesemények
megrendezése; sportesemények megszervezése; sportrendezvények lebonyolítása; sportrendezvények szervezése
és lebonyolítása; sportrendezvények, versenyek és sportbajnokságok szervezése; sportszolgáltatások;
sportszolgáltatások biztosítása; triatlonok lebonyolítása; túrázással kapcsolatos szabadidős szolgáltatások.
( 210 ) M 20 03015
( 220 ) 2020.10.08.
( 731 ) Web-Server Kft., Debrecen (HU)
( 541 ) GeekBee
( 511 ) 42

A felhasználók számára saját tartalmaik és képeik online megjelentetését és megosztását lehetővé tevő

interaktív hosztolási szolgáltatások; adatbázis kezelésére szolgáló online, nem letölthető szoftverek ideiglenes
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használatának biztosítása; adásfigyelő alkalmazásokhoz használt online, nem letölthető számítógépes szoftverek

ideiglenes használatának biztosítása; adatbázis kezelésére szolgáló szoftverek bérbeadása; adatok importálására és
kezelésére szolgáló online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; adatraktározás; adatok
importálására és kezelésére szolgáló szoftverek bérbeadása; alkalmazás-szolgáltatás; beléptetés mint szolgáltatás
(ACaaS) szerverek és szoftverek hosztolása; biztonsági adatmentési szolgáltatások; biztonsági másolatot készítő
számítógépes programok és berendezések biztosítása; digitális audio fájlok elektronikus tárolása; digitális
fényképek elektronikus tárolása; digitális fényképek és videók elektronikus tárolására szolgáló weboldal
biztosítása; digitális fényképek tárolására szolgáló tárhelyek hosztolása az interneten; digitális képek elektronikus
tárolása; digitális tartalmak hosztolása; digitális tartalom osztott tárolása; digitális videofájlok elektronikus
tárolása; digitális zene elektronikus tárolása; dokumentumok elektronikus tárolása; e-kereskedelmi felületek
fenntartása az interneten; egészségügyi nyilvántartások elektronikus tárolása; elektronikus adattárolás;
elektronikus fizetések feldolgozására szolgáló online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának
biztosítása; elektronikus tárhelyek bérbeadása az interneten; elektronikus tárhelyek rendelkezésre bocsátása az
interneten; elektronikus tárhelyek [webhelyek] rendelkezésre bocsátása vagy bérbeadása az interneten;
elektronikus tárolási szolgáltatások adatbázisok, képek és más elektronikus adatok archiválásához; fájlok és
dokumentumok elektronikus tárolása; felhő alapú számítástechnikai hálózat elérésére és használatára szolgáló
online, nem letölthető operációs szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; felhő-alapú virtuális
számítógépes rendszerek biztosítása; felhő-alapú virtuális számítógépes környezetek biztosítása; felhőalapú
számítástechnika; felhőalapú tárhely-biztosító szolgáltatások; felhőalapú tárhelyszolgáltatások elektronikus
fájlokhoz; felhőalapú tárhelyszolgáltatások elektronikus adatokhoz; fényképek elektronikus tárolása; hálózati
kiszolgálók [webszerverek] bérlete; hardver és szoftver bérbeadása; honlapok fejlesztésére szolgáló online, nem
letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; honlapok fejlesztésére szolgáló szoftverek bérbeadása;
honlapon keresztül elérhető, nem letölthető szoftveralkalmazások időleges használatának biztosítása; hosting
szolgáltatások web oldalakhoz; internetes blogok hosztolása; internetes oldalak hosting szolgáltatása; internetes
tárhely biztosítás weblogok [webes naplók] részére; internetes tárhely szolgáltatás digitális tartalom számára;
internetes weboldal hosting szolgáltatások; mobil weboldalak hosztolása; nem letölthető online szoftverek
biztosítása kommunikációs célokra; nem letölthető interaktív szórakoztatási szoftverek ideiglenes használatának
biztosítása; nem letölthető online szoftverek biztosítása ellátásilánc-menedzsmenthez; nem letölthető online
szoftverek korlátozott idejű használatának biztosítása szövegszerkesztéshez; nem letölthető online szoftverek
biztosítása szövegszerkesztéshez; nem letölthető, online szoftverek biztosítása; nyilvános felhő-alapú
tárhely-szolgáltatói szolgáltatások; on-line nem letölthető szoftver időleges használatának lehetővé tétele; online
nem letölthető szoftverek biztosítása adatbázis-kezeléshez; online weboldalak hosztolása mások számára; online
weboldalak tárolása mások számára interaktív megbeszélések lebonyolításához; online weboldalak tárolása
mások számára online tartalmak megosztására; online webtárhely vállalatok számára mikroweboldalak
létrehozására és tárolására való biztosítása; szerver hosting, szerverbérlés; szoftver mint szolgáltatás [SaaS];
tárhely bérbeadása honlapokhoz; tárhely biztosítása honlapokhoz; tárhely szolgáltatás digitális tartalmak,
nevezetesen online újságok és blogok számára; termékek és szolgáltatások reklámozására szolgáló elektronikus
tárterület hosztolása az interneten; vállalati tartalomkezelés; web hosting szolgáltatás; webhelyek tervezése,
készítése, tárolása [hosztolása] és karbantartása mások számára; weboldalak fogadása, tárolása; weboldalak
karbantartása és online webes tárolási lehetőségek nyújtása; weboldalak létrehozása, karbantartása és
üzemeltetése mások számára; webportálok hosztolása; webtárhely biztosítása internetes oldalakhoz; webtárhely
biztosítása számítógépes honlapokhoz; webtárhely és szoftver szolgáltatások, szoftverbérlés.
( 210 ) M 20 03016
( 220 ) 2020.10.09.
( 731 ) VIWA Product Europa Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
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( 546 )
( 511 ) 32

Alkoholmentes italok; aloe vera italok, alkoholmentes; ásványvizek; izotóniás italok; limonádék; vizek.

( 210 ) M 20 03017
( 220 ) 2020.10.08.
( 731 ) Solar Hero Innovációs és Megújuló-energia Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Vörös Balázs, Budapest
( 541 ) Napelemtakarék
( 511 ) 4

Megújuló energiaforrásokból nyert elektromos áram; napenergiából nyert elektromos áram; nem megújuló

energiaforrásokból nyert elektromos áram.
9

Fényelektromos berendezések a napsugárzás elektromos energiává történő átalakítására; fényelektromos

berendezések és készülékek napenergiás áramfejlesztéshez; fényelektromos berendezések és készülékek
napenergiával történő áramfejlesztéshez; hordozható napelem panelek villamos energia generálásához; ipari
napelemek; kristályos szilícium napelemek; napelem sorozatok; napelemek áramtermeléshez; napelemek
elektromos áram fejlesztéséhez; napelemek villamosenergia-termeléshez; napenergia kollektorok
áramtermeléshez; napenergia panelek, szoláris panelek; napmodulok; fotovoltaikus napmodulok; háztartási
napelemek.
11

Napkollektorok [fűtés]; napkollektorok fűtéshez; vákuumcsöves napkollektorok [hőcserélők].

40

Elektromos energia előállításával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások.

42

Kutatás az épületépítés területén; mérnöki munkák, szolgáltatások.

( 210 ) M 20 03018
( 220 ) 2020.10.08.
( 731 ) AKissBotanical Kft., Dunabogdány (HU)
( 541 ) MEZY
( 511 ) 5

Étrend- és táplálékkiegészítők; táplálékkiegészítők; méhpempő étrend-kiegészítők.

( 210 ) M 20 03020
( 220 ) 2020.10.08.
( 731 ) Novartis AG, Basel (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) VENODUO
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények emberi használatra.

( 210 ) M 20 03021
( 220 ) 2020.10.08.
( 731 ) Gruma, S.A.B. de C.V., Colonia de Valle C.P., San Pedro Garza Garcia (MX)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera 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; snack-mártások, beleértve a guacamole-t, a tejfölös, a sajtos és a babos mártogatóst; jalapeno.
30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs, tészta és metélt; tápióka és szágó; lisztek és más
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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]; ételkészítési készletek, beleértve a taco ételkészítési készleteket, a
burrito készítési készleteket, a fajita készítési készleteket, amelyek tortillát, wrapet, fűszert, sajtmártást, salsát
tartalmaznak; tortilla; wrap; lapos kenyér; pita; chapatti; roti; piadina (olasz lapos kenyér); libanoni kenyér;
kenyér; taco kagyló; tostadák; gorditas; pizza alapok és kérgek; tortilla chips; kukorica alapú snackek; búza alapú
snack ételek; salsák; bab salsa; fűszerek (szószok), beleértve a taco ételízesítőt, taco szószt, sajtmártást; kukorica
masa liszt; kukoricatészta; kukoricaliszt; kukoricadara; polenta; liszt; tortilla keverékek; tamale keverékek.
( 210 ) M 20 03022
( 220 ) 2020.10.08.
( 731 ) Mobile POS Europe Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Agora Pay
( 511 ) 9

Adat- és fájlkezelő és adatbázisszoftverek; adatkeresést engedő számítógépes szoftver; adatkeresést lehetővé

tevő számítógépes szoftverek; elektromechanikus szoftverek; együttműködési szoftverek; banki szoftverek;
gépvezérlő szoftverek; intelligens karakterfelismerő szoftverek [ICR]; piaci előrejelző szoftverek; segítő
szoftverek; számítógépes szoftver irodai gépek és berendezések távirányításához; számítógépes szoftverek
helymeghatározási adatok összesítéséhez; számítógépes szoftverek helymeghatározási adatok gyűjtéséhez;
számítógépes szoftverek helymeghatározási adatok feldolgozásához; számítógépes szoftverek helymeghatározási
adatok továbbításához; biztonságos hitelkártya tranzakciókat elősegítő szoftverek; e-kereskedelmi és e-fizetési
szoftverek; elektronikus pénztárgép rendszerekhez használt számítógépes programok; felhasználók számára
pénzgyűjtést lehetővé tevő szoftverplatformok; fizetőszoftverek; online áruház üzemeltetésére szolgáló
szoftverek; online áruházakban vásárlói szokások kiértékelésére szolgáló szoftverek; számítógépes
e-kereskedelmi szoftver; számítógépes elektronikus kereskedelmi szoftverek, melyek lehetővé teszik a
felhasználóknak elektronikus üzleti tranzakciók lebonyolítását egy globális számítógépes hálózaton keresztül;
szoftverek a kattintásonkénti fizetés optimalizálásához; szoftverek elektronikus fizetések feldolgozásához;
szoftverek globális kommunikációs hálózaton lebonyolított kereskedelemhez; szoftverek online reklámok
bérbeadásához weboldalakon; szoftverek online ügyletek közvetítéséhez.
( 210 ) M 20 03048
( 220 ) 2020.10.12.
( 731 ) Thummerer Éva, Noszvaj (HU)
( 541 ) Sweet therapy
( 511 ) 30

Csokoládé pralinék formájában; csokoládéból készült pralinék; csokoládékészítmények; csokoládés

édességek; csokoládétojások.
( 210 ) M 20 03053
( 220 ) 2020.10.12.
( 731 ) NATICS LABORATOIRES Kft., Budapest (HU)
( 541 ) NATICS
( 511 ) 3

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
csiszolószerek.
( 210 ) M 20 03071
( 220 ) 2020.10.13.
( 731 ) KASHMIR RESTAURANT Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 35

Élelmiszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

39

Éttermi ételszállítás.

43

Éttermi szolgáltatások; kávézói szolgáltatások; cukrászdák szolgáltatásai.

( 210 ) M 20 03139
( 220 ) 2020.10.19.
( 731 ) Flatco Real Estate Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Szabó, Kocsis és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 36

Ingatlanügyletek; ingatlanközvetítés; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanügynökség;

ingatlantulajdon-kezelés; irodahelyiségek bérbeadása; lakások bérbeadása.
( 210 ) M 20 03140
( 220 ) 2020.10.19.
( 731 ) Flatco Real Estate Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Szabó, Kocsis és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) A mi lakásunk, a te otthonod
( 511 ) 36

Ingatlanügyletek; ingatlanközvetítés; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanügynökség;

ingatlantulajdon-kezelés; irodahelyiségek bérbeadása; lakások bérbeadása.
( 210 ) M 20 03141
( 220 ) 2020.10.19.
( 731 ) Flatco Real Estate Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Szabó, Kocsis és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Our apartment, your home
( 511 ) 36

Ingatlanügyletek; ingatlanközvetítés; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanügynökség;

ingatlantulajdon-kezelés; irodahelyiségek bérbeadása; lakások bérbeadása.
( 210 ) M 20 03142
( 220 ) 2020.10.16.
( 731 ) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház, Miskolc (HU)
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás.

( 210 ) M 20 03145
( 220 ) 2020.10.19.
( 731 ) Koncz-Nádas Nóra, Budapest (HU)
( 541 ) Getmoving
( 511 ) 41

Csoportos edzés oktatása; edzési [fitnesz] tanácsadási szolgáltatások; edzési utasítások és felszerelés
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biztosítása; erőnlét-kondicionáló edzések lebonyolítása; erősítő és kondicionáló edzés; súlyzós edzés oktatása;

súlyzós edzéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; személyi edző szolgáltatások [fitneszedzés]; fizikai
erőnléti felmérési szolgáltatások edzési célokra; egészségvédő klubok szolgáltatásai [edzés].
44

Rehabilitációs célú edzési lehetőségek biztosítása; egyéni fizikai rehabilitációs programok kidolgozása.

( 210 ) M 20 03147
( 220 ) 2020.10.19.
( 731 ) Biró László, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Princz Kornél Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.
( 210 ) M 20 03148
( 220 ) 2020.10.20.
( 731 ) PHOENIX Pharma Gyógyszerkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Fót (HU)
( 546 )
( 511 ) 41

Oktatás, szakmai képzés kereskedelmi vállalkozás működésével összefüggésben, valamint egészségüggyel,

gyógyszerészi tanácsadással kapcsolatos szakmai képzés gyógyszerészek, asszisztensek, szakasszisztensek
részére elektronikus úton, interneten keresztül.
( 210 ) M 20 03149
( 220 ) 2020.10.20.
( 731 ) Tulkán Benjámin Miklós, Veresegyház (HU)
( 546 )
( 511 ) 8

Evőeszközök; biológiailag lebomló evőeszközök; evőeszközkészletek; újrahasznosítható, környezetbarát,

egyszerhasználatos fa, bambusz, cukornád evőeszközök.
21

Étkészletek; biológiailag lebomló étkészletek; újrahasznosítható, környezetbarát, egyszerhasználatos fa,

bambusz, cukornád étkészletek.
( 210 ) M 20 03150
( 220 ) 2020.10.20.
( 731 ) Terravida Kft., Remeteszőlős (HU)
( 546 )
( 511 ) 29

Csonthéjas magvak étkezésre; ehető magvak; előkészített nagymagvú tiszafa magvak; magvak, elkészítve;

magvak, feldolgozott; napraforgó magvak, feldolgozott.
30

Magvak, diófélék és szárított gyümölcsök keverékét tartalmazó rágcsálnivaló szeletek [édességek]; rizs; rizs

alapú ételek; rizsalapú pudingos desszertek; főként rizst tartalmazó ételek; hántolt rizs; puffasztott rizs;
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puffasztott rizs rágcsálnivalók; rizs alapú rágcsálnivalók; rizs-chipsek; rizses tésztaalapok; rizskása; rizsliszt;

rizstészta; chips [gabonakészítmény]; cukorral és mézzel bevont gabonakészítmények; emberi étkezésre szánt
gabonafélék; feldolgozott gabonafélék emberi fogyasztásra; feldolgozott gabonamagvak; gabona alapú
élelmiszerek emberi fogyasztásra; gabonaalapú élelmiszerkészítmények; gabonából készült rágcsálnivalók;
gabonafélék emberi fogyasztásra szánt élelmiszerekhez; gabonafélékből készült élelmiszerek;
gabonakészítmények; gabonaliszt; gabonapelyhek; gabonapelyheket és szárított gyümölcsöket tartalmazó
ételkeverékek; gabonatermékekből álló rágcsálnivaló termékek; pótkávék [gabona vagy cikória alapú]; reggeli
gabonafélék, zabkása, búzadara; sült gabonafélékből készült élelmiszerek; tésztakészítésre szolgáló gabonafélék;
almaszósz [ízesítők/fűszerek]; ánizsmag; bors; chow-chow [zöldséges ízesítő]; curry [ízesítő]; csillagánizs; darált
fokhagyma [fűszer]; élelmiszer-ízesítők, az illóolajok kivételével; esszenciák élelmiszerekhez, kivéve az
ételeszenciákat és az esszenciaolajokat; ételízesítő [fűszer]; fahéj [fűszer]; feldolgozott magok fűszerezési
használatra; fűszerek; ízesítők; fűszerek (1); fűszerek (2); fűszeres készítmények ételekhez; fűszernövények;
gyömbér [fűszer]; harissá [ízesítő]; húspuhító szerek, háztartási használatra; kerti gyógynövények, tartósított
[ízesítőszerek]; lenmag étkezési célokra [ízesítés]; marinádok [fűszeres pácok]; narancsvirágvíz ízesítési célokra;
panírkeverékek; piccalilli (zöldséges, fűszeres szósz); sáfrány [ételízesítő]; só élelmiszerek tartósítására;
sonkamáz; szegfűbors; szegfűszeg [fűszer]; szerecsendió; szezámmagok [fűszerek]; szirupok és melasz (1);
szójabab krém [ételízesítő]; szójaszósz; szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; tamarind [ízesítő]; vanília
[ízesítőszer]; vanillin [vaníliapótló]; vörösáfonya-szósz [ízesítők/fűszerek]; só, ízesítők, fűszerek; tartósított
fűszernövények; ecet, szószok és egyéb fűszerek.
31

Ehető magvak [feldolgozatlan].

( 210 ) M 20 03152
( 220 ) 2020.10.20.
( 731 ) Ács Viktor, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 42

Grafikai illusztrációk tervezése; grafikai illusztrációs szolgáltatások; grafikai szoftverrendszerek tervezése;

grafikai szolgáltatások; grafikai tervezés; grafikai tervezés és színvilág megtervezése egységes vállalati
arculathoz; grafikai tervezés internetes weboldalak összeállításához; grafikai tervező szolgáltatás; grafikák
készítése; internetes weboldalak készítésére szolgáló tervezés és grafikai tervezés; ipari és grafikai tervezés;
kereskedelmi grafikai tervezés; számítógépes grafikai szolgáltatások; számítógépes grafikai tervezési
szolgáltatások; számítógépes grafikák renderelése (digitális képfeldolgozási szolgáltatások); számítógéppel
támogatott grafikai tervezés; szoftver mint szolgáltatásként [SaaS] biztosított grafikai tervezőplatformok;
tanácsadási szolgáltatások grafikákhoz használt számítógépes szoftverekkel kapcsolatban; weboldalak készítésére
szolgáló tervezés és grafikai tervezés.
( 210 ) M 20 03154
( 220 ) 2020.10.20.
( 731 ) Lencsés-Konorót Ferenc, Las Chafiras (ES)
( 546 )

( 511 ) 9

Ózon monitorok nem gyógyászati használatra.

( 210 ) M 20 03159
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( 220 ) 2020.10.21.
( 731 ) WHITE LAKE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)
( 740 ) KOVÁRI Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Aludttej; cottage cheese [túrószerű sajtfajta]; erjesztett tejes italok étkezési célokra; fermentált sült tej;

joghurt; joghurtitalok; kefir [tejes ital]; magas fehérjetartalmú tej; margarin tejtermékkel; milk shake-ek
[tejturmixok]; sűrített tej; tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejföl; tejpor; tejsavbaktériumot tartalmazó
tejtermékek; tejszínhab; tejszín [tejtermékek]; tejtermékek; túró [quark]; túró alapú desszertek; töltött
túródesszertek; vaj; vajkrém; tejalapú desszertek; sajtok.
30

Csokoládés italok tejjel; csokoládés mousse-ok [habok]; kakaóalapú italok; kakaóitalok tejjel; karamellák

[cukorkák]; karamellkrém [karamellizált tejkrém]; kávé alapú italok; kávé tejjel; pudingok.
( 210 ) M 20 03164
( 220 ) 2020.10.21.
( 731 ) I.D.C. Holding, a.s., Bratislava (SK)
( 740 ) BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Banántartalmú vagy banánnal ízesített édességek csokoládé bevonattal; banántartalmú vagy banánnal

ízesített cukorkák csokoládé bevonattal; banántartalmú vagy banánnal ízesített cukrászáruk csokoládé bevonattal;
banántartalmú vagy banánnal ízesített zselés édességek csokoládé bevonattal; banántartalmú vagy banánnal
ízesített zselés cukrok csokoládé bevonattal.
( 210 ) M 20 03165
( 220 ) 2020.10.21.
( 731 ) I.D.C. Holding, a.s., Bratislava (SK)
( 740 ) BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 5
30

Kekszek cukorbetegeknek; diétás kekszek; kekszek gyógyászati célra.
Kekszek; tartós kekszek; gyümölcstartalmú kekszek; sós kekszek.

( 210 ) M 20 03166
( 220 ) 2020.10.21.
( 731 ) I.D.C. Holding, a.s., Bratislava (SK)
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( 740 ) BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

( 546 )

( 511 ) 5
30

Kekszek cukorbetegeknek; diétás kekszek; kekszek gyógyászati célra.
Kekszek; tartós kekszek; gyümölcstartalmú kekszek; sós kekszek.

( 210 ) M 20 03167
( 220 ) 2020.10.21.
( 731 ) I.D.C. Holding, a.s., Bratislava (SK)
( 740 ) BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 5
30

Kekszek cukorbetegeknek; diétás kekszek; kekszek gyógyászati célra.
Kekszek; tartós kekszek; gyümölcstartalmú kekszek; sós kekszek.

( 210 ) M 20 03172
( 220 ) 2020.10.22.
( 731 ) Németh Krisztina, Tiszasziget (HU)
Németh Tibor Zoltán, Tiszasziget (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 28

Babák; babák, mint játékok; játékbabák, játékok; játék figurák; szövet játékok; húzós játékok; manipulatív

játékok; kitömött játékok; oktató játékszerek; játékszerek gyermekeknek.
35

A következő árukkal kapcsolatos kis-, nagy- és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: rágókákat

tartalmazó babacsörgő; rágókák babák számára; szobrok, kisplasztikák és művészeti alkotások, díszítések és
dekorációk; fali dekorációs dísztáblák [berendezési tárgyak] nem textilanyagból; szobrok, kisplasztikák és
művészeti alkotások, díszítések és dekorációk; babák; babák, mint játékok; játékbabák; játékok; játékfigurák;
szövet játékok; húzós játékok; manipulatív játékok; kitömött játékok; oktató játékszerek; játékszerek
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gyermekeknek; kendők [ruházat]; kendők [textil méteráruk]; arctörlő kendők, törölközők; ajándékkuponok,

ajándékutalványok; ajándékutalványok.
( 210 ) M 20 03189
( 220 ) 2020.10.25.
( 731 ) E-Gyenes Market Korlátot Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 541 ) Lovejam
( 511 ) 5

Diétás ételkiegészítők; diétás és táplálkozási készítmények; étrend-kiegészítők a fizikai állapot és

állóképesség javítására; étrend- és táplálékkiegészítők; táplálékkiegészítők; táplálékkiegészítők nem gyógyászati
használatra; táplálkozási kiegészítők; növényi kiegészítők; gyógyhatású ételkészítmények embereknek;
gyógyhatású készítmények embereknek; gyógynövények kivonatai; gyógynövények és gyógyfüvek;
gyógynövények; gyógynövény-főzetek; férfierő-fokozó gyógynövényes kapszulák; gyógynövényes készítmények
gyógyászati használatra; gyógynövénykivonatok; gyógynövénykivonatok gyógyászati célokra; növényi és
gyógynövényi kivonatok gyógyászati célokra; gyógynövények szárított vagy tartósított formában;
gyógynövény-kiegészítők speciális étrendet igénylő személyeknek; folyékony gyógynövényes
táplálék-kiegészítők.
10

Szexuális tevékenységet segítő árucikkek; szexuális tevékenységet segítő eszközök; szexuális tevékenységet

segítő készülékek, eszközök és árucikkek; pénisznövelők, mint szexuális segédeszközök felnőtteknek.
29

Dzsemek, lekvárok [nem citrusfélékből]; dzsemek/lekvárok/gyümölcsízek; lekvárok [citrusfélékből];

lekvárok citrusokból.
( 210 ) M 20 03191
( 220 ) 2020.10.25.
( 731 ) EUMED Laboratoire Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) EverLife IMMUN4U
( 511 ) 5

B-vitamin készítmények; c-vitamin készítmények; diétás ételkiegészítők; diétás táplálékkiegészítők;

étrend-kiegészítők állatok számára; étrendkiegészítő italok; főként magnéziumot tartalmazó
tápanyag-kiegészítők; folyékony vitaminkiegészítők; humán étrendkiegészítők; multivitaminok; multivitamin
készítmények; protein táplálékkiegészítők állatoknak; protein étrend-kiegészítők; élelmi rostok;
táplálékkiegészítők; táplálékkiegészítők különleges diétát igénylő személyek részére; táplálékkiegészítők nem
gyógyászati használatra; táplálkozási kiegészítők; vegyes vitaminkészítmények; vitamin cseppek; vitamin és
ásványi anyag kiegészítők; vitamin italok; vitamin kiegészítők; vitaminkészítmények; vitaminkészítmények
ételkiegészítők formájában; vitaminok és vitamin-készítmények; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők.
32

Zöldséglevet tartalmazó alkoholmentes italok; zöldséglevet tartalmazó, alkoholmentes italok; vizek; víz;

vitamintartalmú italok; vitaminnal dúsított alkoholmentes italok; tápanyaggal dúsított italok; sportitalok;
proteinnel dúsított sportitalok; nem szénsavas üdítőitalok; izotóniás italok (nem gyógyászati célokra); izotóniás
italok (nem gyógyászati használatra); izotóniás italok; gyümölcslevet tartalmazó alkoholmentes italok;
gyümölcslevek; gyümölcslé; guarana italok; energiaitalok (nem gyógyászati használatra); energiaitalok;
elektrolitokat tartalmazó sportitalok.
( 210 ) M 20 03192
( 220 ) 2020.10.20.
( 731 ) Continent Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 25

Alsó és felsőruházat; fürdőköpenyek, fürdőruhák; pizsamák; alsónadrág; csecsemőruhák; kabátok,

nadrágok; női ruhák; pólók, pulóverek; szoknyák; síruhák; köntösök, kombinék; harisnyák; fürdőruhák.
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( 210 ) M 20 03199
( 220 ) 2020.10.26.
( 731 ) SoReCa Kft., Budaörs (HU)
( 546 )
( 511 ) 29

Növényi fehérjéből készült élelmiszerek.

( 210 ) M 20 03251
( 220 ) 2020.10.30.
( 731 ) APD Real Estate Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Héjja Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

37

Építés, építkezés és bontás; lakóingatlan-építés; ingatlanok karbantartása; ingatlanfelújítás; ingatlantakarítás;

ingatlanfejlesztési szolgáltatások (építés).
( 210 ) M 20 03267
( 220 ) 2020.10.30.
( 731 ) Marton Edvin, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; cosplay szórakoztató

rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; diszkók
szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; egészségklub szolgáltatások [egészség és
fitnesz]; éjszakai klubok; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line
publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; felhasználói értékelések szolgáltatása
szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális
célokra; fényképészet; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók;
filmszínházi előadások, filmbemutatók; fitnesz órák vezetése; fizikai erőnléti felmérési szolgáltatások edzési
célokra; hangmérnőki szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása;
helyfoglalás show-műsorokra.
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; bár szolgáltatások; ételek díszítése; ételek elkészítésével

kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; ételszobrászat; éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok;
kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; kempingezési lehetőség biztosítása; magánszakács, személyi séf
szolgáltatások; önkiszolgáló éttermek; önkiszolgáló éttermek; sátrak kölcsönzése, szállásfoglalás;
szállásügynökségek [szállodák, panziók]; tortadíszítések; vendéglátás; washoku éttermi szolgáltatások.
( 210 ) M 20 03268
( 220 ) 2020.10.30.
( 731 ) Galiotti Gábor, Budapest (HU)
( 541 ) FasciaModum
( 511 ) 41

Terápiás kezelésekhez kapcsolódó oktatási szolgáltatások; oktatáshoz kapcsolódó nyomtatott anyagok

kiadása; oktatáshoz kapcsolódó vizsgák és tesztek szervezése; oktatási anyagok fejlesztése; oktatási anyagok
kiadása; oktatási bizonyítványok odaítélése; oktatási célú bemutatók rendezése; oktatási célú hang- és
videofelvételek készítése; oktatási célú konferenciák szervezése; oktatási célú tanfolyamok lebonyolítása;
vizsgaszervezés [oktatási]; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; gyógyászattal kapcsolatos oktatási
szolgáltatások.
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Terápiás masszázzsal kapcsolatos egészségügyi szolgáltatások; terápiás testkezelések; masszázs; masszázs

szolgáltatások; mélyszöveti masszázs; fizikai rehabilitáció; sportmasszázs.
( 210 ) M 20 03271
( 220 ) 2020.11.02.
( 731 ) ShopRenter.hu Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) Shoprenter
( 511 ) 9

Számítógépes szoftverek e-kereskedelemben való használatra; elektronikus publikációk e-kereskedelemben

való használatra; e-kereskedelemben használatos szoftverek mobileszközökhöz; számítógépes szoftver
platformok webáruházakhoz; számítógépes szoftver alkalmazások webáruházakhoz; alkalmazásprogramozási
illesztőszoftverek (API) e-kereskedelemben használatos szoftveralkalmazások kialakításához.
35

Weboldalak és mobil platformok biztosítása az e-kereskedelmi szolgáltatások területén; online piactér

biztosítása áruk és szolgáltatások vásárlói és eladói számára; üzleti és kereskedelmi kapcsolati információk
biztosítása az e-kereskedelem területén; termékadatbázisok létrehozása webáruházak számára; üzletvezetési és
értékesítési szaktanácsadás webáruházakkal kapcsolatban; üzleti menedzsment asszisztencia az e-kereskedelem
területén; üzletvezetéssel kapcsolatos információ- és adatgyűjtés és -elemzés webáruházakkal kapcsolatosan;
marketing tanácsadás webáruházakkal kapcsolatban; marketing szövegírás; keresőoptimalizálás (SEO)
webáruházakkal kapcsolatban.
41

Webáruházakkal kapcsolatos publikációk online kiadása; webáruházakkal kapcsolatos tanfolyamok,

workshopok szervezése és tartása; webáruházakkal kapcsolatos oktatás.
42

Weboldal fejlesztő szolgáltatások; weboldalak létrehozása, karbantartása és üzemeltetése mások számára;

weboldalak telepítése az internetre mások számára; e-kereskedelemmel kapcsolatos szoftverek bérbeadása;
webáruházak létrehozása mások számára; webáruházak fenntartása, támogatása, fejlesztése, költöztetése mások
számára; online platformok fejlesztése és biztosítása webáruházakhoz; webáruház motorok fejlesztése; kiegészítő
szolgáltatások biztosítása webáruház motorokhoz; app-szolgáltatások igénybevételének biztosítása webáruházak
számára; szoftver-mint-szolgáltatás (SaaS) az e-kereskedelem területén; szoftver-mint-szolgáltatás (SaaS) az
adatbázis-kezelés, értékesítés, valamint ügyfelek nyomon követése és kezelése, illetve készletgazdálkodás
területén; webáruházakkal kapcsolatos szaktanácsadási és konzultációs szolgáltatások.
( 210 ) M 20 03275
( 220 ) 2020.11.02.
( 731 ) Vichy Víz Korlátolt Felelősségű Társaság, Veresegyház (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) DIESEL
( 511 ) 3

Aromaterápiás olajok (kozmetikai alkalmazásra); bőrápoló olajok (nem gyógyhatású); illatszerek,

eszenciaolajok; kókuszolaj kozmetikai célokra; növényi illóolajok; olajok parfümökhöz és illatszerekhez;
rózsaolaj; természetes olajok kozmetikai célokra; alapanyagok virágokból készült parfümökhöz; aromaanyagok
parfümökhöz; aromák illatszerekhez; borsmentaolaj (illatszerek); folyékony parfümök; cédrusfa parfüm;
illatosított testpermetek, spray-k; illatosított testápoló tejek és krémek; illatosított kendők; illatosított krémek;
illatosított kölnik, arcvizek; ionon (illatszergyártás); ámbra (illatszer); virágkivonatok (illatszerek); testdezodorok
(illatszerek); test spray-k (nem gyógyhatású); természetes olajok parfümökhöz; természetes illatszerek;
szintetikus vanillin (illatszerkészítmények); szilárd parfümök; rózsaolaj kozmetikai célokra; parfümök személyes
használatra; parfümvizek, illatosított vizek; parfümök ipari célokra; parfümkivonatok; parfüm; kölnivíz;
levendulaolaj kozmetikai használatra; levendulavíz; menta illatszerekhez; dezodorok személyes használatra
(illatszerek); ajakfilcek (kozmetikumok); ajakkozmetikumok; arcfestékek; arckorrektor; arc- és testcsillám;
alapkrém; arcpúder; barnító tejek (kozmetikumok); bőralapozó; bőrbarnító krémek; dekoratív kozmetikai
termékek; csillám kozmetikai célokra; dekormatricák kozmetikai használatra; kompakt púderek (kozmetikumok);
korrektorok (kozmetikai szerek); kozmetikai folyadékkal impregnált nedves papír kéztörlők; kozmetikai ceruzák
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arcra; kozmetikai habok; kozmetikai krémek; kozmetikai maszkok; kozmetikai szemceruzák; kozmetikai szerek

szempillákhoz; kozmetikumok szemöldökhöz; önbarnító készítmények (kozmetikumok); smink arcra és testre.
( 210 ) M 20 03296
( 220 ) 2020.11.04.
( 731 ) Milanovich Attila József, Győr (HU)
( 740 ) Dr. M. Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 12
36

Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

( 210 ) M 20 03323
( 220 ) 2020.11.05.
( 731 ) Bonafarm Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői 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 és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
( 210 ) M 20 03365
( 220 ) 2020.11.09.
( 731 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gubucz Ágnes, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
38

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.
Távközlés; hírügynökségek, internetes fórumok biztosítása, kábeltelevíziós műsorszórás, mobiltelefonos

kommunikáció, műholdas átvitel, rádióadás, rádiós kommunikáció, telefon és mobiltelefon szolgáltatások (1) (2),
televíziós műsorszórás, közvetítés, telex szolgáltatások, üzenetek, képek továbbítása számítógépek segítségével,
vezeték nélküli műsorterjesztés, videó on-demand közvetítések.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulutrális tevékenységek; alkotóműhelyek szervezése és

lebonyolítása, dalírás, digitális zene szolgáltatása az interneten (nem letölthető), elektronikus
kiadványszerkesztés, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása, előadóművészek szolgáltatásai, élő
előadások bemutatása, eszmecserék, kollokviumok szervezése, fényképészet, filmek feliratozása, filmgyártás,
kivéve a reklámfilmek, filmstúdiók, filmszínházi előadások, filmbemutatók, forgatókönyvírás, forgatókönyvírás
nem reklámcélra, fotóriportok készítése, gyakorlati képzés (szemléltetés), hangfelvételek kölcsönzése,
hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása, jelbeszéd fordítása, klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy
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oktatás), konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás,

kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése, mikrofilmezés, múzeumi szolgáltatások (bemutatók,
kiállítások), művészeti alkotások bérbeadása, nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások
útján, nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján, nem reklámcélú
szövegek publikálása, oktatás biztosítása, oktatási információs szolgáltatások, on-line elérhető elektronikus
publikációk, nem letölthetők, online, nem letölthető videók biztosítása, rádió- és televízióműsorok készítése,
rádiós szórakoztatás, riporteri szolgáltatások, show-műsorok készítése, show műsorok szervezése, impresszáriók
szolgáltatásai, stúdiószolgáltatások, szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, szemináriumok
szervezése és lebonyolítása, 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, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás), videorögzítés, videoszalagok
vágása, zenei produkciók, zenekarok szolgáltatásai, zeneszerzés.
( 210 ) M 20 03436
( 220 ) 2020.11.13.
( 731 ) R&F International Trade Korlátolt Felelősségű Társaság, Kehidakustány (HU)
( 740 ) dr. Csömöre Ákos, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Hús, húsipari termékek, konzervek.

( 210 ) M 20 03459
( 220 ) 2020.11.13.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) ZELBERUN
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 20 03485
( 220 ) 2020.11.16.
( 731 ) WEM-GAMMA Kft, Budapest (HU)
( 740 ) Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd
( 546 )

( 511 ) 32

Alkoholmentes almabor; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes fahéjpuncs szárított datolyaszilvával

[sujeonggwa]; alkoholmentes gyümölcskoktélok; alkoholmentes koktélalapok; alkoholmentes koktélkeverékek;
alkoholmentes koktélok; alkoholmentes malátaitalok; alkoholmentes mézalapú italok; alkoholmentes puncs;
alkoholmentes rizspuncs [sikhye]; alkoholmentes, szénsavas gyümölcsitalok; alkoholmentes teaízű italok; aloe
vera italok, alkoholmentes; citromos árpaital; dióféle- és szója-alapú italok; energiaitalok; elektrolitokat
tartalmazó sportitalok; energiaitalok [nem gyógyászati használatra]; fagyasztott gyümölcsalapú italok; fagyasztott
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szénsavas italok; füstölt szilvából készült italok; gyümölcslé; gyümölcslevek; gyümölcslevet tartalmazó

alkoholmentes italok; gyümölcspuncs, alkoholmentes; ízesített szénsavas italok; juharvíz; kávé ízesítésű
üdítőitalok; koffeintartalmú energiaitalok; méz alapú alkoholmentes italok; narancsos árpaital; nem szénsavas
üdítőitalok; nyírvíz; proteinnel dúsított sportitalok; részben fagyasztott jégkásaitalok; smoothie [alkoholmentes
gyümölcsitalok]; smoothie-k [gyümölcs- vagy zöldségitalok]; sörbetek [italok]; sörbetek italok formájában;
szárított gyümölcsökből készült alkoholmentes italok; szénhidrát-italok; tápanyaggal dúsított italok; tea ízesítésű
gyümölcsalapú üdítőitalok; tonik; vitaminnal dúsított alkoholmentes italok; vitaminnal dúsított szénsavas víz
[italok]; vitaminokkal és ásványi sókkal dúsított alkoholmentes italok; víz; vizek; vitamintartalmú italok;
zöldséglevet tartalmazó alkoholmentes italok; zöld zöldséglé-italok; alacsony energiatartalmú üdítőitalok;
alkoholmentes, ízesített szénsavas italok; alkoholmentes szénsavas italok; gyömbéres üdítőital; gyümölcsízesítésű
üdítőitalok; kóla; kóla italok; kólák [üdítőitalok]; limonádék; krémszóda; száraz gyömbéres üdítőital; szénsavas
gyümölcslevek; szénsavas ivólevek; teaízesítésű alkoholmentes szénsavas italok; tonik [nem gyógyhatású italok];
alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes zöldségitalok; almalevek; aloe
vera italok; aloe vera levek; ananászlé italok; citromlé; fekete ribizlilé; főként gyümölcsleveket tartalmazó italok;
dinnyelé; gabonamagvakat és zabot tartalmazó smoothie-k; görögdinnyelé; gránátalmalé; grapefruitlé;
gyömbérlés italok; gyümölcs- és zöldséglevek keverékéből készült italok; gyümölcsalapú italok; gyümölcsitalok;
gyümölcsitalok és gyümölcslevek; gyümölcsízű italok; gyümölcslé koncentrátumok; gyümölcslevek [italok];
gyümölcsnektárok, alkoholmentes; italokként használt gyümölcslevek; jeges gyümölcsitalok; kókusz alapú italok;
mangólé; mustok; narancslé; narancslé-italok; narancsszörp; organikus gyümölcslevek; paradicsomlevek [italok];
sűrített füstölt szilvalé; sűrített gyümölcslé; szőlőlé; szőlőlé italok; szőlőlé-italok, alkoholmentes; vegyes
gyümölcslé; vörös áfonyalé; vörös ginzeng levek [italok]; zöldséges smoothie-k; zöldségitalok; zöldséglé;
zöldséglevek [italok]; ásvány- és szénsavas vizek; ásványvizek; ásványvíz [italok]; asztali vizek; forrásvíz;
gleccservíz; gyümölcs ízesítésű vizek; ivóvíz; ízesített ásványvíz; ízesített vizek; lítiumos vizek; nem
gyógyhatású ásványvíz; palackozott víz; szénsavas ásványvíz; szénsavas víz; szénsavas víz [szódavíz]; szénsavas
vizek; szénsavmentes víz; szódavíz; szódavizek; tápanyaggal dúsított víz; teakivonatokat tartalmazó vízalapú
italok; tisztított ivóvíz; termékek szénsavas vizek előállításához; vitamint tartalmazó ivóvíz; vízalapú funkcionális
italok; vizek [italok]; alkoholmentes likőrök; alkoholmentes gyümölcskivonatok italok készítéséhez; erjesztetlen
mustkivonat; esszenciák italok előállításához; esszenciák ízesített ásványvíz készítéséhez [nem esszenciaolajok
formájában]; fekete ribizlisűrítmény; gyümölcsszörpök; hígítható készítmények italok készítéséhez;
gyümölcsalapú italok készítéséhez használt porok; italok készítéséhez használt zöld citromlé; italok készítéséhez
használt citromlé; italok készítésére szolgáló porok; kivonatok alkoholmentes italok készítéséhez, illóolajok
formájában; készítmények likőrök előállításához; kivonatok italok előállításához; kókuszvíz készítéséhez használt
porok; koncentrátumok gyümölcsitalok készítéséhez; limonádé szirupok; pasztillák szénsavas italokhoz; porok
szénsavas italokhoz; sörbet italok elkészítésére használt keverékek; szirupok alkoholmentes italok készítéséhez;
szirupok gyümölcsízű italok készítéséhez; szirupok ízesített ásványvizek készítéséhez; szirupok tejsavó alapú
italok készítéséhez; szirupok üdítőkhöz; szőlőmust; szörpök [alkoholmentes italok]; szörpök és más
alkoholmentes készítmények italok készítéséhez; szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz; szörpök/szirupok
italok készítéséhez; szörpök/szirupok italokhoz; tartósított must, erjesztetlen; üdítőitalok készítéséhez használt
porok; üdítőitalok készítéséhez használt sűrítmények; üdítőital-sűrítmény limeléből.
( 210 ) M 20 03487
( 220 ) 2020.11.16.
( 731 ) Gergely Szilágyi, Biharugra (HU)
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( 546 )

( 511 ) 30
31

Fűszernövények.
Feldolgozatlan fűszernövények.

( 210 ) M 20 03492
( 220 ) 2020.11.17.
( 731 ) Lándori Tamás, Budapest (HU)
( 541 ) Fiakr
( 511 ) 39

Szállítás; utazásszervezés; autóbérlés sofőrrel; autóval történő utasszállítás; közúti személyszállítás; limuzin

szolgáltatások; minibuszos szállítási szolgáltatások; sofőrszolgáltatás; szárazföldi utasszállítás; személyek
szállítása szárazföldön; személyszállítás megszervezésével kapcsolatos ügynökségi szolgáltatások; szolgáltatások
személyszállítás megszervezéséhez; taxi szolgáltatások; taxifuvar/taxival végzett szállítás; taxis szállítás
tolószékes személyek számára; taxiszolgáltatás; taxival történő szállítás megszervezése; utasok szállítása autóval;
utasszállítás közúton; utasszállítás megszervezése; utasszállítás szárazföldön; utasszállítás taxival; utasszállítási
szolgáltatások szervezése mások számára online alkalmazáson keresztül; utazási szolgáltatások; utazások
tervezése; útvonaltervezéssel kapcsolatos szolgáltatások; útvonallal kapcsolatos [utazási] tanácsadó
szolgáltatások; utasszállítás mikrobusszal; utasszállítás sofőrrel; utasok és csomagjaik szállítása; utasok
csomagjainak szállítása; utasok autós szállításának megszervezése; telekocsi-szolgáltatások; szállodai transzfer
szolgáltatások; szárazföldi személyszállítás; szállítási szolgáltatások mozgáskorlátozottak számára; repülőtéri
shuttle szolgáltatások utasoknak a repülőtéri parkoló és a repülőtér között; autómegosztási szolgáltatások;
autóbuszok működtetése; autóbuszos szállító szolgáltatások; autóbuszos személyszállító szolgáltatások;
autóbuszos utazás szervezése; buszos utazások szervezése; helyfoglalás utazással kapcsolatban; foglalási
szolgáltatások utazáshoz és szállításhoz; idegenvezetés; közúti utasszállítási szolgáltatások; közúti utasszállítás;
szárazföldi utasszállítási szolgáltatások; személyszállítás autóbusszal; tömegközlekedési szolgáltatások a
nagyközönség számára; utasok szállítása autóbuszokkal; utasszállítás autóbuszon; utasszállítás távolsági
autóbusszal; utazók szállításának megszervezése [utasszállítás]; idegenvezetői szolgáltatások; idegenvezetői és
utazási információs szolgáltatások.
( 210 ) M 20 03494
( 220 ) 2020.11.17.
( 731 ) Qualitibest Kft., Hernád (HU)
( 546 )

( 511 ) 8

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

borotvák.
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.
( 210 ) M 20 03495
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( 220 ) 2020.11.17.
( 731 ) Blaner Attila Antal, Szentendre (HU)
( 740 ) dr. Hajdú Sándor Lóránt, Budapest
( 541 ) Esküvőpalota
( 511 ) 25
35

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

( 210 ) M 20 03496
( 220 ) 2020.11.17.
( 731 ) Blaner Attila Antal, Szentendre (HU)
( 740 ) dr. Hajdú Sándor Lóránt, Budapest
( 541 ) Ékszerpalota
( 511 ) 14

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

( 210 ) M 20 03497
( 220 ) 2020.11.17.
( 731 ) Blaner Attila Antal, Szentendre (HU)
( 740 ) dr. Hajdú Sándor Lóránt, Budapest
( 546 )
( 511 ) 25
35

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

( 210 ) M 20 03498
( 220 ) 2020.11.17.
( 731 ) Blaner Attila Antal, Szentendre (HU)
( 740 ) dr. Hajdú Sándor Lóránt, Budapest
( 546 )
( 511 ) 14

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

( 210 ) M 20 03499
( 220 ) 2020.11.17.
( 731 ) WhiskyNet Kft., Szentendre (HU)
( 740 ) PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Papír és karton; könyvkötészeti anyagok; papíráruk és irodaszerek, bútorok kivételével; papíripari vagy

háztartási ragasztóanyagok; tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz.
33

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 20 03502
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( 220 ) 2020.11.18.
( 731 ) PHOENIX Pharma Gyógyszerkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Fót (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Patikai piackutatási tevékenység, vélemények, visszajelzések gyűjtése anonim módon, interneten történő

kérdőíves megkérdezés formájában, az összegyűjtött anyagok feldolgozása és elemzése, az eredmények
közzététele strukturált formában a kutatásban részt vevő vállalkozások számára a sikeres működésük segítésének
céljából; a kutatási és információnyújtási tevékenység a következő területekre terjed ki: egészségügy,
gyógyszerellátás, gyógyszerészi gondozás, gyógyszertári működés.
44

Patikai piackutatási és információnyújtási tevékenység keretében megvalósuló gyógyszertári,

gyógyszerészeti tanácsadó szolgáltatás.
( 210 ) M 20 03503
( 220 ) 2020.11.18.
( 731 ) PHOENIX Pharma Zrt., Fót (HU)
( 541 ) PATIKAHANG
( 511 ) 35

Patikai piackutatási tevékenység, vélemények, visszajelzések gyűjtése anonim módon, interneten történő

kérdőíves megkérdezés formájában, az összegyűjtött anyagok feldolgozása és elemzése, az eredmények
közzététele strukturált formában a kutatásban részt vevő vállalkozások számára a sikeres működésük segítésének
céljából; a kutatási és információnyújtási tevékenység a következő területekre terjed ki: egészségügy,
gyógyszerellátás, gyógyszerészi gondozás, gyógyszertári működés.
44

Patikai piackutatási és információnyújtási tevékenység keretében megvalósuló gyógyszertári,

gyógyszerészeti tanácsadó szolgáltatás.
( 210 ) M 20 03504
( 220 ) 2020.11.17.
( 731 ) "BORPALOTA" Borászati és Borforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Hauck Arvid, Budapest
( 541 ) DUBICZ
( 511 ) 32

Mustok, szőlőmust gyümölcslevek.

33

Almabor, borok, pezsgők, égetett szeszesitalok.

43

Bárszolgáltatások, éttermi szolgáltatások, gyorséttermek, snack bárok, szállodai szolgáltatások, vendéglátás.

( 210 ) M 20 03506
( 220 ) 2020.11.18.
( 731 ) Polyákné Jakab Erzsébet, Felsőszentiván (HU)
( 546 )

( 511 ) 38
41

Internetes fórumok biztosítása; digitális fájlok továbbítása; üzenetek és képek továbbítása.
Oktatás; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; online elektronikus publikációk; online, nem

letölthető videók biztosítása.

M285

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 3. szám, 2021.02.15.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 210 ) M 20 03507
( 220 ) 2020.11.18.
( 731 ) Denttinger Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Abszolút mosoly
( 511 ) 35
44

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.
( 210 ) M 20 03508
( 220 ) 2020.11.17.
( 731 ) Vegacountry Kft., Budapest (HU)
( 541 ) PEGASUS
( 511 ) 31

Gyümölcsök, déli gyümölcsök.

( 210 ) M 20 03529
( 220 ) 2020.11.19.
( 731 ) Weng Quanyun, Budapest (HU)
( 740 ) Básty Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Alsóruházat; fehérneműk.

( 210 ) M 20 03534
( 220 ) 2020.11.20.
( 731 ) Zajzon László, Budapest (HU)
( 740 ) PATINORG Kft., Budapest
( 541 ) HandCUP
( 511 ) 3

Aloe vera készítmények kozmetikai célokra; arcpúder; bergamottolaj; borotválkozás utáni arcszeszek;

bőrápoló kozmetikumok; esszenciális olajok; fitokozmetikai készítmények; gyermekkozmetikai cikkek;
gyógynövénykivonatok kozmetikai célokra; hajápoló folyadékok; hajbalzsamok; hintőpor, pipere célokra;
illatszer készítmények; jázminolaj; kenőcsök kozmetikai célokra; kozmetikai krémek; kollagén készítmények
kozmetikai célokra; kozmetikai célú folyadékok, oldatok; kozmetikai folyadékokkal átitatott kendők;
leheletfrissítő készítmények személyes higiéniához; leheletfrissítő lapocskák; naptejek; napvédő, napozó
készítmények [kozmetikumok]; olajok kozmetikai célokra; olajok testápolási, higiéniai célokra; parfümök;
parfümvizek, illatosított vizek; micellás víz; sminkeltávolító készítményekkel átitatott kendők; sminkeltávolító
készítményekkel átitatott vattapamacsok; sminkeltávolító, sminklemosó készítmények; tisztítókészítményekkel
átitatott babatörlő-kendők.
5

Antibakteriális kézmosók; bedörzsölő szerek; borotválkozás utáni gyógyszeres arcszeszek; dohányzásról való

leszokás segédeszközeként használt nikotintapaszok; dohányzásról való leszokást segítő nikotinos rágógumik;
égési sérülések kezelésére szolgáló készítmények; fagyást gyógyító kenőcs gyógyszerészeti célokra;
fertőtlenítőszerek; antiszeptikus készítmények; fertőtlenítőszerek higiéniai célokra; kendők gyógyszeres
folyadékokkal átitatva; kendők fertőtlenítőszerrel átitatva; kontaktlencse tisztító készítmények; oldatok
kontaktlencsékhez; pattanások kezelésére szolgáló készítmények; szexuális síkosítószerek; szexuális stimuláló
gélek; tamponok; vérzéscsillapító készítmények; vitaminkészítmények; vitaminpótló tapaszok; fertőtlenítő
szappanok.
16

Előkék papírból; papírdobozkák, edénykék tejszínek, krémek tárolására; papírtörlők tisztítási célokra;

papírszalvéták; papírtörölközők; papír- vagy kartondobozok; papírzacskók; poháralátétek papírból;
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sminkeltávolító papírkendők; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból; zacskók mikrohullámú sütéshez.

21

Tányérok papírból vagy műanyagból; poharak papírból vagy műanyagból; eldobható tányérok; edények;

étkészlet a kések, villák, kanalak kivételével; hőszigetelő tartályok élelmiszerekhez; hőszigetelt tartályok
italokhoz; tárolók, tárolóedények háztartási vagy konyhai célokra.
( 210 ) M 20 03569
( 220 ) 2020.11.20.
( 731 ) Grósz Béla, Pilisvörösvár (HU)
( 541 ) Kontra
( 511 ) 9

Podcastok; letölthető podcastok.

38

Podcasting szolgáltatások.

41

Szórakoztatás podcaston keresztül.

( 210 ) M 20 03575
( 220 ) 2020.11.19.
( 731 ) Lundaman Kft., Visegrád (HU)
( 546 )

( 511 ) 32

Sörök.

( 210 ) M 20 03582
( 220 ) 2020.11.23.
( 731 ) Váczi Norbert, Dabas (HU)
( 546 )
( 511 ) 41

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

( 210 ) M 20 03583
( 220 ) 2020.11.23.
( 731 ) Menner Krisztina, Szigetszentmiklós (HU)
( 740 ) JÁMBOR TÓTH KOLLÁTH Ügyvédi Iroda, Miskolc
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

( 210 ) M 20 03587
( 220 ) 2020.11.23.
( 731 ) Vendégváró Vendégfogadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Sebestyén Tamás, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 30

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

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető
jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,
mártások és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].
( 210 ) M 20 03593
( 220 ) 2020.11.23.
( 731 ) 6 X 6 Taxi Közlekedési Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Rábai Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

( 210 ) M 20 03594
( 220 ) 2020.11.23.
( 731 ) "CSOKI SAVARIA" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Pápa (HU)
( 740 ) dr. Frei János, Pécs
( 541 ) SUNNY MARKET
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 20 03595
( 220 ) 2020.11.23.
( 731 ) "CSOKI SAVARIA" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Pápa (HU)
( 740 ) dr. Frei János, Pécs
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 20 03599
( 220 ) 2020.11.24.
( 731 ) ÁR-TÉR-HERBAHÓD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Hódmezővásárhely (HU)
( 740 ) Kiss János József, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Fűszernövények; jeges tea; tea; tea alapú italok; teahelyettesítőként használt virágok és levelek; teák (nem
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gyógyászati használatra).

( 210 ) M 20 03602
( 220 ) 2020.11.24.
( 731 ) Kékesi Attila Zoltán, Ságújfalu (HU)
( 541 ) kékesgyöngye
( 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).
( 210 ) M 20 03603
( 220 ) 2020.11.24.
( 731 ) Rezsimentor Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 37

Építőipari szolgáltatások; építés, építkezések felügyelete, építési tanácsadói szolgáltatások; építkezési

projectekhez kapcsolódó építkezésfelügyeleti szolgáltatások; lakások napelemes áramellátó rendszereinek
üzembe helyezése; napelemes áramellátó rendszerek üzembe helyezése nem lakóépületekhez; lakóházak
felújítása; lakóházak korszerűsítése; lakóépületek energetikai felújítása.
( 210 ) M 20 03604
( 220 ) 2020.11.24.
( 731 ) Kecsmárik Gusztáv, Budapest (HU)
( 541 ) Rapid Ingatlan
( 511 ) 36

Épületek adásvételével kapcsolatos ingatlanügynökségi szolgáltatások; épületkomplexumokkal kapcsolatos

ingatlankezelési szolgáltatások; föld ingatlan kezelés; föld ingatlan kezeléssel kapcsolatos tájékoztatás;
időmegosztásos ingatlanokkal kapcsolatos szolgáltatások; időmegosztásos ingatlanok kezelése; ingatlan
adminisztráció; ingatlan bérbeadási szolgáltatások; ingatlan- és vagyonkezelési szolgáltatások;
ingatlan-vagyonkezelői szolgáltatások; ingatlanfelvásárlási szolgáltatások; ingatlanirodák [apartmanok];
ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlanközvetítés; ingatlanközvetítési szolgáltatások; ingatlanközvetítő irodák
szolgáltatásai épületek értékesítésére és bérbeadására; ingatlanmenedzsment; ingatlannal és telekkel kapcsolatos
ingatlanügyi tájékoztatás; ingatlannal kapcsolatos szaktanácsadás; ingatlannal kapcsolatos ügyletek és
szolgáltatások; ingatlanok bérbeadása; ingatlanok kezelése és értékbecslése; ingatlanok kiválasztása és
megvásárlása [mások megbízásából]; ingatlanok osztott tulajdonának ügyintézése; ingatlanok vásárlása [mások
számára]; ingatlanok vásárlása mások nevében; ingatlanok vásárlásával kapcsolatos szaktanácsadás;
ingatlanokhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; ingatlanokkal kapcsolatos információnyújtás; ingatlanokkal
kapcsolatos számítógépesített információs szolgáltatások; ingatlanokkal kapcsolatos alkuszi szolgáltatások;
ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyek kezelése; ingatlanpiaccal kapcsolatos információnyújtás; ingatlanszerzéshez
kapcsolódó kutatási szolgáltatások; ingatlantanácsadás; ingatlantulajdon-kezelés; ingatlantulajdon
vagyonkezelése; ingatlantulajdonbeli tranzakciókhoz kapcsolódó ingatlankezelési szolgáltatások;
ingatlanügyletek; ingatlanügynöki szolgáltatások, ingatlanközvetítés; ingatlanügynöki tevékenység;
ingatlanügynökség; ingatlanügynökségek; ingatlanügynökségek szolgáltatásai; ingatlanügynökségek
szolgáltatásai üzletek bérlésével és eladásával kapcsolatosan; ingatlanvagyonnal kapcsolatos információnyújtás;
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ingatlanvásárlással kapcsolatos segítségnyújtás; ingatlanvásárlással kapcsolatos finanszírozások ügyintézése;

interneten keresztül történő ingatlanügyekkel kapcsolatos tájékoztatás; ipari létesítményekkel kapcsolatos
ingatlankezelési szolgáltatások; irodai helyiségekkel kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; kereskedelmi
ingatlanokkal foglalkozó ügynökségek szolgáltatásai; kereskedelmi ingatlanokkal kapcsolatos ingatlankezelési
szolgáltatások; kiskereskedelmi helyiségekkel kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; lakóingatlanokkal
kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; lakótelepekkel kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; szállások
kiadásával foglalkozó irodák (ingatlantulajdonok); tanácsadási szolgáltatások ingatlanbecsléssel kapcsolatban;
tanácsadási szolgáltatások ingatlan-tulajdonjoggal kapcsolatban; ügynökségek (ingatlan -); ügynökségi
szolgáltatások ingatlan megbízásból történő eladásához; vállalati ingatlanhoz kapcsolódó tanácsadási
szolgáltatások; ingatlanfedezetre kötött hitelmegállapodások ügyintézése; ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyi
szolgáltatások; ingatlantulajdonhoz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások; jelzáloggal, ingatlanteherrel kapcsolatos
pénzügyi szolgáltatások; ingatlanok értékbecslése; ingatlanérték-becslés; ingatlan értékelés; ingatlan értékbecslés;
ingatlanok értékbecslésével kapcsolatos tájékoztatás.
37

Ingatlanépítés [ingatlanvagyon építése]; ingatlanfelújítás; ingatlanok karbantartása; ingatlantakarítás;

ingatlantulajdon renoválásával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások.
( 210 ) M 20 03608
( 220 ) 2020.11.24.
( 731 ) Bódi-Oroszi Éva, Gyál (HU)
( 740 ) Dr. Molnár Alexandra Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) 3D BELLY BABY
( 511 ) 45

Személyre szabott ajándéktárgyak, dísztárgyak készítése.

( 210 ) M 20 03633
( 220 ) 2020.11.27.
( 731 ) Poller Roland, Bonyhád (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., 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; fertőtlenítőszerek; antibakteriális
kézmosók; antibakteriális szappan; ásványi élelmiszer-kiegészítők; búzacsíra étrendkiegészítők; fertőtlenítő
szappanok; fertőtlenítőszerek higiéniai célokra; fogyasztó tabletták; gyógyhatású fogkrém; gyógyhatású
fürdőkészítmények; gyógyhatású hajnövesztő szerek, készítmények; gyógyhatású hajszeszek; gyógyhatású
olajok; gyógyhatású teák, főzetek; gyógynövények; gyógyszappanok; gyógyteák; idegerősítő szerek;
immunerősítők; lenmag étrendkiegészítők; lenmagolaj étrend-kiegészítők; méhpempő étrend-kiegészítők;
oxigénfürdők; pollen étrend-kiegészítők; propolisz étrend-kiegészítők; protein étrendkiegészítők; sók ásványi
fürdőkhöz; táplálékkiegészítők; terapeutikus fürdőkészítmények; vitaminkészítmények; vitaminpótló tapaszok.
29

Növényi olajok étkezési célra; áloé vera emberi fogyasztásra elkészítve; citromlé étkezési használatra;

dzsemek, lekvárok [nem citrusfélékből]; erjesztett tejes italok étkezési célokra; étkezési kókuszolaj; étkezési
kukoricaolaj; étkezési olajok; étkezési szezámolaj; extra szűz olívaolaj; fagyasztott gyümölcsök; fagyasztva
szárított zöldségek; feldolgozott gyümölcsökből válogatás; feldolgozott zöldségek; fokhagyma [konzervek];
földimogyoró, feldolgozott; gomba, tartósított; guacamole [avokádószósz]; gyömbérdzsem; gyömbér, tartósított;
gyümölcs alapú snackek; gyümölcsök, tartósított; gyümölcssaláták; joghurt; kefir [tejes ital]; kókuszolaj és -zsír
[étkezési]; kókusztej; kókuszvaj; lenmagolaj kulináris célokra; magvak, elkészítve; mandulatej; mandulatej-alapú
italok; mandulatej étkezési célokra; margarin; mazsola; milk shake-ek [tejturmixok]; mogyoró, előkészített;
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mogyorók, elkészített; napraforgómag, elkészítve; napraforgóolaj, étkezési; olajbogyó, tartósított; olívaolaj,

étkezési; repceolaj, étkezési; rizstej; rizstej étkezési használatra; sajtok; savanyúkáposzta; szárított zöldségek;
szarvasgomba, tartósított; tej; tejtermékek; tojások; túró [quark]; vaj; vajkrém; zöldségsaláták; virágpor.
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; gluténmentes termékek; búzacsíra emberi fogyasztásra; darált fokhagyma[fűszer];
fahéj [fűszer]; gabonaszeletek; gyömbér [fűszer]; jeges tea; kamilla-alapú italok; kávékapszulák; kurkuma;
lisztből készült tészták; magas protein tartalmú gabonaszeletek; müzli; propolisz; rizs alapú rágcsálnivalók; snack
ételek (gabonaalapú); szendvicsek; tea; tea alapú italok; teák [nem gyógyászati használatra]; zabalapú ételek;
zsemlék.
32

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

alkoholmentes készítmények italok készítéséhez, smothiek; zöldségitalok; energiaitalok; izotóniás italok; kávé
ízesítésű üdítőitalok; limonádék; méz alapú alkoholmentes italok; paradicsomlevek [italok]; proteinnel dúsított
sportitalok; szódavizek; szörpök limonádékhoz; üdítőitalok; vizek [italok]; zöldséglevek [italok].
35

Szabadidős programok, egészségmegőrzéssel összefüggő szolgáltatások, aerobik- és tánctermekkel

kapcsolatos szolgáltatások, edzőtermekkel kapcsolatos szolgáltatások kereskedelmi ügyleteinek bonyolítása;
reklám- és marketingtevékenységek; rádiós, televíziós és internetes reklámozás és marketingtevékenységek;
szponzorok felkutatása; reklámanyagok terjesztése; outsourcing szolgáltatások; internetes kereskedelem áruk és
szolgáltatások tekintetében; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; kereskedelmi információ és tanácsadás
fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás].
41

Coaching (tréning); ételekkel kapcsolatos oktatói tevékenységek; ételekkel kapcsolatos oktatói képzések;

diétával kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása, csoportos szabadidős tevékenységek, edzés oktatása,
megszervezése, lebonyolítása; egészségügyi felvilágosító programok kidolgozása, megszervezése és
lebonyolítása; egészséggel kapcsolatos prevenciós és rehabilitációs képzések kidolgozása, megszervezése és
lebonyolítása; egészségvédelem és táplálkozás terén nyújtott képzések; edzőtermi szolgáltatások; edzéssel
kapcsolatos online tájékoztatás weboldalon keresztül; egészséggel kapcsolatos elektronikus kiadványok
közzététele; élő előadások bemutatása; fitnesz edzéssel kapcsolatos konzultáció; fitnesszel kapcsolatos képzés az
interneten keresztül; fitnesszel kapcsolatos képzési szolgáltatások; fitnesszel kapcsolatos oktatási szolgáltatások
biztosítása; fitnesz- és edzőlétesítmények biztosítása; fitnesszel kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása;
fitnesztréninggel kapcsolatos információk rendelkezésre bocsátása online portálon keresztül; fitnesz órák
vezetése; könyv, újság, szakfolyóiratok, szórólapok kiadása; know-how átadása (képzés); konferenciák,
szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; sport és fitnesz szolgáltatás; egészségmegőrzéssel kapcsolatos
személyes oktatói és gyakorlati képzések; testedzéshez szükséges eszközök biztosítása és azok használatának
képzése; bálok, bankettek, díjátadók, díszvacsorák, estélyek, gálarendezvények, klubok, konferenciák
megszervezése és lebonyolítása; fizikai erőnléti felmérési szolgáltatások; rádió- és televízióműsorok készítése;
táboroztatás.
( 210 ) M 20 03651
( 220 ) 2020.11.30.
( 731 ) S-OTTIMFOOD Kft., Budapest (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )
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Éttermi szolgáltatások; éttermek [szolgáltatások]; bár- és éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások étel

elvitelre árusításához; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételek és italok felszolgálása
éttermi vendégek számára; vendéglátás; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; elvitelre árusított
ételek szolgáltatása; ételkészítés; ételek és italok szolgáltatása vendégek számára; ételek és italok felszolgálása
vendégek számára; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; éttermi szolgáltatások étel
elvitelre árusításához.
( 210 ) M 20 03652
( 220 ) 2020.11.30.
( 731 ) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

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

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

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

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

képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben, vezetőképzés, felnőttoktatás;
pénzügytörténeti gyűjtemények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sport- és kulturális
tevékenységek szervezése, lebonyolítása.
( 210 ) M 20 03654
( 220 ) 2020.11.30.
( 731 ) The Coca-Cola Company, Atlanta (US)
( 740 ) dr. Kocsomba Nelli, Budapest
( 541 ) Kinley - az új élményekre!
( 511 ) 32

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

és készítmények italokhoz.
33

Alkoholos italok.

( 210 ) M 20 03655
( 220 ) 2020.11.30.
( 731 ) Capsys Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 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.
( 210 ) M 20 03662
( 220 ) 2020.11.30.
( 731 ) Papp Gergely, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 42

Tervezési szolgáltatások lakberendezéssel kapcsolatban; színek, festékek és bútorok kombinálásával

kapcsolatos lakberendezési információs szolgáltatások; színek, festékek és bútorok harmonizálásával kapcsolatos
lakberendezési információs szolgáltatások; lakberendezési tanácsadás; lakberendezési szolgáltatások
[épületbelsők].
( 210 ) M 20 03665
( 220 ) 2020.12.01.
( 731 ) Atlas Invest B.V., Aalsmeer (NL)
( 740 ) SBGK ÜGYVÉDI IRODA, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

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

étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítő enzimek; gyógyszertartó dobozok, hordozható, feltöltve; kazein
étrend-kiegészítők; lecitin étrend-kiegészítők; lenmagolaj étrend-kiegészítők; protein étrend-kiegészítők;
táplálékkiegészítők; vitaminkészítmények; emberi fogyasztásra szánt étrend-kiegészítők, táplálékkiegészítők,
tápanyagadalékok és vitaminkészítmények; proteint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer kiegészítők,
táplálékkiegészítők; kreatint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer kiegészítők, táplálékkiegészítők; karnitint
tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer kiegészítők, táplálékkiegészítők; vitaminokat tartalmazó
étrend-kiegészítők, élelmiszer kiegészítők, táplálékkiegészítők; ásványi anyagokat tartalmazó étrend-kiegészítők,
élelmiszer kiegészítők, táplálékkiegészítők; ásványi anyagokat tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer
kiegészítők, táplálékkiegészítők; kondroitint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer kiegészítők,
táplálékkiegészítők; glükozamint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer kiegészítők, táplálékkiegészítők;
aminosavakat tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer kiegészítők, táplálékkiegészítők; sportolóknak szánt
élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, étrend-kiegészítők; súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők,
étrend-kiegészítők, táplálékkiegészítők por, kapszula és tabletta formájában; testsúlykontrollhoz használt
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táplálékkiegészítők, élelmiszer kiegészítők, étrend-kiegészítők por, kapszula és tabletta formájában; izom- és

tömegnövelő táplálékkiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők por, kapszula és tabletta formájában;
aminosavakat tartalmazó étrend- és táplálékkiegészítők; vitamin kiegészítők; vitamin és ásványi anyag
kiegészítők; vitaminok és vitamin-készítmények; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők; ásványi
táplálék-kiegészítők emberi fogyasztásra; ásványi élelmiszer-kiegészítők; étrend-kiegészítők karnitinből;
glükózamin étrend-kiegészítők; kreatin étrend-kiegészítők; kreatin alapú étrendkiegészítők; kondroitin
étrend-kiegészítők; proteint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszerkiegészítők, táplálékkiegészítők, nem
gyógyászati használatra; kreatint tartalmazó étrendkiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, nem
gyógyászati használatra; karnitint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, nem
gyógyászati használatra; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők,
nem gyógyászati használatra; ásványi anyagokat tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszerkiegészítők,
táplálékkiegészítők, nem gyógyászati használatra; kondroitint tartalmazó étrend-kiegészítők,
élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, nem gyógyászati használatra; glükózamint tartalmazó
étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, nem gyógyászati használatra; aminosavakat
tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, nem gyógyászati használatra; protein
csipszek mint étrend-kiegészítők.
21

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

[koktél shaker]; koktélkeverők; csészék; ivópalackok sportoláshoz; üvegáru italokhoz; cukortartók; ivópalackok;
tárolók, gyógyszeresdobozok, kapszulák és vitaminok számára [nem gyógyászati célokra]; gyógyszeres dobozok
[nem gyógyászati célokra]; háztartási használatra szánt személyes adagolók pirulákhoz vagy kapszulákhoz;
adagolókanalak [háztartási vagy konyhai eszköz]; hordozható univerzális háztartási tárolóedények; italkeverők;
italkiöntők; italtartók; keverőgépek, nem elektromos, háztartási használatra; kulacsok [üresen]; kulacsok, üresen
árusítva; mixerek [nem elektromos]; mixerpalackok (üres); műanyag palackok; műanyag tölcsérek; nem
elektromos ételkeverők; nem elektromos ételkeverők, mixerek; palackok; poharak [ivóedények]; üresen árusított
palackok; vizespalackok; kiöntők konyhai használatra; kis kancsók; kulacsok utazóknak; tisztítókefék
sportfelszerelésekhez.
25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; nadrágok; alsónadrágok; alsóruházat, fehérneműk; bodyk (alsóruházat);

bőrruházat; magas szárú cipő felsőrészek; lábbelik; cipősarkak; cipőtalpbetétek; fém cipőkellékek; kapucnik mint
ruházat; csúszásgátlók lábbelikhez; dzsekik, mint ruházat; testnadrágok; szövetkabátok, felöltők; felsőruházat;
fülvédők (ruházat); fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák,
úszódresszek; úszósapkák; fürdőszandálok, fürdőcipők; futballcipők; fűzős bakancsok, csizmák; zoknitartók;
csípőszorítók; harisnyaáruk, kötöttáruk; ingek; rövid ujjú ingek; fűzők (derékig érő); izzadságfelszívó
alsóruházat; izzadságfelszívó harisnyák; hónaljvédők; kabátok, dzsekik; kamáslik [lábszárvédők]; cipőorrok;
sapkák; kerékpáros ruházat; készruhák; kesztyűk öltözködési célra; kézelők [ruházat]; kezeslábasok; köntösök,
pongyolák; kötöttáruk (ruházat); cipőfelsőrészek; lábszármelegítők; bokacsizmák; magas szárú lábbelik; tűzött
kabátok mint ruhaneműk; pulóverek; mellények; horgászmellények; melltartók; műbőr ruházat; muffok
(ruhaneműk); overallok, munkaruhák; ascot nyakkendők; hosszúnadrágok, nadrágok; nyakkendők; gallérvédők;
wetsuit ruhák vízisíeléshez; övek (ruhadarabok); papucsok; pizsamák; pólók; ruhazsebek; sálak; sapka ellenzők;
sapkák [fejfedők]; sárcipők, gumicsizmák; síbakancsok, sícipők; síkesztyűk; skortok [sportszoknyák]; spárgatalpú
cipők vagy szandálok; sportcipő; sportcipők, atlétacipők; trikók; strandcipők; strandruházat; svájcisapkák,
barettek; szandálok; sport sild; szoknyák; szőrmebéléses kabátok; talpak lábbelikhez; nadrágleszorítók, pantallók;
harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók; lovaglónadrágok; tornacipők; tornaruházat; egyujjas kesztyűk;
vállkendők, nagykendők; selyemövek, vállszalagok; vízhatlan, vízálló ruházat; zoknik; zuhanyzó sapkák;
férfipólók; nyomtatott pólók; ujjatlan pólók férfiaknak; atlétatrikók férfiaknak; női pólók; atlétatrikók nőknek;
kapucnis felsők; rövidnadrágok, shortok; tornanadrágok; szövet rövidnadrágok férfiaknak; melegítő
rövidnadrágok férfiaknak; szövet rövidnadrágok nőknek; melegítő rövidnadrágok nőknek; melegítőnadrágok
férfiaknak; melegítőnadrágok nőknek; melegítőfelsők férfiaknak; melegítőfelsők nőknek; baseballsapkák;
tavaszi/őszi dzsekik, átmeneti dzsekik férfiaknak; tavaszi/őszi dzsekik, átmeneti dzsekik nőknek; mezek,
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sporttrikók, egyberészes fürdőruhák; sportcipő; sportzokni; sportcipők; sportzoknik; sportsapkák; sportruházat;

sportkabátok; sportcsizmák, sportbakancsok; sportnadrágok; sportmellények; sportmelltartók; sportcipők,
atlétacipők; edzőcipők, sportcipők; nedvességfelszívó sportingek; ruházat sportoláshoz; fejpántok sportoláshoz;
nedvességfelszívó sportnadrágok; skortok [sportszoknyák]; nedvességfelszívó sportmelltartók; dzsekik
sportruházatként; sport felsők, topok; rövid ujjú sportingek; ujjatlan mezek, sportingek; sportruhák és -mezek;
magasított talpú sportcipők; sportruházat [kivéve golfkesztyűk]; sportcipőkre való bőrszegek; sport fejfedők
[kivéve sisakok]; edző rövidnadrágok, sportos rövidnadrágok; melegítő felsők, sportos pulóverek; sport sapkák és
baseballsapkák; baseballsapka; bő szárú rövidnadrágok; bő szárú szabadidős nadrágok; bokazoknik;
boksz-nadrágok; bőrövek; bőrövek [ruházat]; csuklómelegítők; csúszásgátló zoknik; csúszásgátlók lábbelikhez;
derékfűzők, gyógyfűzők; edző nadrág; edzőcipők; ellenzős sapkák; fürdőnadrágok, bermudák; fürdőpapucsok;
fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőruhák, fürdődresszek; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőruhák,
úszódresszek; homlokpánt; hosszú ujjú alsóingek; hosszú ujjú pulóverek; hosszúnadrágok; hőszigetelt ruházat;
időjárásálló felsőruházat; időjárásálló ruházat; izzadásgátló zoknik; izzadságelnyelő fejpántok; izzadságfelfogó
fejpántok; izzadságfelszívó alsóruházat; izzadságfelszívó harisnyák; izzadságfelszívó zoknik; izzadtság felszívó
csuklópántok; izzadtságszívó alsóneműk; izzasztó nadrágok; kapucnis felsők; kapucnis pulóverek,
melegítőfelsők; kapucnis pulóverek; kapucnis fürdőköpenyek; karmelegítők [ruházat]; kendők fejre; kesztyűk;
lábbelik; lábszárvédők; lábszármelegítők; magas szárú lábbelik; melegítőfelsők; melegítőalsók; melegítő
nadrágok, tréningnadrágok; melegítőfelsők; melegítőnadrág; melegítőnadrágok; melegítőnadrágok,
melegítőalsók; melegítőnadrágok, melegítőalsók; melegítőnadrágok [ruházat]; mezek; műbőr övek;
ökölvívócipők; nyomtatott pólók; pamut rövidnadrágok; papucsok; pólók; pufi kabátok, dzsekik; pulóverek;
pulóverek, mezek; rövidnadrágok, shortok; rövidnadrágok, sortok; rövidnadrágok; rövid ujjú pólók; ruházati
cikkek; sapkák; sportzakók; steppelt mellények; szabadidő együttesek [ruházat]; szabadidő lábbelik; szabadidő
ruházat; szabadidőcipők; szabadidőfelsők, melegítőfelsők; szabadidős nadrágok; szabadidős ruházat;
térdmelegítők [ruházat]; thermo alsóruházat; tornacipők, edzőtermi cipők; tornacipők; tornanadrágok; tornaruhák;
tornaruházat; tréningalsók; tréningruha felsők, melegítőfelsők; tréningruhafelsők, melegítőfelsők; trikók; ujjatlan
kesztyűk; ujjatlan pólók, trikók; ujjatlan trikók; zoknik.
28

Torna- és sporttermékek; testedző berendezések; ökölvívó kesztyűk, bokszkesztyűk [boxkesztyűk]; súlyzók;

mellkas expanderek [edzőeszközök]; fitnesz gépek; védőpárnázatok, védőtömések [sportruházat részei];
bokszzsákok [boxzsákok]; álló edzőkerékpárok, szobabiciklik; súlyemelőövek [sportcikkek]; edzőkesztyűk; derék
stabilizáló övek sportolási célra; sporttevékenységekhez kialakított karkötők; hevederek, gurtnik sportolási célra;
kötések sportolási célra; edzőkesztyűk sportolási célra; sportcikkek hordozására kialakított táskák; sportcikkek
hordozására alkalmas táskák; sportcikkek; sportjátékok; sportfelszerelés; ökölvédők [sportcikkek]; lábsúlyok
[sportcikkek]; alkarvédők [sportcikkek]; könyökvédők [sportcikkek]; térdvédők [sportcikkek]; sípcsontvédők
[sportcikkek]; védőpárnázat sportoláshoz; sípcsontvédők sportcélokra; padok sportoláshoz; kézvédők
sportoláshoz; arcmaszkok sportoláshoz; mellkasvédők sportoláshoz; vállpárnák sportoláshoz; testvédők
sportoláshoz; tenyérvédők sportoláshoz; hasvédők sportoláshoz; derékvédők sportoláshoz; kézfejvédők
sportoláshoz; lágyékvédők sportoláshoz; markolatok sportcikkekhez; játék sportfelszerelések; karvédők
[sportfelszerelések]; sportban használatos védőpárnák; lábfejvédők sportcélú használatra; sportcikkek és
felszerelések; súlyemelő övek [sportcikkek]; sportoláshoz használt térdvédők; sportoláshoz kialakított lábvédők;
edző felszerelések sportoláshoz; sportoláshoz használt torokvédők; sporttevékenységekhez kialakított karvédők;
kézkötések sportban való használatra; váll- és könyökvédők, rögzítők [sporttermékek]; kifejezetten sportoláshoz
való használatra gyártott kesztyűk; rázkódáscsillapító párnák, betétek sérülések ellen [sportcikkek]; sportoláshoz
való kréta a jobb fogás érdekében.
29

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

proteint tartalmazó tejalapú italok; kreatint, tartalmazó tejalapú italok; karnitint tartalmazó tejalapú italok;
aminosavakat tartalmazó tejalapú italok; proteint tartalmazó, állati eredetű, dúsított, feldolgozott élelmiszerek;
kreatint tartalmazó, állati eredetű, dúsított, feldolgozott élelmiszerek; karnitint tartalmazó, állati eredetű, dúsított,
feldolgozott élelmiszerek; vitaminokat tartalmazó, állati eredetű, dúsított, feldolgozott élelmiszerek; ásványi
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anyagokat tartalmazó, állati eredetű, dúsított, feldolgozott élelmiszerek; kondroitint tartalmazó, állati eredetű,

dúsított, feldolgozott élelmiszerek; glűkózamint tartalmazó, állati eredetű, dúsított, feldolgozott élelmiszerek;
aminosavakat tartalmazó, állati eredetű, dúsított, feldolgozott élelmiszerek; súlyszabályozó, állati eredetű
élelmiszer-készítmények por, kapszula és tabletta formájában, nem gyógyászati használatra; testsúly kontrollhoz
használt, állati eredetű élelmiszer-készítmények por, kapszula és tabletta formájában, nem gyógyászati
használatra; izom- és tömegnövelő, állati eredetű élelmiszerkészítmények por, kapszula és tabletta formájában,
nem gyógyászati használatra; tejturmix alapok.
30

Kakaó és kávépótló szerek; fagylaltporok; kávé alapú italok; magas proteintartalmú gabonaszeletek;

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

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

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

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

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; termékminták, áruminták terjesztése; ellátási
szolgáltatások külső felek részére (termékek és szolgáltatások beszerzése más szervezetek számára);
divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; reklámlevél szolgáltatás;
hirdetési felület kölcsönzése; hirdetési rovatok készítése; honlapforgalom optimalizálása; import-export
ügynökségek; kereskedelmi információk és tanácsadás a vásárlók számára (vásárlói tanácsadó üzlet);
kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;
kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőoptimalizálás; kommunikáció átírása [irodai funkciók];
közönségszolgálati szolgáltatások; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketingszolgáltatások; áruk és
szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; alvállalkozói szolgáltatások (kereskedelmi
támogatás); költségelemzés; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag
frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]
terjesztése; reklámterjesztés; reklámfilmek készítése; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek írása;
reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok
irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák
összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés; üzletviteli konzultációs szolgáltatások; számlakivonatok
összeállítása; számlázás; szponzorok felkutatása; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; tördelési
szolgáltatások hirdetési célokból; üzleti információk; üzletvitel sportolók számára; vásárlási megrendelések
ügyintézése; online reklám- és marketingszolgáltatások; online rendelési szolgáltatások; sportfelszerelésekkel,
sporteszközökkel, sportkiegészítőkkel, sportruházattal és ruházattal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;
sportfelszerelésekkel, sporteszközökkel, sportkiegészítőkkel, sportruházattal és ruházattal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások; sportfelszerelésekkel sporteszközökkel, sportkiegészítőkkel, sportruházattal és
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ruházattal kapcsolatos online kereskedelmi szolgáltatások; étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők,

táplálékkiegészítők, vitaminok, élelmiszerek és italok kiskereskedelme; étrend-kiegészítők,
élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, vitaminok, élelmiszerek és italok nagykereskedelme;
étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, vitaminok, élelmiszerek és italok online
kereskedelme; étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, vitaminok, élelmiszerek és italok
reklámozása; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás emberi
fogyasztásra szánt étrend-kiegészítők, emberi fogyasztásra szánt élelmiszer-kiegészítők, tápértékkel rendelkező
adalékanyagok és vitaminkészítmények, proteint tartalmazó étrend-kiegészítők, proteint tartalmazó
élelmiszer-kiegészítők, proteint tartalmazó táplálékkiegészítők, kreatint tartalmazó étrend-kiegészítők, kreatint
tartalmazó élelmiszer-kiegészítők, kreatint tartalmazó táplálékkiegészítők, karnitint tartalmazó étrend-kiegészítők,
karnitint tartalmazó élelmiszer-kiegészítők, karnitint tartalmazó táplálékkiegészítők, vitaminokat tartalmazó
étrend-kiegészítők, vitaminokat tartalmazó élelmiszer-kiegészítők, vitaminokat tartalmazó táplálékkiegészítők,
ásványi anyagokat tartalmazó étrend-kiegészítők, ásványi anyagokat tartalmazó élelmiszer-kiegészítők, ásványi
anyagokat tartalmazó táplálékkiegészítők, kondroitint tartalmazó étrend-kiegészítők, kondroitint tartalmazó
élelmiszer-kiegészítők, kondroitint tartalmazó táplálékkiegészítők, glükózamint tartalmazó étrend-kiegészítők,
glükózamint tartalmazó élelmiszer-kiegészítők, glükózamint tartalmazó táplálékkiegészítők, aminosavakat
tartalmazó étrend-kiegészítők, aminosavakat tartalmazó élelmiszer-kiegészítők, aminosavakat tartalmazó
táplálékkiegészítők, sportolóknak szánt élelmiszer-kiegészítők, sportolóknak szánt táplálékkiegészítők,
sportolóknak szánt étrend-kiegészítők, proteint tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó
élelmiszer-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában, proteint tartalmazó (dúsított élelmiszerek)
súlyszabályozó étrend-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában, proteint tartalmazó (dúsított
élelmiszerek) súlyszabályozó táplálékkiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában, kreatint tartalmazó
(dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában,
kreatint tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó étrend-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta
formájában, kreatint tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó táplálékkiegészítők por vagy kapszula
vagy tabletta formájában, karnitint tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők por
vagy kapszula vagy tabletta formájában, karnitint tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó
étrend-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában, karnitint tartalmazó (dúsított élelmiszerek)
súlyszabályozó táplálékkiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában, vitaminokat tartalmazó (dúsított
élelmiszerek) súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában, vitaminokat
tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó étrend-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában,
vitaminokat tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súly szabályozó táplálékkiegészítők por vagy kapszula vagy
tabletta formájában, ásványi anyagokat tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők
por vagy kapszula vagy tabletta formájában, ásványi anyagokat tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó
étrend-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában, ásványi anyagokat tartalmazó (dúsított
élelmiszerek) súlyszabályozó táplálékkiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában, kondroitint
tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta
formájában, kondroitint tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó étrendkiegészítők por vagy kapszula
vagy tabletta formájában, kondroitint tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó táplálékkiegészítők por
vagy kapszula vagy tabletta formájában, glükózamint tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó
élelmiszer-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában, glükózamint tartalmazó (dúsított
élelmiszerek) súlyszabályozó étrend-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában, glükózamint
tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó táplálékkiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta
formájában, aminosavakat tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők por vagy
kapszula vagy tabletta formájában, aminosavakat tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó
étrend-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában, aminosavakat tartalmazó (dúsított élelmiszerek)
súlyszabályozó táplálékkiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában, testsúlykontrollhoz használt
táplálékkiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában, testsúlykontrollhoz használt
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élelmiszer-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában, testsúlykontrollhoz használt

étrend-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában, izom és tömegnövelő táplálékkiegészítők por
vagy kapszula vagy tabletta formájában, izom- és tömegnövelő élelmiszer-kiegészítők por vagy kapszula vagy
tabletta formájában, izom- és tömegnövelő étrend-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában,
proteinalapú étrendkiegészítők, aminosavakból álló élelmiszer-kiegészítők, vitaminalapú kiegészítők,
ásványianyag alapú kiegészítők, vitaminok és vitaminkészítmények, vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők,
vitaminkészítmények élelmiszer-kiegészítők formájában, ásványi étrend-kiegészítők emberi fogyasztásra, ásványi
élelmiszer-kiegészítők, karnitin alapú étrend-kiegészítők, glükóz alapú étrendkiegészítők, glükózamin alapú
étrend-kiegészítők, kondroitin készítmények, kondroitin alapú étrend-kiegészítők, kreatin alapú
étrend-kiegészítők, sportolóknak szánt protein, sportolóknak szánt kreatin alapú élelmiszerek [nem gyógyászati
használatra], sportolóknak szánt karnitin alapú élelmiszerek [nem gyógyászati használatra], sportolóknak szánt
vitamin alapú élelmiszerek [nem gyógyászati használatra], sportolóknak szánt ásványi anyag alapú élelmiszerek
[nem gyógyászati használatra], sportolóknak szánt kondroitin alapú élelmiszerek [nem gyógyászati használatra],
sportolóknak szánt glükózamin alapú élelmiszerek [nem gyógyászati használatra], sportolóknak szánt aminosav
alapú élelmiszerek [nem gyógyászati használatra], élelmiszerek melyek proteint tartalmaznak, élelmiszerek
melyek kreatint tartalmaznak, élelmiszerek melyek karnitint tartalmaznak, élelmiszerek melyek vitaminokat
tartalmaznak, élelmiszerek melyek ásványi anyagokat tartalmaznak, élelmiszerek melyek kondroitint
tartalmaznak, élelmiszerek melyek glükózamint tartalmaznak, élelmiszerek melyek aminosavakat tartalmaznak,
protein alapú élelmiszerek, kreatin alapú élelmiszerek, karnitin alapú élelmiszerek, vitamin alapú élelmiszerek,
ásványianyag alapú élelmiszerek, aminosav alapú élelmiszerek, glükózamin alapú élelmiszerek, kondroitin alapú
élelmiszerek, proteint tartalmazó dúsított élelmiszerek, kreatint tartalmazó dúsított élelmiszerek, karnitint
tartalmazó dúsított élelmiszerek, vitaminokat tartalmazó dúsított élelmiszerek, ásványi anyagokat tartalmazó
dúsított élelmiszerek, kondroitint tartalmazó dúsított élelmiszerek, glükózamint tartalmazó dúsított élelmiszerek,
aminosavakat tartalmazó dúsított élelmiszerek, proteint tartalmazó étrend-kiegészítők, kreatint tartalmazó
étrend-kiegészítők, karnitint tartalmazó étrend-kiegészítők, vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők, ásványi
anyagokat tartalmazó étrend-kiegészítők, kondroitint tartalmazó étrend-kiegészítők, glükózamint tartalmazó
étrendkiegészítők, aminosavakat tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők nem gyógyászati
használatra, táplálékkiegészítők nem gyógyászati használatra, súlyszabályozó élelmiszerkészítmények por vagy
kapszula vagy tabletta formájában [nem gyógyászati használatra], testsúlykontrollhoz használt
élelmiszer-készítmények por vagy kapszula vagy tabletta formájában [nem gyógyászati használatra], izom- és
tömegnövelő élelmiszer-készítmények por vagy kapszula vagy tabletta formájában [nem gyógyászati
használatra], tej és tejtermékek, tejsavó, proteines tej, szójalecitin étkezési célokra, lenmagolaj étkezési célokra,
proteinalapú élelmiszerek, proteint tartalmazó tejalapú italok, proteincsipszek, kreatint tartalmazó tejalapú italok,
karnitint tartalmazó tejalapú italok, aminosavakat tartalmazó tejalapú italok, szénhidrát alapú élelmiszerek,
proteint tartalmazó italok, kreatint tartalmazó italok, aminosavakat tartalmazó italok, karnitint tartalmazó italok,
vitaminokat tartalmazó italok, proteinnel dúsított sportitalok, proteinalapú italok, energiaitalok, koffeint
tartalmazó energiaitalok, energiaitalok [nem gyógyászati használatra], azonnal fogyasztható alkoholmentes
italtermékek, izotóniás italok, izotóniás alkoholmentes italok, izotóniás italok [nem gyógyászati használatra],
edények és tartályok háztartási és konyhai célokra, cukorkásdobozok, kézi keverőpalackok [koktél shaker],
koktélkeverők, csészék, ivópalackok sportoláshoz, üvegáru italokhoz, cukortartók, ivópalackok, tárolók és
gyógyszeresdobozok kapszulák és vitaminok számára [nem gyógyászati célokra], gyógyszeres dobozok [nem
gyógyászati célokra], háztartási használatra szánt személyes adagolók pirulákhoz vagy kapszulákhoz,
adagolókanalak [háztartási vagy konyhai eszköz], hordozható univerzális háztartási tárolóedények, italkeverők,
italkiöntők, italtartók, keverőgépek (nem elektromos) háztartási használatra, kulacsok [üresen], kulacsok üresen
árusítva, mixerek [nem elektromos], mixerpalackok (üres), műanyag palackok, műanyag tölcsérek, nem
elektromos ételkeverők, nem elektromos ételkeverők (mixerek), palackok, poharak [ivóedények], üresen árusított
palackok, vizespalackok, ruházati cikkek, cipők, kalapáruk, mezek, sporttrikók, egyberészes fürdőruhák,
sportcipő, sportzokni, sportcipők, sportsapkák, sportruházat, sportkabátok, sportcsizmák, sportbakancsok,
M298

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 3. szám, 2021.02.15.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
sportnadrágok, sportmellények, sportmelltartók, atlétacipők, edzőcipők, sportcipők, nedvességfelszívó sportingek,

ruházat sportoláshoz, fejpántok sportoláshoz, nedvességfelszívó sportnadrágok, skortok [sport szoknyák],
nedvességfelszívó sportmelltartók, dzsekik sportruházatként, sport felsők (topok), rövid ujjú sportingek, ujjatlan
mezek, sportingek, sportruhák és -mezek, magasított talpú sportcipők, sportruházat [kivéve golfkesztyűk],
sportcipőkre való bőrszegek, sport fejfedők [kivéve sisakok], edző rövidnadrágok, sportos rövidnadrágok,
melegítő felsők, sportos pulóverek, sport sapkák és baseball sapkák, baseball sapka, bő szárú rövidnadrágok, bő
szárú szabadidős nadrágok, bokazoknik, boksz-nadrágok, bőrövek, bőrövek [ruházat], csuklómelegítők,
csúszásgátló zoknik, csúszásgátlók lábbelikhez, derékfűzők, gyógyfűzők, edző nadrág, edzőcipők, ellenzős
sapkák, fürdőnadrágok (bermudák), fürdőpapucsok, fürdőnadrágok (úszónadrágok), fürdőruhák (fürdődresszek),
fürdőköpenyek, fürdőköntösök, fürdőruhák (úszódresszek), homlokpánt, hosszú ujjú alsóingek, hosszú ujjú
pulóverek, hosszúnadrágok, hőszigetelt ruházat, időjárásálló felsőruházat, időjárásálló ruházat, izzadásgátló
zoknik, izzadságelnyelő fejpántok, izzadságfelfogó fejpántok, izzadságfelszívó alsóruházat, izzadságfelszívó
harisnyák, izzadságfelszívó zoknik, izzadtság felszívó csuklópántok, izzadtságszívó alsóneműk, izzasztó
nadrágok, kapucnis felsők, kapucnis pulóverek (melegítőfelsők), kapucnis pulóverek, kapucnis fürdőköpenyek,
karmelegítők [ruházat], kendők fejre, kesztyűk, lábbelik, lábszárvédők, lábszármelegítők, magas szárú lábbelik,
melegítőfelsők, melegítőalsók, melegítő nadrágok, tréning nadrágok, melegítőfelsők, melegítőnadrág,
melegítőnadrágok [ruházat], mezek, műbőr övek, ökölvívócipők, nyomtatott pólók, pamut rövidnadrágok,
papucsok, pólók, pufi kabátok (dzsekik), pulóverek, pulóverek (mezek), rövidnadrágok (shortok), rövidnadrágok
(sortok), rövidnadrágok, rövid ujjú pólók, sapkák, sportzakók, steppelt mellények, szabadidő együttesek
[ruházat], szabadidő lábbelik, szabadidő ruházat, szabadidőcipők, szabadidőfelsők (melegítőfelsők), szabadidős
nadrágok, szabadidős ruházat, térdmelegítők [ruházat], thermo alsóruházat, tornacipők (edzőtermi cipők),
tornacipők, tornanadrágok, tornaruhák, tornaruházat, tréningalsók, tréningruha felsők (melegítőfelsők), trikók,
ujjatlan kesztyűk, ujjatlan pólók, (trikók), ujjatlan trikók; zoknik, torna- és sporttermékek, testedző berendezések,
ökölvívó kesztyűk [boxkesztyűk], súlyzók, mellkas expanderek [edzőeszközök], fitnesz gépek, védőpárnázatok,
védőtömések [sportruházat részei], bokszzsákok [boxzsákok], álló edzőkerékpárok (szobabiciklik), súlyemelő
övek [sportcikkek], edzőkesztyűk, derék stabilizáló övek sportolási célra, sporttevékenységekhez kialakított
karkötők, hevederek gurtnik sportolási célra, kötések sportolási célra, edzőkesztyűk sportolási célra, sportcikkek
hordozására kialakított táskák, sportcikkek hordozására alkalmas táskák, sportcikkek, sportjátékok,
sportfelszerelés, ökölvédők [sportcikkek], lábsúlyok [sportcikkek], alkarvédők [sportcikkek], könyökvédők
[sportcikkek], térdvédők [sportcikkek], sípcsontvédők [sportcikkek], védőpárnázat sportoláshoz, sípcsontvédők
sportcélokra, padok sportoláshoz, kézvédők sportoláshoz, arcmaszkok sportoláshoz, mellkasvédők sportoláshoz,
vállpárnák sportoláshoz, testvédők sportoláshoz, tenyérvédők sportoláshoz, hasvédők sportoláshoz, derékvédők
sportoláshoz, kézfejvédők sportoláshoz, lágyékvédők sportoláshoz, markolatok sportcikkekhez, játék
sportfelszerelések, karvédők [sportfelszerelések], sportban használatos védőpárnák, lábfejvédők sportcélú
használatra, sportcikkek és felszerelések, súlyemelő övek [sportcikkek], sportoláshoz használt térdvédők,
sportoláshoz kialakított lábvédők, edző felszerelések sportoláshoz, sportoláshoz használt torokvédők,
sporttevékenységekhez kialakított karvédők, kézkötések sportban való használatra, váll- és könyök\védők és
rögzítők [sporttermékek], kifejezetten sportoláshoz való használatra gyártott kesztyűk, rázkódáscsillapító párnák
és betétek sérülések ellen [sportcikkek], sportoláshoz való kréta a jobb fogás érdekében termékekre vonatkozóan.
( 210 ) M 20 03668
( 220 ) 2020.12.01.
( 731 ) Frühwald Holding GmbH, Wien (AT)
( 740 ) Dezső és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PETRA
( 511 ) 19

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

és bitumen; hordozható épületek, nem fémből; emlékművek nem fémből.
( 210 ) M 20 03670
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( 220 ) 2020.12.01.
( 731 ) Frühwald Holding GmbH, Wien (AT)
( 740 ) Dezső és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) LA PIAZZA GRANDE
( 511 ) 19

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

és bitumen; hordozható épületek, nem fémből; emlékművek nem fémből.
( 210 ) M 20 03673
( 220 ) 2020.12.01.
( 731 ) Frühwald Holding GmbH, Wien (AT)
( 740 ) Dezső és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) VIA FORTUNA
( 511 ) 19

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

és bitumen; hordozható épületek, nem fémből; emlékművek nem fémből.
( 210 ) M 20 03694
( 220 ) 2020.12.02.
( 731 ) Femina Média Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

Hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások,

kereskedelmi vásárok rendezése; médiakapcsolati szolgáltatások; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,
nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámfilmek készítése; reklámkoncepciók
kidolgozása; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása.
38

Hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; videokonferencia szolgáltatások.

41

Elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; élő előadások bemutatása; eszmecserék,

kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fotóriportok készítése; konferenciák szervezése és lebonyolítása;
kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; nem
reklámcélú szövegek publikálása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem
letölthető videók biztosítása; szórakozási, szórakoztatási információk; szövegszerkesztés [kivéve
reklámszövegek]; videorögzítés.
( 210 ) M 20 03696
( 220 ) 2020.12.02.
( 731 ) Bonaventura Gold Kft., Budapest (HU)
( 541 ) 1P1R7IM40U0S
( 511 ) 32

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

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.
( 210 ) M 20 03699
( 220 ) 2020.12.02.
( 731 ) Shapr3D Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szalay Erzsébet, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és
fejlesztés.
( 210 ) M 20 03700
( 220 ) 2020.12.02.
( 731 ) Mountex Alpin Design Kft., Szentendre (HU)
( 740 ) Pintz és Társai Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 18

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

ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára; bevásárlótáskák; esernyők;
hátizsákok, hátitáskák; hátizsákok, táskák hegymászóknak; hétköznapi, utcai táskák; kompressziós zsákok
csomagokhoz; piperetáskák üresen; poggyász; táskák, hátizsákok táborozóknak; turistabotok.
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; edényáruk; edények, fazekak; grillek, rostélyok (sütőeszközök); hőszigetelt tartályok
italokhoz; ivópalackok sportoláshoz; kávédarálók (kézi-); kávéfőzők, nem elektromos; termoszok.
25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők; dzsekik; esőruhák; felsőruházat; hosszúnadrágok; ingek; kabátok, dzsekik;

kalapáruk; kamáslik [lábszárvédők]; kesztyűk; lábbelik; magas szárú lábbelik; papucsok; pólók; pulóverek;
ruházati cikkek; sálak; sapkák; síkesztyűk; szandálok; zoknik.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; áruk és szolgáltatások

promóciója sportesemények szponzorálásával; hirdetési- és reklámszolgáltatások; marketing szolgáltatások;
online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; Pay Per Click (PPC) hirdetés;
reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek készítése; reklámkoncepciók kidolgozása; szabadtéri reklámozás,
hirdetés; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; coaching; gyakorlati képzés;

nem reklámcélú szövegek publikálása; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények
üzemeltetése; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szakmai átképzés; versenyek szervezése; vezetett
mászótúrák lebonyolítása.
( 210 ) M 20 03701
( 220 ) 2020.12.03.
( 731 ) TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
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Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatindexek összeállítása

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása
számítógépes adatbázisokban; adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához;
adóbevallás-benyújtási szolgáltatások; adóbevallások elkészítése; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások;
állásközvetítő irodák, árösszehasonlító szolgáltatások, árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában,
kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és
szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; árusító automaták kölcsönzése, árusító standok
bérbeadása; árverési szolgáltatások; átmeneti üzletmenedzsment; bérszámfejtés; beszerzői szolgáltatások [áruk,
illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós
célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; fénymásolási szolgáltatások; fénymásológépek kölcsönzése;
fogyasztói hűségprogramok igazgatása; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel kapcsolatos
információszerzési szolgáltatások; gépírási szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi
készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyszerészeti,
állatgyógyászati és higiéniai készítmények, valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; gyorsírási
szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása
[reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető szolgáltatások [iroda funkciók];
időpont-ütemezési szolgáltatások [iroda funkciók]; import-export ügynökségek; információk számítógépes
adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; iratmásolás; irodagépek és
irodafelszerelés kölcsönzése; irodai berendezések kölcsönzése közösségi munkahelyeken; írott kommunikáció és
adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és
tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi
közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és
megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy
reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kirakatrendezés; kiskereskedelmi
szolgáltatások művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; kiszervezett vállalatirányítás; kommunikáció átírása
[irodai funkciók];konzultáció személyzeti kérdésekben; költöztető szolgálat vállalkozások számára;
költségelemzés; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati
szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell közvetítés reklámvagy kereskedelmi célból; marketing szoftverkiadás keretében; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati
szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői
tevékenység számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online
kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és
előre rögzített zenékhez és filmekhez; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;
outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC) hirdetés; pénzügyi auditálás; piaci
információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok; piackutatás, rádiós reklámozás; reklámanyag
frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]
terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése;
reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;
reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés;
reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; repülőgéppel gyakran közlekedők számára szóló programok
igazgatása; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében;
segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás,
hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); szakmai önéletrajz írása mások számára; szállodai üzletvezetés;
számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok összeállítása; számlázás; személyzet kiválasztása
pszichológiai eljárásokkal; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó
előfizetések ügyintézése; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető ügyfeleknek]; telemarketing
szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése;
termékminták, áruminták terjesztése; titkársági szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; újság
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előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő

szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs
szolgáltatások; üzleti könyvvizsgálat (1); üzleti könyvvizsgálat (2); üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális
magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment
előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések
tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások;
üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció;
üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére;
vállalati kommunikációs szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; visszatérítési programok üzleti
irányítása harmadik felek számára; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.
38

Távközlés; digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás];

elektronikus levelezés, e-mail; faxberendezések kölcsönzése; faxok továbbítása; felhasználói hozzáférés
biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása
[bérbeadása]; hangposta szolgáltatások; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz;
információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás;
kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok
fórumai [chat szobák]; mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű
adatátvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció; személyhívó szolgáltatások [rádión, telefonon vagy egyéb
elektronikus kommunikációs eszközön keresztül]; táviratok továbbítása; távírón keresztüli kommunikáció
biztosítása (1); távírón keresztüli kommunikáció biztosítása (2); távkonferencia szolgáltatások; távközlési
berendezések kölcsönzése; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont
szolgáltatások [beszélgetésterelés és összeköttetés]; telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (1); telefon- és
mobiltelefon szolgáltatások (2); telefonok kölcsönzése; telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális
számítógépes hálózathoz; televíziós műsorszórás, közvetítés; telex szolgáltatások; üdvözlőkártyák továbbítása
online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése; üzenetküldő készülékek
kölcsönzése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; videó on-demand közvetítések.
41

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

[oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; állatidomítás, kiképzés; állatkertek szolgáltatásai;
audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése; beltéri akváriumok kölcsönzése; bentlakásos iskolák;
cirkuszok; coaching [tréning]; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása
az interneten [nem letölthető]; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; dzsúdó
[judo] oktatás; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; éjszakai klubok; elektronikus
kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő
előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; filmek feliratozása;
filmfelvevő berendezések kölcsönzése; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a
reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; fitneszórák vezetése; fordítás és
tolmácsolás; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; golflétesítmények
üzemeltetése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások
rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra;
idegenvezetős túrák levezetése; időmérés sporteseményeken; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások;
játékfelszerelések kölcsönzése; játékkaszinók [szerencsejátékok]; játékkölcsönzés; játéktermi szolgáltatások
nyújtása; jegyirodái szolgáltatások [szórakoztatás]; jelbeszéd fordítása; kalligráfiái [szépírási] szolgáltatások;
karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; know-how átadása (képzés);
konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könnyűbúvár felszerelések
kölcsönzése; könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése;
lemezlovas [DJ] szolgáltatások; levelező tanfolyamok; mentorálás; mikrofilmezés; modellt ülés művészek
számára; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; múzeumi szolgáltatások [bemutatók,
kiállítások]; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató
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szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető

televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása;
nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás;
oktatóvizsga drónok vezetésére képesítést szerezni kívánó felhasználók számára; on-line elérhető elektronikus
publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; óvodák; pályaválasztási tanácsadás; partik
tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós
szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; sado oktatás [japán teázási szertartással kapcsolatos oktatás]; sajátos
igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott oktatási szolgáltatások; show-műsorok készítése;
show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével;
sportlétesítmények üzemeltetése (1); sportlétesítmények üzemeltetése (2); sportpályák bérbeadása;
sportversenyek rendezése; stadionok bérbeadása; stúdiószolgáltatások; szabadidős létesítmények üzemeltetése;
szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés; számítógépes hálózatról online
biztosított játékszolgáltatások; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; személyi edző szolgáltatások
[fitnesz edzés]; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szépségversenyek szervezése; szerencsejátékok;
szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimulátorokkal nyújtott képzési szolgáltatások; színházi produkciók;
szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási, szórakoztatási
információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; táboroztatás; televíziós
szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tolmács szolgáltatások; tornatanítás; tördelési
szolgáltatások, nem hirdetési célokra; vallásoktatás; varieté-előadások bemutatása; versenyek szervezése [oktatás
vagy szórakoztatás]; vezetett mászótúrák lebonyolítása; vidámparkok; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák
kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások
eseményekhez; világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak
vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.
( 210 ) M 20 03707
( 220 ) 2020.12.03.
( 731 ) SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)
( 740 ) FÖLDES Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 29

Hús; baromfi; húskivonatok; sonka; virsli; felvágottak.

( 210 ) M 20 03708
( 220 ) 2020.12.03.
( 731 ) SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)
( 740 ) FÖLDES Ügyvédi Iroda, Debrecen
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( 546 )

( 511 ) 29

Hús; baromfi; húskivonatok; sonka; virsli; felvágottak.

( 210 ) M 20 03710
( 220 ) 2020.12.03.
( 731 ) AmegA Holding Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Gyöngyös (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Fagylaltok és jégkrémek; jeges tejek [fagylaltok]; szörbetek [fagylaltok]; ízesített jégkrémek;

krémfagylaltok; trüffel ízű fagylaltok; tejes fagylalt, jégkrém; gyümölcsös jégkrémek,fagylaltok; csokoládét
tartalmazó fagylaltok; szörbetek [vizes fagylaltok]; fagylaltporok; gyümölcs jégkrémek; sörbetek, jégkásák;
gyümölcsjégkrém; jégkrémrudak; nem tejes jégkrémek, fagylaltok; fagyasztott joghurtok [fagylaltok, jégkrémek];
csokoládéval ízesített jégkrémek; sörbetkeverékek [fagylaltok]; jégkrémet tartalmazó fagyasztott édességek;
gyümölcsjégkrém-szeletek; jég, fagylalt, fagyasztott joghurtok és sörbetek; fagylaltok és jég; joghurtalapú
fagylaltok [főleg fagylalt].
( 210 ) M 20 03711
( 220 ) 2020.12.03.
( 731 ) AmegA Holding Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Gyöngyös (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

Alkoholmentes italok; készítmények italokhoz; üdítőitalok; gyümölcslevek; ízesített szénsavas italok;

alkoholmentes szénsavas italok; alacsony energiatartalmú üdítőitalok; szénsavas gyümölcslevek; tea ízesítésű
alkoholmentes szénsavas italok.
( 210 ) M 20 03712
( 220 ) 2020.12.03.
( 731 ) FETTI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Gomba (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 541 ) FETTI
( 511 ) 8
9

Kések; késtokok; késnyelek; vadászkések; horgászkések.
Vegyszerek elleni védőruházat; védőruházat sérülések megelőzésére; tűz elleni védőruházatok; golyóálló

anyagokból készült védőruházat; balesetmegelőző, sugárzás- és tűzvédelmi védőruházat; védőszemüvegek;
biztonsági védőszemüveg; védőszemüvegek sportoláshoz; védőszemüvegek hegesztéshez; védőszemüvegek,
biztonsági szemüvegek; szemüvegek; szemüvegtokok; szemüvegkeretek; szemüvegzsinórok; porvédő maszkok;
védőálarcok/-maszkok.
18

Aktatáskák; bevásárlóhálók; bevásárlótáskák; bőr, nyers vagy félig megmunkált állapotban; bőrdarabok

bútordarabokhoz; bőröndök, kézitáskák; bőröndök, utazóládák (poggyász); bőrszíjak; bőrszíjak (nyergesáru);
bőrtakarók (szőrmék); dobozok bőrből vagy műbőrből; ernyők, esernyők; erszények, pénztárcák; fogantyúk
bőröndökhöz; fogantyúk esernyőkhöz; fogantyúk sétapálcákhoz; hátizsákok; irattáskák, aktatáskák; irhák
(állatbőrök); iskolatáskák; kalapdobozok bőrből; kenguru gyermekek hordozására (heveder); kenguruk
(hevederek) csecsemők hordozására; kerekekkel ellátott bevásárlótáskák; kézitáska vázak; kézitáskák; kofferek
(kis utazóládák); ládák bőrből vagy műbőrből; levéltárcák; moleszkin (bőrutánzat); műbőr; oldaltáskák,
tarisznyák; piperetáskák üresen; ruhatáskák utazáshoz; sporttáskák; strandtáskák; táskák (zacskók, tasakok);
vadásztáskák; utazókészletek (bőráruk); utazóládák; útitáskák; vállszíjak bőrből; bőrruházat; túratáskák;
túrahátizsákok.
25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; munkaruházati cikkek; alsónadrágok; alsóneműk; bodyk (alsóruházat);

cipőfelsőrészek; csuklyák, kapucnik (ruházat); díszzsebkendők (ruházat); dzsekik; egyenruhák; fejfedők
(kalapáruk); fejszalagok (ruházat); felsőkabátok, felöltők; felsőruházat; fürdőköpenyek; fürdőnadrágok,
úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdősapkák; fürdőszandálok, fürdőcipők; harisnyanadrágok; harisnyák;
hurkolt/kötött áruk; ingek; jelmezek; kalapok; kerékpáros öltözékek; kesztyűk (ruházat); kezeslábasok
(felsőruházat); készruhák; kombinék (alsóneműk); kosztümök; köntösök, pongyolák; kötények (ruhaneműk);
kötöttáruk; lábbelik; lábszárvédők; magas szárú cipők; melegítők, szvetterek; mellények; melltartók;
munkaruhák, munkaköpenyek; műbőr ruházat; nadrágok; női ruhák; nyakkendők; nyaksálak, gallérvédők;
papírruházat; papucsok; pizsamák; pólók; pulóverek; ruhazsebek; ruházat gépkocsivezetőknek; sapkák; sálak;
síbakancsok, sícipők; sportcipők; sportlábbelik; sporttrikók; strandlábbelik; strandruhák; szandálok; szoknyák;
tartók (nadrághoz, harisnyához); tornacipők; tornaruházat; ujjatlan kesztyűk; vízhatlan ruházat; zoknik; övek
(ruházat); kezeslábas overallok; overallok, munkaruhák; vadászathoz szánt overallok; túracipők; túrabakancsok;
túranadrágok; horgászcipők; horgászingek; horgászcsizmák; horgászmellények; vadászcipők; vadászingek;
vadászcsizmák, vadászmellények.
35

Kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások az alábbi árukkal kapcsolatban: kések; késtokok; késnyelek;

vadászkések; horgászkések; vegyszerek elleni védőruházat; védőruházat sérülések megelőzésére; tűz elleni
védőruházatok; golyóálló anyagokból készült védőruházat; balesetmegelőző, sugárzás- és tűzvédelmi
védőruházat; védőszemüvegek; biztonsági védőszemüveg; védőszemüvegek sportoláshoz; védőszemüvegek
hegesztéshez; védőszemüvegek, biztonsági szemüvegek; szemüvegek; szemüvegtokok; szemüvegkeretek;
szemüvegzsinórok; porvédő maszkok; védőálarcok/-maszkok; aktatáskák; bevásárlóhálók; bevásárlótáskák; bőr,
nyers vagy félig megmunkált állapotban; bőrdarabok bútordarabokhoz; bőröndök, kézitáskák; bőröndök,
utazóládák (poggyász); bőrszíjak; bőrszíjak (nyergesáru); bőrtakarók (szőrmék); dobozok bőrből vagy műbőrből;
ernyők, esernyők; erszények, pénztárcák; fogantyúk bőröndökhöz; fogantyúk esernyőkhöz; fogantyúk
sétapálcákhoz; hátizsákok; irattáskák, aktatáskák; irhák (állatbőrök); iskolatáskák; kalapdobozok bőrből; kenguru
gyermekek hordozására (heveder); kenguruk (hevederek) csecsemők hordozására; kerekekkel ellátott
bevásárlótáskák; kézitáska vázak; kézitáskák; kofferek (kis utazóládák); ládák bőrből vagy műbőrből; levéltárcák;
moleszkin (bőrutánzat); műbőr; oldaltáskák, tarisznyák; piperetáskák üresen; ruhatáskák utazáshoz; sporttáskák;
strandtáskák; táskák (zacskók, tasakok); vadásztáskák; utazókészletek (bőráruk); utazóládák; útitáskák; vállszíjak
bőrből; bőrruházat; túratáskák; túrahátizsákok; ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; munkaruházati cikkek;
alsónadrágok; alsóneműk; bodyk (alsóruházat); cipőfelsőrészek; csuklyák, kapucnik (ruházat); díszzsebkendők
(ruházat); dzsekik; egyenruhák; fejfedők (kalapáruk); fejszalagok (ruházat); felsőkabátok, felöltők; felsőruházat;
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fürdőköpenyek; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdősapkák; fürdőszandálok, fürdőcipők;

harisnyanadrágok; harisnyák; hurkolt/kötött áruk; ingek; jelmezek; kalapok; kerékpáros öltözékek; kesztyűk
(ruházat); kezeslábasok (felsőruházat); készruhák; kombinék (alsóneműk); kosztümök; köntösök, pongyolák;
kötények (ruhaneműk); kötöttáruk; lábbelik; lábszárvédők; magas szárú cipők; melegítők, szvetterek; mellények;
melltartók; munkaruhák, munkaköpenyek; műbőr ruházat; nadrágok; női ruhák; nyakkendők; nyaksálak,
gallérvédők; papírruházat; papucsok; pizsamák; pólók; pulóverek; ruhazsebek; ruházat gépkocsivezetőknek;
sapkák; sálak; síbakancsok, sícipők; sportcipők; sportlábbelik; sporttrikók; strandlábbelik; strandruhák;
szandálok; szoknyák; tartók (nadrághoz, harisnyához); tornacipők; tornaruházat; ujjatlan kesztyűk; vízhatlan
ruházat; zoknik; övek (ruházat); kezeslábas overallok; overallok, munkaruhák; vadászathoz szánt overallok;
túracipők; túrabakancsok; túranadrágok; horgászcipők; horgászingek; horgászcsizmák; horgászmellények;
vadászcipők; vadászingek; vadászcsizmák, vadászmellények; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak
készítése; információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás); információk számítógépes
adatbázisokba való rendezése és szerkesztése; kereskedelmi információs ügynökségek, kereskedelmi vagy
reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése; kirakatrendezés, online kirakat tervezés és készítés; reklámozás;
on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok,
áruminták) kölcsönzése és terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete távközlési médiumban;
számítógépes nyilvántartások kezelése; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; tördelési
szolgáltatások hirdetési célokból; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk; vásárlási megrendelések
ügyintézése; webshop üzemeltetés; internetes oldalon keresztül lebonyolított kereskedelmi és reklám
szolgáltatások.
( 210 ) M 20 03713
( 220 ) 2020.12.03.
( 731 ) FETTI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Gomba (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 8
9

Kések; késtokok; késnyelek; vadászkések; horgászkések.
Vegyszerek elleni védőruházat; védőruházat sérülések megelőzésére; tűz elleni védőruházatok; golyóálló

anyagokból készült védőruházat; balesetmegelőző, sugárzás- és tűzvédelmi védőruházat; védőszemüvegek;
biztonsági védőszemüveg; védőszemüvegek sportoláshoz; védőszemüvegek hegesztéshez; védőszemüvegek,
biztonsági szemüvegek; szemüvegek; szemüvegtokok; szemüvegkeretek; szemüvegzsinórok; porvédő maszkok;
védőálarcok/-maszkok.
18

Aktatáskák; bevásárlóhálók; bevásárlótáskák; bőr, nyers vagy félig megmunkált állapotban; bőrdarabok

bútordarabokhoz; bőröndök, kézitáskák; bőröndök, utazóládák (poggyász); bőrszíjak; bőrszíjak (nyergesáru);
bőrtakarók (szőrmék); dobozok bőrből vagy műbőrből; ernyők, esernyők; erszények, pénztárcák; fogantyúk
bőröndökhöz; fogantyúk esernyőkhöz; fogantyúk sétapálcákhoz; hátizsákok; irattáskák, aktatáskák; irhák
(állatbőrök); iskolatáskák; kalapdobozok bőrből; kenguru gyermekek hordozására (heveder); kenguruk
(hevederek) csecsemők hordozására; kerekekkel ellátott bevásárlótáskák; kézitáska vázak; kézitáskák; kofferek
(kis utazóládák); ládák bőrből vagy műbőrből; levéltárcák; moleszkin (bőrutánzat); műbőr; oldaltáskák,
tarisznyák; piperetáskák üresen; ruhatáskák utazáshoz; sporttáskák; strandtáskák; táskák (zacskók, tasakok);
vadásztáskák; utazókészletek (bőráruk); utazóládák; útitáskák; vállszíjak bőrből; bőrruházat; túratáskák;
túrahátizsákok.
25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; munkaruházati cikkek; alsónadrágok; alsóneműk; bodyk (alsóruházat);

cipőfelsőrészek; csuklyák, kapucnik (ruházat); díszzsebkendők (ruházat); dzsekik; egyenruhák; fejfedők
(kalapáruk); fejszalagok (ruházat); felsőkabátok, felöltők; felsőruházat; fürdőköpenyek; fürdőnadrágok,
úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdősapkák; fürdőszandálok, fürdőcipők; harisnyanadrágok; harisnyák;
hurkolt/kötött áruk; ingek; jelmezek; kalapok; kerékpáros öltözékek; kesztyűk (ruházat); kezeslábasok
(felsőruházat); készruhák; kombinék (alsóneműk); kosztümök; köntösök, pongyolák; kötények (ruhaneműk);
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kötöttáruk; lábbelik; lábszárvédők; magas szárú cipők; melegítők, szvetterek; mellények; melltartók;

munkaruhák, munkaköpenyek; műbőr ruházat; nadrágok; női ruhák; nyakkendők; nyaksálak, gallérvédők;
papírruházat; papucsok; pizsamák; pólók; pulóverek; ruhazsebek; ruházat gépkocsivezetőknek; sapkák; sálak;
síbakancsok, sícipők; sportcipők; sportlábbelik; sporttrikók; strandlábbelik; strandruhák; szandálok; szoknyák;
tartók (nadrághoz, harisnyához); tornacipők; tornaruházat; ujjatlan kesztyűk; vízhatlan ruházat; zoknik; övek
(ruházat); kezeslábas overallok; overallok, munkaruhák; vadászathoz szánt overallok; túracipők; túrabakancsok;
túranadrágok; horgászcipők; horgászingek; horgászcsizmák; horgászmellények; vadászcipők; vadászingek;
vadászcsizmák, vadászmellények.
35

Kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások az alábbi árukkal kapcsolatban: kések; késtokok; késnyelek;

vadászkések; horgászkések; vegyszerek elleni védőruházat; védőruházat sérülések megelőzésére; tűz elleni
védőruházatok; golyóálló anyagokból készült védőruházat; balesetmegelőző, sugárzás- és tűzvédelmi
védőruházat; védőszemüvegek; biztonsági védőszemüveg; védőszemüvegek sportoláshoz; védőszemüvegek
hegesztéshez; védőszemüvegek, biztonsági szemüvegek; szemüvegek; szemüvegtokok; szemüvegkeretek;
szemüvegzsinórok; porvédő maszkok; védőálarcok/-maszkok; aktatáskák; bevásárlóhálók; bevásárlótáskák; bőr,
nyers vagy félig megmunkált állapotban; bőrdarabok bútordarabokhoz; bőröndök, kézitáskák; bőröndök,
utazóládák (poggyász); bőrszíjak; bőrszíjak (nyergesáru); bőrtakarók (szőrmék); dobozok bőrből vagy műbőrből;
ernyők, esernyők; erszények, pénztárcák; fogantyúk bőröndökhöz; fogantyúk esernyőkhöz; fogantyúk
sétapálcákhoz; hátizsákok; irattáskák, aktatáskák; irhák (állatbőrök); iskolatáskák; kalapdobozok bőrből; kenguru
gyermekek hordozására (heveder); kenguruk (hevederek) csecsemők hordozására; kerekekkel ellátott
bevásárlótáskák; kézitáska vázak; kézitáskák; kofferek (kis utazóládák); ládák bőrből vagy műbőrből; levéltárcák;
moleszkin (bőrutánzat); műbőr; oldaltáskák, tarisznyák; piperetáskák üresen; ruhatáskák utazáshoz; sporttáskák;
strandtáskák; táskák (zacskók, tasakok); vadásztáskák; utazókészletek (bőráruk); utazóládák; útitáskák; vállszíjak
bőrből; bőrruházat; túratáskák; túrahátizsákok; ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; munkaruházati cikkek;
alsónadrágok; alsóneműk; bodyk (alsóruházat); cipőfelsőrészek; csuklyák, kapucnik (ruházat); díszzsebkendők
(ruházat); dzsekik; egyenruhák; fejfedők (kalapáruk); fejszalagok (ruházat); felsőkabátok, felöltők; felsőruházat;
fürdőköpenyek; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdősapkák; fürdőszandálok, fürdőcipők;
harisnyanadrágok; harisnyák; hurkolt/kötött áruk; ingek; jelmezek; kalapok; kerékpáros öltözékek; kesztyűk
(ruházat); kezeslábasok (felsőruházat); készruhák; kombinék (alsóneműk); kosztümök; köntösök, pongyolák;
kötények (ruhaneműk); kötöttáruk; lábbelik; lábszárvédők; magas szárú cipők; melegítők, szvetterek; mellények;
melltartók; munkaruhák, munkaköpenyek; műbőr ruházat; nadrágok; női ruhák; nyakkendők; nyaksálak,
gallérvédők; papírruházat; papucsok; pizsamák; pólók; pulóverek; ruhazsebek; ruházat gépkocsivezetőknek;
sapkák; sálak; síbakancsok, sícipők; sportcipők; sportlábbelik; sporttrikók; strandlábbelik; strandruhák;
szandálok; szoknyák; tartók (nadrághoz, harisnyához); tornacipők; tornaruházat; ujjatlan kesztyűk; vízhatlan
ruházat; zoknik; övek (ruházat); kezeslábas overallok; overallok, munkaruhák; vadászathoz szánt overallok;
túracipők; túrabakancsok; túranadrágok; horgászcipők; horgászingek; horgászcsizmák; horgászmellények;
vadászcipők; vadászingek; vadászcsizmák, vadászmellények; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak
készítése; információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás); információk számítógépes
adatbázisokba való rendezése és szerkesztése; kereskedelmi információs ügynökségek, kereskedelmi vagy
reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése; kirakatrendezés, online kirakat tervezés és készítés; reklámozás;
on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok,
áruminták) kölcsönzése és terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete távközlési médiumban;
számítógépes nyilvántartások kezelése; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; tördelési
szolgáltatások hirdetési célokból; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk; vásárlási megrendelések
ügyintézése; webshop üzemeltetés; internetes oldalon keresztül lebonyolított kereskedelmi és reklám
szolgáltatások.
( 210 ) M 20 03736
( 220 ) 2020.12.07.
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( 731 ) Shapr3D Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

( 740 ) Kovács és Szalay Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Shapr3D
( 511 ) 42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és
fejlesztés.
( 210 ) M 20 03737
( 220 ) 2020.12.07.
( 731 ) Puskás Attila Sándor, Zamárdi (HU)
( 740 ) KOCH Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Elixírek [gyógyszerészeti készítmények]; gyógynövénykivonatok orvosi célokra; vitaminkészítmények; aloe

vera készítmények gyógyszerészeti célokra; antioxidáns tabletták, gyógyszerek; diétás italok gyógyászati célokra;
erősítő szerek [gyógyszerek]; gyógyhatású olajok; gyógynövények; immunerősítők; növényi kivonatok
gyógyszerészeti felhasználásra; oldatok, folyadékok állatgyógyászati használatra; szirupok gyógyszerészeti
használatra; táplálékkiegészítők; tinktúrák gyógyászati használatra.
( 210 ) M 20 03739
( 220 ) 2020.12.07.
( 731 ) Rozmán Csaba, Budapest (HU)
( 740 ) Gulyás & Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 36

Jelzáloghitelek és pénzügyi szolgáltatások; biztosítás.

( 210 ) M 20 03742
( 220 ) 2020.12.07.
( 731 ) Rozmán Csaba, Budapest (HU)
( 740 ) Gulyás & Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Financial Genie
( 511 ) 36

Jelzáloghitelek és pénzügyi szolgáltatások; biztosítás.

( 210 ) M 20 03744
( 220 ) 2020.12.08.
( 731 ) Szekér Zoltán, Balatonalmádi (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Coaching [tréning]; coaching gazdasági és menedzselési témákban; személyi coaching [képzés];
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pénzügyekkel kapcsolatos coaching; képzési vagy oktatási szolgáltatások life coaching [életvezetési tanácsadás]

területén.
( 210 ) M 20 03863
( 220 ) 2020.12.16.
( 731 ) Bihari Áron, Sopron (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

Applikációs szoftverek, applikációs szoftverek okostelefonokhoz, kártyajáték applikáció okostelefonokhoz.

28

Játékkártyák, kártyajáték, játéktábla kártyákhoz, kártyajáték felnőttek számára, party kártyajáték.

35

Applikációs szoftverek, applikációs szoftverek okostelefonokhoz, kártyajáték applikáció okostelefonokhoz,

játékkártyák, kártyajáték, játéktábla kártyákhoz, kártyajáték felnőttek számára, party kártyajáték kereskedelme és
online kereskedelme.
( 210 ) M 20 03871
( 220 ) 2020.12.16.
( 731 ) Mátra Sajt Kft., Szuha (HU)
( 541 ) camburger
( 511 ) 29

Fehér lágy sajtok; érlelt sajtfélék; fűszereket tartalmazó sajtok; fűszernövényeket tartalmazó sajtok;

kecsketejből készült sajt; lágy sajtok; penésszel érlelt sajt; sajttermékek; húskivonatok; tej, sajt, vaj, joghurt és
egyéb tejtermékek.
30

Sajtburgerek [szendvicsek].

( 210 ) M 20 03873
( 220 ) 2020.12.16.
( 731 ) AKTOGEN Hungary Kft., Kecskemét (HU)
( 541 ) OPTISELECT
( 511 ) 42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások.
( 210 ) M 20 03875
( 220 ) 2020.12.16.
( 731 ) Biospirál-2006. Fejlesztő és Tanácsadó Kft., Szeged (HU)
( 541 ) CloneIDENT
( 511 ) 42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások.
A rovat 154 darab közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban
( 111 ) 233.535
( 151 ) 2021.02.10.
( 210 ) M 21 00200
( 220 ) 2021.01.21.
( 732 ) GRILL-MEATOLOGY Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Bodó Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza
( 541 ) MEATOLOGY HOME
( 511 ) 29

Angolszalonna; bacon chips; bárányhús, feldolgozva; bárányhúsból készült termékek; baromfi; baromfi,

nem élő; birkahús szeletek; borjúhús; csirke, csirkehús; csirkeburgerek; csirkefalatok; csirkemell filé; csülök;
elsősorban csirkehúst tartalmazófagyasztott előételek; fagyasztott baromfi; fagyasztott csirke; fagyasztott húsok;
fagyasztott hústermékek; fagyasztott pulyka; fagyasztva szárított hús; feldolgozott hústermékek; állati velő
táplálkozási célra; állati vese [belsőségek]; báránynyársak;belsőségek; baromfihús-helyettesítők; bolognai típusú
szalámi; botifarra kolbász; bratwurst kolbász; chorizo kolbász; corn dogs [virslik kukoricabundában]; bundás
virsli; csirke mousse-ok; csirkecombok; csirkekrokett; csirkekolbász; csirkegolyók;csirkezúza; csirkesaláta;
csirkés húsgolyók; csirkeszárnyak; csomagolt húsok; ecetes, pácolt, tartósított sertésláb csemege; disznósajt;
disznóhús; fagyasztott békacombok; főtt csirke; főtt hús üveges kiszerelésben; főtt húsok; füstölt húsok;
frisspulyka; friss húsok; friss csirke; friss baromfi; főtt pulyka; főtt húskonzerv; főtt kacsa; hús, tartósított; hús és
hústermékek; hurkafélék; hentesáruk; hot dog virslik; hamburgerek, húspogácsák; haggis; grillcsirke (yakitori
[japán pálcásgrillcsirke]); füstölt kolbászok; húspótlók; húsok; húskrémek; húskonzervek; húsgombócok
baromfiból; húsból készült étkezési krémek; húsgolyók belsőségekből [élelmiszerek]; húsalapú snack-ételek;
kolbászok; kolbászhús; kolbász; kocsonya, aszpik;kocsonyák; kacsazúza; kacsahús; ír fehér hurka; instant ragu;
húzott sertéshús; húzott marhahús; hústöltelékek pitékhez; hústermékek hamburgerek formájában; hússzeletek;
liofilizált hús; libamáj; levegőn szárított kolbászok; konyhakész marhahús;konyhakész hús; konfitált kacsahús;
kolbásztermékek; kolbászok, tartósítva; marhagyomor; marhahús; malacbendő; máj; löncshúsok, húskonzervek;
marhahús pogácsa; marhahús szeletek; marhahúsgombócok; marhahúskonzervek; marhasült; marhasültek;
mélyhűtöttbaromfi; mélyhűtött csirke; mortadella; napon szárított disznóhús; nem élő kecskebékák; nem élő
selyemtyúkok; nyers hamburgerpogácsa; nyers kolbász; pacal; pácolt húsok; préselt, sózott kacsa; pehely
vékonyságúra gyalult hús; pepperoni; pastrami;prosciutto [olasz sonka]; puffasztott szalonnabőr, sertésbőr;
pulyka; pulykaburgerek; pulykadarabok; pulykahús; pulykahús termékek; pulykahúsból készült pogácsák;
quenelles [hosszúkás gombócok halból, csirkehúsból vagy más húsból]; quenelles[húsgombócok]; roston sült
hús; saslik; sertéshúskonzerv; sertéshúskonzervek; sertéshúst és babot tartalmazó konzervek; sertéskaraj;
sertéssült; sólet; sertésszelet; sonka; sózott hús; sózott vagdalt marhahúsok; sült bárányhús; sült baromfihús;
sültcsirke; sült disznóhús; sült hús; sült kacsa; sült libahús; sült pulykahús; sült sertés hasalja szalonna
[samgyeopsal]; sült szárnyashúsok; szafaládé; szalámi; szalonnabőr; szalonnabőrök; szamárhús; szárított csirke
[emberi fogyasztásra]; szárítottcsirkefalatok; szárított hús; szárított kacsafalatok; szárított marhahús; szarvashús;
szaté (nyársas étel); szejtán [húspótló]; szeletelt hús; teriyaki csirke (japán étel); tartósított baromfihús;
szójaszószban főtt hús [tsukudani]; szendvicstöltelékkénthasznált csirkehús darabok; tépett csirkehús;
töltöttkáposzta-tekercsek; vad, nem élő; vadhús; vadhús konzervek; vadhús (nem élő); vagdalthúsok; véreshurka;
virslik; yakitori [japán pálcás grillcsirke]; feldolgozott halak; feldolgozott halikra;feldolgozott haltermékek
emberi fogyasztásra; feldolgozott tenger gyümölcsei; főtt hal; főtt tengeri ételek; agar-agar étkezési célokra;
angolna, nem élő; édeshal, nem élő [ayu]; elsősorban tenger gyümölcseit tartalmazó fagyasztott előételek;
étkezésitengerilazac-ikra; étkezési tengeripisztráng-ikra; fagyasztott főtt hal; fagyasztott hal; fagyasztott
haltermékek; fagyasztott rákfélék, kagylók; fagyasztott tenger gyümölcsei; fehér busa, nem élő; fekete kaviár;
fésűkagyló (nem élő); fésűkagylók, nemélő; főként halat tartalmazó hűtött ételek; főtt csiga; főtt és szárított hal;
főtt, füstölt, szárított halforgács [katsuo-bushi]; füstölt hal; füstölt heringfilé; füstölt lazac; garnéla rákok, nem
élő; garnélakrém; garnélarákok, apró, nem élő;grillezett halfilék; hal mousse-ok; hal sültkrumplival; hal,
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tartósított; hal üvegben; hal olívaolajban; halak; halas krékerek; halból készített élelmiszertermékek; halból

készült hűtött ételek; halételek; halfilé; halgolyók; halikrák emberifogyasztásra; halkivonatok; halikra, elkészítve;
halkocsonyák; halkolbászok; halkonzerv; halkonzervek; halkrokett; halliszt emberi fogyasztásra; halpástétomok;
halpogácsák; halrudak; halszeletek; henger alakúra sütött halhúsmassza [chikuwa]; hering, nemélő; heringek
[nem élő]; homár, nem élő; kagylófélék, rákfélék [nem élő]; kagylók, nem élő; kaliforniai kagyló [nem élő];
kalmártinta; kapellán lazac, nem élő; kaviár; kardhal (nem élő); kaviárpótló; kékkagyló [nem élő]; kenyérre
kenhető hal, tengergyümölcsei és puhatestűek; kígyófejű hal, nem élő; kivonatok tenger gyümölcseiből; klipfish
[sózott és szárított tőkehal]; kókuszos bundában sült garnélarák; közönséges lepényhal, nem élő; krill, nem élő;
lágy páncélú teknősök [nem élő]; languszták;languszták, nem élő; lazac krokett; lazac, nem élő; lazac [nem élő];
lazackaviár; lepényhalak, nem élő; márna-ikra saláta; nem élő osztriga emberi fogyasztásra; nem élő puhatestűek;
nem élő tintahal; nyelvhal, nem élő; olajos tonhal; pácolt hal;osztriga, nem élő; pácolt, szárított spanyol makréla;
pisztráng, nem élő; polipok [nem élő]; ponty [nem élő]; quenelles [halgombóc]; rákfélék, keménytestű, nem élő;
rákhús; rákhús-utánzat; rákikra emberi fogyasztásra; rákok; rákok, folyami, nem élő;rákok [nem élő]; rákikra
pástétom; rákpogácsa; rövid nyakú kagyló [nem élő]; sárga brekegőhal, nem élő; selyemhernyó gubó, emberi
fogyasztásra; selyemhernyógubó emberi fogyasztásra; sóban erjesztett tengeri sün ikra; sózott, fermentált tenger
gyümölcsei[jeotgal]; sózott hal; sózott medúza; spanyol makréla, nem élő; szardella, ajóka; szardella filézve;
szardella, nem élő; sügér, nem élő; szardínia, nem élő; szardínia [nem élő]; szárított fésűkagyló; szárított
borotvakagyló-hús; szárított garnélarák;szárított hal; szárított halhús; szárított heringikra; szárított kagylóhús;
szárított, őrölt garnéla; szárított kürtcsigahús; szárított, őrölt hal; szárított tengeri alga lapok (hoshi-nori); szárított
tengeri ételek; szárított tengeri nyulak; szárítotttintahal; szárított tonhalforgács [kezuribusi]; széles kárász, nem
élő; szeletelt tengeri kürtcsiga; szójaszószban főtt tenger gyümölcsei [tsukudani]; szójaszószban marinált rák
[ganjang-gejang]; ajvár [tartósított paprika]; alacsony zsírtartalmúburgonyachipsek; alga emberi fogyasztásra;
algakivonatok élelmiszerekhez; alginátok táplálkozási célra; alkoholban tartósított gyümölcsök; almakompót;
almaszirom; almachips; áloé vera emberi fogyasztásra elkészítve; articsóka, tartósított; articsókakrém;aszalt
datolya; aszalt datolyaszilva [got-gam]; aszalt füge; aszalt szilva; aszalt vörösáfonya; aszalt gyümölcskeverékek;
bab, tartósított; babkonzervek; babmártások; babok; babpüré; banánchipsek; banánfamagok, feldolgozva; bevont
földimogyorók;birsalma, feldolgozva; bogyóleves; bogyós gyümölcsök, konzervált; bombay mix [indiai
rágcsálnivaló]; borsó, tartósított; brokkoli; borsó, feldolgozott; bundás burgonyaszeletek; burgonya alapú
gnocchi; burgonya-alapú gombócok; burgonya alapú gombócok;burgonya alapú rágcsálnivalók; burgonya,
feldolgozva; burgonya-hasáb formájú chipsek; burgonya, tartósítva; burgonyából készült rágcsálnivalók;
burgonyachipsek rágcsálnivalóként; burgonyagombóc; burgonyakrokett; burgonyapehely; burgonyapüré;
burgonyapürépor; caponata [szicíliai előétel]; cassava chips; chilibab; chipsek; chipsek (burgonya); chop suey;
citrom, feldolgozva; citromfű, feldolgozva; csemegekukorica, elkészített; citromlé étkezési használatra;
csemegekukorica, feldolgozott; csemegekukorica[konzervált]; csemegeuborka; cseresznye, feldolgozva;
csicseriborsó, feldolgozva; csípős savanyúság, savanyúságos szószok; daikon retekből készült fermentált kimcshi
[kkakdugi]; dahl [indiai étel]; csonthéjas magvak étkezésre; darált mandula; datolya;datolya, feldolgozva;
dióalapú snack-ételek; dióbél; dióféle-alapú, étkezést helyettesítő szeletek; disznóbab; dióféle-alapú szeletek
étkezési célra; ehető tengeri alga; ehető virágok, feldolgozva; ehető szárított virágok; ehető szárított
gardéniavirágok; ehető magvak; ehető liliomhagymák, szárított; édeskukorica-alapú rágcsálnivalók; ecetes
uborka; ehető hínárból készített falatok; ecetes paprika; ecetes hagyma; ecetben tartósított csípős paprika; ecetes
jalapeno; elkészített zöldségek;előkészített fenyőmag; előkészített gombák; előkészített gyökerek; előkészített
gyümölcsök; előkészített kesudió; előkészített kókuszdió; előkészített makadámdió; előkészített mandula;
előkészített nagymagvú tiszafa magvak; előre felvágott zöldségek;előre összevágott zöldségsaláta; előre
összevágott zöldségek salátákhoz; eperkonzervek; erjesztett szójabab [natto]; erjesztett tofu; étkezési
napraforgómag; fagyasztott bambuszrügyek; étkezési szárított tengerimoszat-pehely [tororo-kombu];
fagyasztottcsemegekukorica; fagyasztott gyümölcsök; fagyasztott hasábburgonya; fagyasztott kínai kel;
fagyasztott páfrány (gosari); fagyasztott zöldségek; falafel; fagyasztva szárított zöldségek; fánkok; fekete ribizli,
feldolgozott; feketeáfonya, feldolgozva;feldolgozott alma; feldolgozott articsóka; feldolgozott avokádó;
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feldolgozott babcsíra; feldolgozott bételdió; feldolgozott cékla; feldolgozott chiamagvak étkezési célra;

feldolgozott édesburgonya; feldolgozott ehető cordyceps; feldolgozott, ehetővirágok kristályosított formában;
feldolgozott étkezési tengeri alga; feldolgozott földimogyoró; feldolgozott görögdinnyemagok; feldolgozott
gyökerek; feldolgozott gyümölcsökből válogatás; feldolgozott hüvelyes zöldségek; feldolgozott
hüvelyesek;feldolgozott kaktusz étkezési célra; feldolgozott hagyma; feldolgozott kelbimbó; feldolgozott licsi
gyümölcs; feldolgozott mogyorófélék; feldolgozott mogyoróhagyma [zöldségként, nem fűszerként használva];
feldolgozott mogyoróhagyma; feldolgozottolajbogyó; feldolgozott olívapép; feldolgozott őszibarack; feldolgozott
padlizsán; feldolgozott sárgabarack; feldolgozott spirulina alga; feldolgozott paszternák; feldolgozott
tigrismogyoró; feldolgozott tökmag; feldolgozott zöldségek; feldolgozottzöldségtermékek; feles sárgaborsó;
felezett borsó, sárgaborsó; fenyőmag, feldolgozva; fenyőpollen élelmiszerként elkészítve; fermentált gyümölcsök;
fermentált zöldségek; fodros kel chips; fokhagyma [konzervek]; fokhagymakrémek; földimogyoró,
elkészítve;földimogyoró, feldolgozott; földimogyoró-konzerv; földimogyoró-krém; földimogyorók; formázott,
texturált növényi fehérje húspótlóként történő használatra; főtt bab; főtt, sóval konzervált, erjesztett bambuszrügy
[menma]; főtt rizsre szórható szárítotttengerialga-pehely [ochazuke-nori]; főtt gyümölcsök; főtt diófélék; főtt
burgonya; fűszerpaprika, feldolgozva; fűszerezett diófélék; fűszeres tengeri alga [jabangim]; fűszeres diófélék;
főtt szezámmag, nem ételízesítéshez vagy fűszerezéshez; főttszarvasgomba; gyümölcs chipsek; gyümölcs alapú
snackek; gyömbér, tartósított; grillezett zöldségek; gombapüré; gombakonzervek; gomba, tartósított; galagonya
pehely; gyümölcs csipsz; gyümölcs- és dióféle-alapú snack szeletek; gyümölcsalapú, étkezésthelyettesítő
szeletek; gyümölcsalapú koncentrátum főzéshez; gyümölcsalapú töltelékek cobblerekhez [gyümölcspiték];
gyümölcsalapú töltelékek süteményekhez és pitékhez; gyümölcsdesszertek; gyümölcshéj; gyümölcshéjak;
gyümölcskocsonya, -zselé;gyümölcskonzervek; gyümölcslevek főzéshez; gyümölcsök és diófélék vegyesen;
gyümölcsök, tartósított; gyümölcsös rágcsálnivalók; gyümölcspektin; gyümölcspép; gyümölcspép
(gyümölcspüré); gyümölcspépek; gyümölcsporok; gyümölcspiték töltelékei;gyümölcspürék; gyümölcssaláták;
hagymakarikák; hagyma, tartósított; hámozott burgonya; hámozott mogyorók; hámozott paradicsom; hámozott
sárgarépa; hámozott zöldségek; hántolt diófélék; hasábburgonya; hüvelyes zöldség-alapú snack-ételek;
illatosítottgyümölcs; ízesített mazsola; ízesített mogyorók, diók; jukka chips; kandírozott [cukrozott]
mogyorók/diók; kandírozott gyümölcs rágcsálnivalók; kandírozott gyümölcsök; kandírozott, kristályosított
gyümölcsök; kandírozott, mázzal bevont gyümölcsök;káposzta, feldolgozva; kelkáposzta, feldolgozva; kész
[elkészített] mogyorófélék; keverve sütött gesztenye cukorral; kiisseli [gyümölcsből készült krémdesszert];
kimchi [erjesztett zöldségételek]; kirántott jalapeno paprika; kiwi pehely; kocsonyák,dzsemek, kompótok,
gyümölcs- és zöldségkrémek; koktélhagyma; kókusz alapú snackek; kókusz chips; kókuszliszt; kókuszreszelék;
konyhakész dió; konyhakész pisztácia; konzerv gyümölcsök; konzerv zöldségek; konzervált és lapított narancsok;
konzerválthüvelyesek; konzervált léggömbvirág-gyökér [doraji]; konzervált szilva; konzervek, savanyúságok;
korinthoszi mazsola; kristályosított gyömbér; krokett; laskagomba, szárított; lecitin étkezési célokra; lencse;
lencse, tartósított; leopárdkontyvirág-zselé[konnyaku]; lila édesburgonya chips; liofilizált zöldségek; magvak,
elkészítve; magvak, feldolgozott; mandarin [konzervek]; mandula, darált; mandula (feldolgozott -); mandula,
feldolgozva; mandulával töltött olajbogyók; mangó, feldolgozva; maraschinocseresznye; mártások; mazsola;
mézes földimogyoró; mincemeat [aszalt gyümölcs lekvár]; mincemeat [gyümölcsdarabok szesszel és fűszerekkel
összefőzve]; mogyoró alapú rágcsálnivalók; mogyoró, előkészített; mogyoró- és magalapú rágcsálnivaló
szeletek;mogyorók, elkészített; mogyorókrémből készült kenhető krémek, szendvicskrémek; mustárfű,
feldolgozva; napraforgó magvak, feldolgozott; napraforgó olajos feta sajttal töltött olajbogyók; napraforgó olajos
pestóval töltött olajbogyók; napraforgómag,elkészítve; narancs, feldolgozva; nem fagyasztott tofu (tofu nao);
növényi alapú snackek; növénykivonatok étkezési célokra; olajban tartósított zöldségek; olajbogyó, tartósított;
olajbogyók [feldolgozott]; olajbogyók, főve; olajbogyók, szárítva;olajbogyópüré; olívabogyó-konzerv
[feldolgozott olívabogyóból]; organikus mogyoró- és magalapú rágcsálnivaló szeletek; őrölt szezám; őszibarack
pehely; pácolt gyömbér; pácolt retek; palackozott gyümölcsök; pálmaszív, feldolgozva; papaya,
feldolgozva;paprika, feldolgozva; paprikák, előkészített; paradicsom, feldolgozva; paradicsom kivonat;
paradicsomkonzerv; paradicsomlé főzéshez; paradicsomos bab; pármai padlizsán; pekándiók, feldolgozott;
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pekándiók, kész; pektin táplálkozásra; peperoncino,feldolgozva; pirított diófélék; pirított tengeri alga; sült

gesztenye; sült zöldségbanán; sültburgonya; sültburgonya, chips; sültburgonya gofri; sült krumpli; sűrített
paradicsom; szardellapaszta; szárazbab; szárított áfonya; szárított agar-agar zselédarabok [kanten]; szárított
ananász; szárított bambuszgomba; szárított, aszalt kókuszdió; szárított bambuszrügyek; szárított diófélék; szárított
durián; szárított ehető algák; szárított ehető ezüst rezgőgomba; szárított ehető fekete gomba; szárítottehető
gombák; szárított ehető sásliliom bimbók; szárított ehető tengeri alga; szárított eper; szárított étkezési tengeri alga
[hoshi-wakame]; szárított fátyolos hölgy gomba; szárított gyümölcs; szárított gyümölcs alapú rágcsálnivalók;
szárítotthüvelyesek; szárított gyümölcsből készült termékek; szárított ízletes kucsmagomba; szárított ízletes
vargánya; szárított kínai yam; szárított kínai kel; szárított lencse; szárított licsi; szárított longán; szárított mangók;
szárított okra; szárítottpapaja; szárított paszternák; szárított shiitake gombák; szárított szarvasgomba [ehető
gombafélék]; szárított szójabab; szárított tengeri hínár; szárított zöldségek; szarvasgomba lé;
szarvasgomba-pástétom; szarvasgomba, tartósított; szeletelt gyümölcs,konzerv; szeletelt gyümölcsök; szeletelt
zöldség, konzerv; szója alapú rágcsálnivalók; szója chips; szója [előkészített]; szója (tartósított); szójaalapú
ételszeletek; szójabab, feldolgozva; szójabab, tartósított, táplálkozási használatra;szójababkonzervek;
szójapástétommal készült pogácsák; szójapogácsák; szójaszószban főtt bab [kongjaban]; szójaszószban pácolt
zöldségek; szőlőlevelek, feldolgozva; szultán [csemegeszőlő]; tartósított chilipaprikák; tartósított diófélék;
tartósítotthüvelyesek; tartósított/konzervált olajbogyó; tartósított paprika; tartósított paradicsom; tartósított
zöldségek; tej alapú snackek; tengeri hínár [feldolgozott]; tengerisaláta; tengerisaláta, konzervált; tofu; tofu-alapú
rágcsálnivalók; tofu rudacskák;tofus pogácsák; tökfélék [növények, konzervek]; töltött olajbogyók; tzatziki;
töltött chili; uborka kimchi [oi-sobagi]; üveges szeletelt gyümölcsök; üveges zöldségek; vágott gyümölcsök;
vágott zöldségek; vegetáriánus kolbászok; vegetáriánus szalámik;vegyes savanyúságok; vegyes zöldségek;
velőborsó; virágporkészítmények [élelmiszer]; yuba; zöld felesborsó; zöldségalapú csipszek; zöldségalapú
előételek; zöldségalapú koncentrátum főzéshez; zöldségalapú húshelyettesítők; zöldségalapú
snack-ételek;zöldségalapú szendvicskrémek; zöldségchipsek; zöldségek, főtt; zöldségpüré; zöldségporok;
zöldségpogácsák; zöldséglevek főzéshez; zöldséglé koncentrátumok étkezési célokra; zöldségkivonatok [levek]
főzéshez; zöldséges mousse-ok [habok]; zöldségek,tartósított; zöldségkivonatok főzéshez; zöldséges készételek;
zöldségpástétom; zöldségkonzervek; borjúhúsleves; chowder; chawanmushi - tojás puding leves; csontleves,
húsleves; elkészített húslevesek; előfőzött leves; erőleves; gőzölt tojásoshúslevesféle, egytálétel sok
zöldségfélével; halsűrítmények; fűszeres marhaleves [yukgaejang]; előfőzött miszóleves; húskivonatok; húsleves
granulátum formájában; húsleves koncentrátumok; húslevesek, erőlevesek; húsleveskockák; húsleveshez
[táptalajhoz]készítmények; instant leves; instant miszó leves; kagyló-lé; készítmények húsleveshez; keverékek
leveskészítéshez; leves koncentrátum; levesbetét keverék; levesek; leveskészítmények; leveskivonatok;
leveskockák; leveskonzervek; levespaszta; levesporok;maceszgombóc leves; madárfészkek, ehető;
marhahúsleves; marhasült ízű kivonatok; miso leves; ökörcsontleves [seolleongtang]; ráklevesek; sűrített húsleves
csirkéből; szárnyas kivonat; tésztás levesek; zöldségleves; zöldségleves készítmények; baromfisaláták; bulgogi
[koreai szarvasmarhából készült étel]; burgonyaalapú saláták; burgonyasaláták; chicharron; cézársaláta; chili con
carne (chilis bab); csirkedarabkák (nugget); dolma, töltött szőlőlevél; előételként felszolgált saláták; előfőzött
currypörkölt; előkészített ételek, készételek és sós snackek; elsősorban csirkéből álló készre főzött ételek;
elsősorban baromfit tartalmazó fagyasztott ételek; elsősorban csirkéből álló fagyasztott ételek; elsősorban halat
tartalmazó fagyasztott ételek;elsősorban halból álló készételek; elsősorban húst tartalmazó fagyasztott ételek;
elsősorban kacsából álló készételek; elsősorban kebabból álló készételek; elsősorban pulykából álló készételek;
elsősorban pulykából álló készre főzött ételek; elsősorbantenger gyümölcseit tartalmazó előre csomagolt ételek;
elsősorban tenger gyümölcseiből álló készételek; elsősorban tengeri ételeket tartalmazó előre csomagolt
fagyasztott főételek; elsősorban zöldségféléket tartalmazó készételek; elsősorban vadhústtartalmazó előre
csomagolt ételek; elsősorban tenger gyümölcseiből álló konyhakész előételek; ételként elkészített csigák; főként
csirkét tartalmazó készételek; főként halat tartalmazó főtt ételek; főként húsból álló készételek; főként
halvagdalékot,zöldségeket, főtt tojást és erőlevest tartalmazó készételek; főként húspótlókat tartalmazó
készételek; főként szalonnát tartalmazó készételek; főként húst tartalmazó készételek; főként tojást tartalmazó
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készételek; főként vadhúst tartalmazó készételek;főként zöldségeket tartalmazó fagyasztott készételek; főtt

húsételek; fűszeres grillezett marhahús-szelet [bulgogi]; frittaták; gőzölt halpogácsa jamgyökérrel [hampen];
gőzölt vagy grillezett halpogácsa [kamaboko]; guacamole (avokádókrém); guacamole[avokádószósz]; gumbó,
gombó [amerikai csirkés-rákos egytálétel]; gyorsfagyasztott zöldséges ételek; húsgombócok; hüvelyesekből
készült saláták; kalbi [grillezett húsétel]; kész saláták; készételek húsból; koreai főtt étel csirkével és
ginzenggel[samgyetang]; koreai főtt étel csirkéből és fermentált csípős csilipasztából [dak-galbi]; koreai főtt étel
sült marhahúsból és fermentált szójaszószból [sogalbi]; koreai főtt étel sűrű szójababpürével és tofuval
[cheonggukjang-jjigae]; koreai ragufermentált zöldséggel, sertéshússal és tofuval [kimchi-jjigae]; koreai ragu
szójababpürével és tofuval [doenjang-jjigae]; marhahús ragu; omlettek; pásztorpite; raguk; raguk, pörköltek;
sajtos chili; sis kebab; surimi; sashimi; tajine [elkészített hús,hal vagy zöldség]; teljesen vagy lényegében
baromfiból készült készételek; teljesen vagy lényegében vadhúsból készült készételek; teljesen vagy lényegében
húsból készült készételek; tintahal [előkészített]; tojásmuffinok; töltött burgonya; túlnyomórésztcsirkehúsból
készült készételek; túrós fánkok; tűzálló tálban készült élelmiszerek; zöldségsaláták.
43

Bár- és éttermi szolgáltatások; delikát éttermek, csemegeáruk [éttermek]; büfészolgáltatások koktélbárok

számára; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusító éttermek; elvitelre árusított ételek
szolgáltatása; elvitelre készítettételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; esküvői fogadások rendezése
[étel és ital]; étel előkészítés; étel- és italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; étel- és italszolgáltatás
mobil teherautóból; ételek és italok biztosításabisztrókban; ételek és italok biztosítása internet kávézókban; 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 internet
kávézókban; ételek és italok felszolgálása éttermekben és bárokban; ételek és italok készítése és biztosítása
azonnali fogyasztásra; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételek és italokszolgáltatása
vendégek számára; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; ételkészítés; ételkészítés mások számára
kiszervezéssel; ételkészítés megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások; éttermek [szolgáltatások]; éttermi
szolgáltatások; étkezdei,menzai szolgáltatások; éttermi szolgáltatások, beleértve az engedéllyel rendelkező bár
létesítményeket, szolgáltatásokat; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; grilléttermek; gyorséttermek,
snack bárok; gyorséttermi szolgáltatások;kantinok, büfék, étkezdék; magánszakács, személyi séf szolgáltatások;
magán vacsoraklub szolgáltatások; mobil éttermi szolgáltatások; önkiszolgáló éttermek; pizzériák;
snack-szolgáltatások; svédasztalos éttermi szolgáltatások; szolgáltatások ételekbiztosításához; vállalati
vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; elviteli rendszerű
gyorséttermi szolgáltatások; étel biztosítása rászorulóknak [jótékonysági szolgáltatások]; cateringszolgáltatások
ételbiztosításhoz; étel és ital catering bankettekre; étel és ital catering intézményeknek; étel és ital catering
koktélpartikra; étel és ital catering szolgáltatások kiállítóhelyek számára; étel és ital catering szolgáltatások
gyűlésekhelyszíneire; étel és ital catering szolgáltatások vásári és kiállítási létesítmények számára; étel-,
italszállítás szervezése születésnapi bulik számára; ételkiszállítási szolgáltatások, azonnali fogyasztásra; ételosztás
hajléktalanoknak vagy hátrányoshelyzetűeknek; étkeztetés gyorsbüfékben; étkeztetési szolgáltatások iskolák
számára; étkeztetési szolgáltatások konferencia-központok számára; étkeztetési szolgáltatások szanatóriumok
számára; étkeztetési szolgáltatások céges étkezdék számára;étkeztetési szolgáltatások oktatási intézmények
számára; étkeztetési szolgáltatások japán ételek biztosításával kapcsolatban; étkeztetési szolgáltatások
rendezvénytermek számára; étkeztetési szolgáltatások európai ételek biztosításával kapcsolatban;étkeztetési
szolgáltatások kórházak számára; étkeztetési szolgáltatások nyugdíjas otthonok számára; étkeztetési
szolgáltatások spanyol ételek biztosításával kapcsolatban; éttermek idegenforgalmi célokra; felszolgálás
szervezése születésnapi bulikszámára; japán ételek készítése azonnali fogyasztásra; japán éttermekben nyújtott
szolgáltatások; jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen étel biztosítása a rászorulóknak; jótékonysági
szolgáltatások, nevezetesen étel és ital biztosítása; kávéellátásiszolgáltatások irodák számára [italok biztosítása];
kültéri étkeztetési szolgáltatások; mobil catering szolgáltatások; sonkavágásra szakosodott catering szolgáltatások
vásárokra, kóstolókra és nyilvános eseményekre; sonkavágásra szakosodott cateringszolgáltatások esküvőkre és
magáneseményekre; spanyol ételek készítése azonnali fogyasztásra; spanyol éttermi szolgáltatások; szállodai
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catering szolgáltatások; születésnapi partiszerviz szervezése; udon és soba éttermek szolgáltatásai; üzleti

célúétkeztetési szolgáltatások; vendéglátás; vendéglátás szervezése születésnapi bulik számára; vendéglátással
kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátóipar.
( 111 ) 233.539
( 151 ) 2021.02.15.
( 210 ) M 20 01217
( 220 ) 2020.05.05.
( 732 ) Takács István, Szerencs (HU)
( 546 )

( 511 ) 33

Tokaj eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

A rovat 2 darab közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés módosítása
Meghirdetett védjegybejelentés árujegyzéke korlátozásának tudomásul vétele
( 210 ) M 20 02016
( 220 ) 2020.07.15.
( 731 ) Nguyen Dinh An, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kopcsányi László, Budapest
( 541 ) MaxiMax
( 511 ) 3

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
csiszolószerek.
30

Tápióka és szágó; melaszszirup; ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet, szószok és egyéb

fűszerek; jég [fagyott víz].
32

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

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.
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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;
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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
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( 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;

M339

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

M359

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 3. szám, 2021.02.15.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
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)
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( 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.
M366

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

( 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,
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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
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( 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];
M386

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 3. szám, 2021.02.15.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
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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Megszüntetett lajstromozási eljárások
Védjegybejelentés visszavonása
( 210 ) M 19 00008
( 220 ) 2019.01.02.
( 731 ) Endoexpert Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 42

Bakteriológiai kutatás; klinikai kísérletek; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; szoftverfejlesztés

szoftverkiadás keretében; szoftver-karbantartás; szoftver mint szolgáltatás (SaaS); szoftvertelepítés;
szoftvertervezés; tudományos kutatás;tudományos laboratóriumi szolgáltatások.
44

Alternatív gyógyászati szolgáltatások; betegápolási szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó

szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése; klinikák, orvosi rendelők szolgáltatásai; kórházak; orvosi
berendezések kölcsönzése; orvosiellátás; orvosi laboratóriumok által nyújtott orvosi elemzési szolgáltatások
diagnosztikai és kezelési célokra; orvosi rendelők; orvosi szogáltatások; orvosi szűrővizsgálatok; terápiás
szolgáltatások.
( 210 ) M 19 00009
( 220 ) 2019.01.02.
( 731 ) Endoexpert Kft., Budapest (HU)
( 541 ) ENDOEXPERT
( 511 ) 42

Bakteriológiai kutatás; klinikai kisérletek; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; szoftverfejlesztés

szoftverkiadás keretében; szoftver-karbantartás; szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; szoftvertelepités;
szoftvertervezés; tudományos kutatás;tudományos laboratóriumi szolgáltatások.
44

Alternatív gyógyászati szolgáltatások; betegápolási szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó

szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése; klinikák, orvos rendelők szolgáltatásai; kórházak; orvosi
berendezések kölcsönzése; orvosiellátás; orvosi laboratóriumok által nyújtott orvosi elemzési szolgáltatások
diagnosztikai éskezelési célokra; orvosi rendelők; orvosi szolgáltatások; orvosi szűrővizsgálatok; terápiás
szolgáltatások.
A rovat 2 darab közlést tartalmaz.
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Védjegyoltalom megújítása
( 111 ) 114.005
( 732 ) Trico Products Corp., Rochester Hills, Michigan (US)
( 111 ) 114.073
( 732 ) Westinghouse Electric Corporation, New York, NY (US)
( 111 ) 114.378
( 732 ) AVON Products, Inc., New York, New York (US)
( 111 ) 122.787
( 732 ) EVVA Sicherheitstechnologie GmbH, Wien (AT)
( 111 ) 130.893
( 732 ) Warner Records/Sire Ventures LLC, Los Angeles, California (US)
( 111 ) 131.559
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 131.560
( 732 ) EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 131.837
( 732 ) BEKO PLC, Watford, Hertfordshire (GB)
( 111 ) 132.185
( 732 ) NORGREN Inc., Littleton, Colorado (US)
( 111 ) 132.446
( 732 ) Renaissance Capital Corporation, Westlake Village, California (US)
( 111 ) 132.457
( 732 ) The United States Playing Card Co. (Delaware államban bejegyzett cég), Erlanger, Kentucky (US)
( 111 ) 132.458
( 732 ) The United States Playing Card Company (Delaware államban bejegyzett cég), Erlanger, Kentucky (US)
( 111 ) 132.459
( 732 ) The United States Playing Card Co. (Delaware államban bejegyzett cég), Erlanger, Kentucky (US)
( 111 ) 132.460
( 732 ) The United States Playing Card Co. (Delaware államban bejegyzett cég), Erlanger, Kentucky (US)
( 111 ) 132.462
( 732 ) The United States Playing Card Co. (Delaware államban bejegyzett cég), Erlanger, Kentucky (US)
( 111 ) 132.463
( 732 ) The United States Playing Card Co., Erlanger, Kentucky (US)
( 111 ) 132.464
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( 732 ) The United States Playing Card Co. (Delaware államban bejegyzett cég), Erlanger, Kentucky (US)

( 111 ) 132.484
( 732 ) INTERLEMO HOLDING S.A. (Interlemo Holding AG) (Interlemo Holding Ltd), Ecublens (CH)
( 111 ) 132.524
( 732 ) Vans, Inc., California (US)
( 111 ) 132.582
( 732 ) Hyundai Motor Company, Seoul (KR)
( 111 ) 132.867
( 732 ) CareFusion 2200, Inc., San Diego (US)
( 111 ) 132.886
( 732 ) Hyatt International Corporation (a Delaware corporation), Chicago, (US)
( 111 ) 132.970
( 732 ) Eternit-Werke Ludwig Hatschek Aktiengesellschaft, Vöcklabruck (AT)
( 111 ) 132.983
( 732 ) Leung Kai Fook Medical Co. Pte. Ltd., Singapore 058714 (SG)
( 111 ) 133.004
( 732 ) SECURITAS AB, Stockholm (SE)
( 111 ) 133.024
( 732 ) Hyatt International Corporation (a Delaware corporation), Chicago, (US)
( 111 ) 133.027
( 732 ) Nippon Shokubai Co. Ltd., Osaka (JP)
( 111 ) 133.063
( 732 ) Dronania Pharmaceuticals GmbH, 86825 Bad Wörishofen (DE)
( 111 ) 133.127
( 732 ) TBL Licensing LLC, New Hampshire (US)
( 111 ) 133.131
( 732 ) Iconix Luxembourg Holdings SARL, Luxembourg (LU)
( 111 ) 133.132
( 732 ) Iconix Luxembourg Holdings SARL, Luxembourg (LU)
( 111 ) 133.147
( 732 ) Hilton Worldwide Holding LLP, Reeds Crescent, Watford (GB)
( 111 ) 133.153
( 732 ) International Business Machines Corp., Armonk, New York (US)
( 111 ) 133.154
( 732 ) International Business Machines Corp., Armonk, New York (US)
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( 111 ) 133.252
( 732 ) Religious Technology Center ( California állam törvényei szerint működő cég ), Los Angeles, California (US)
( 111 ) 133.454
( 732 ) Religious Technology Center ( California állam törvényei szerint működő cég ), Los Angeles, California (US)
( 111 ) 133.589
( 732 ) Viacom International Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)
( 111 ) 133.603
( 732 ) TUPY S.A., Joinville, Santa Catarina (BR)
( 111 ) 133.689
( 732 ) Religious Technology Center (Kalifornia állam törvényei szerint működő cég), Los Angeles, Kalifornia (US)
( 111 ) 133.690
( 732 ) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, Los Angeles, Kalifornia (US)
( 111 ) 133.691
( 732 ) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, Los Angeles, Kalifornia (US)
( 111 ) 133.692
( 732 ) Religious Technology Center (California állam törvényei szerint működő cég), Los Angeles, California (US)
( 111 ) 133.693
( 732 ) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, Los Angeles, Kalifornia (US)
( 111 ) 133.694
( 732 ) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, Los Angeles, Kalifornia (US)
( 111 ) 133.695
( 732 ) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, Los Angeles, Kalifornia (US)
( 111 ) 133.696
( 732 ) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, Los Angeles, Kalifornia (US)
( 111 ) 133.697
( 732 ) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, Los Angeles, Kalifornia (US)
( 111 ) 133.698
( 732 ) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, Los Angeles, Kalifornia (US)
( 111 ) 133.699
( 732 ) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, Los Angeles, Kalifornia (US)
( 111 ) 133.701
( 732 ) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, Los Angeles, Kalifornia (US)
( 111 ) 133.702
( 732 ) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, Los Angeles, Kalifornia (US)
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( 111 ) 133.703
( 732 ) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, Los Angeles, Kalifornia (US)
( 111 ) 133.704
( 732 ) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, Los Angeles, Kalifornia (US)
( 111 ) 133.705
( 732 ) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, Los Angeles, Kalifornia (US)
( 111 ) 133.706
( 732 ) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, Los Angeles, Kalifornia (US)
( 111 ) 133.707
( 732 ) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, Los Angeles, Kalifornia (US)
( 111 ) 133.708
( 732 ) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, Los Angeles, Kalifornia (US)
( 111 ) 133.709
( 732 ) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, Los Angeles, Kalifornia (US)
( 111 ) 133.710
( 732 ) Religious Technology Center ( California állam törvényei szerint működő cég ), Los Angeles, California (US)
( 111 ) 133.712
( 732 ) Religious Technology Center ( California állam törvényei szerint működő cég ), Los Angeles, California (US)
( 111 ) 133.715
( 732 ) Religious Technology Center ( California állam törvényei szerint működő cég ), Los Angeles, California (US)
( 111 ) 133.716
( 732 ) Religious Technology Center ( California állam törvényei szerint működő cég ), Los Angeles, California (US)
( 111 ) 133.718
( 732 ) Religious Technology Center ( California állam törvényei szerint működő cég ), Los Angeles, California (US)
( 111 ) 133.719
( 732 ) Religious Technology Center ( California állam törvényei szerint működő cég ), Los Angeles, California (US)
( 111 ) 133.720
( 732 ) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, Los Angeles, Kalifornia (US)
( 111 ) 133.755
( 732 ) ACTAVIS GROUP ehf, 220 Hafnarfjordur (IS)
( 111 ) 134.560
( 732 ) NORGREN GmbH, Alpen, Germany (DE)
( 111 ) 134.698
( 732 ) Europapier International GmbH, Bécs (AT)
( 111 ) 137.009
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( 732 ) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, Los Angeles, Kalifornia (US)

( 111 ) 137.892
( 732 ) Religious Technology Center (Kalifornia állam törvényei szerint működő cég), Los Angeles, Kalifornia (US)
( 111 ) 139.633
( 732 ) Religious Technology Center (Kalifornia állam törvényei szerint működő cég), Los Angeles, Kalifornia (US)
( 111 ) 140.129
( 732 ) AGROCULTUR BIO s.r.o., Nitra (SK)
( 111 ) 165.184
( 732 ) Religious Technology Center (Kalifornia állam törvényei szerint működő cég), Los Angeles, Kalifornia (US)
( 111 ) 165.185
( 732 ) Religious Technology Center (Kalifornia állam törvényei szerint működő cég), Los Angeles, Kalifornia (US)
( 111 ) 165.763
( 732 ) JUHAR-INVEST Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 167.412
( 732 ) JAS Worldwide S.á.r.l., Munsbach (LU)
( 111 ) 167.427
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 167.445
( 732 ) MEGAFRONT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 167.487
( 732 ) MEGAFRONT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 167.588
( 732 ) H-COPEX Irodatechnika Kft., Pécs (HU)
( 111 ) 168.005
( 732 ) EURODRINKS Kereskedelmi és Ipari Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 168.025
( 732 ) South Beach Beverage Company, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York (US)
( 111 ) 168.051
( 732 ) IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt., Szeged (HU)
( 111 ) 168.112
( 732 ) ANTARKTISZ Hűtőgépgyártó és Javító Kft., Szeged (HU)
( 111 ) 168.284
( 732 ) Fujikoki Corporation, Tokió (JP)
( 111 ) 168.357
( 732 ) Berlin-Chemie AG, Berlin (DE)
M393

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 3. szám, 2021.02.15.
Nemzeti védjegyoltalom megújítása

( 111 ) 168.371
( 732 ) Shiseido Company, Ltd., Tokió (JP)
( 111 ) 168.404
( 732 ) Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 168.405
( 732 ) Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 168.406
( 732 ) Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 168.407
( 732 ) Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 168.489
( 732 ) NGK Spark Plug Co., Ltd., Nagoya City (JP)
( 111 ) 169.399
( 732 ) King Car Food Industrial Co., Ltd., Taipei (TW)
( 111 ) 169.702
( 732 ) PT Sumatra Tobacco Trading Company, Pematang Siantar, Sumatera Utara (ID)
( 111 ) 170.151
( 732 ) SAVENCIA SA, Viroflay (FR)
( 111 ) 170.357
( 732 ) Kompozitor Kft., Vecsés (HU)
( 111 ) 171.080
( 732 ) Procontrol Elektronika Kft., Szeged (HU)
( 111 ) 171.082
( 732 ) Procontrol Elektronika Kft., Szeged (HU)
( 111 ) 171.196
( 732 ) Bristol-Myers Squibb Company (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)
( 111 ) 172.225
( 732 ) Arysta Lifescience Inc., Cary NC 27513 (US)
( 111 ) 172.944
( 732 ) Orange Brand Services Limited, London (GB)
( 111 ) 173.204
( 732 ) Leroy.Co. Kereskedelmi, Szolgáltató és Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 173.273
( 732 ) Viacom International Inc. ( Delaware állam törvényei szerint működő vállalat ), New York, New York (US)
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( 111 ) 173.340
( 732 ) Synventive Molding Solutions, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég), Peabody, Massachusetts (US)
( 111 ) 173.549
( 732 ) EURODRINKS Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 173.655
( 732 ) SAVENCIA SA, Viroflay (FR)
( 111 ) 174.094
( 732 ) Berlin-Chemie AG, Berlin (DE)
( 111 ) 174.335
( 732 ) Wistron Corporation, Hsinchu, Taiwan, R.O.C. (TW)
( 111 ) 174.516
( 732 ) Viking Range, LLC, Greenwood (US)
( 111 ) 176.444
( 732 ) Viacom International Inc. ( Delaware állam törvényei szerint működő vállalat ), New York, New York (US)
( 111 ) 177.210
( 732 ) Arch UK Biocides Limited, Castleford, West Yorkshire (GB)
( 111 ) 178.303
( 732 ) Scholastic Inc. (New York állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)
( 111 ) 203.073
( 732 ) Szentkirályi Magyarország Kereskedelmi és Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 203.329
( 732 ) REAC SPORT Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 203.525
( 732 ) Tóth Gábor, Baj (HU)
Farkas Péter, Tatabánya (HU)
( 111 ) 203.552
( 732 ) dr. Varju Gábor, Budapest (HU)
( 111 ) 203.632
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 203.633
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 203.694
( 732 ) Otthon Centrum Franchising Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 203.842
( 732 ) HMY Group, 89470 Moneteau (FR)
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( 111 ) 203.867
( 732 ) dr. Faragó Gábor, Budapest (HU)
( 111 ) 203.912
( 732 ) Budapest Airport Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 203.913
( 732 ) Budapest Airport Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 203.986
( 732 ) Budapest Airport Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 204.054
( 732 ) AMC Networks Central Europe Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 204.154
( 732 ) OPTICORP S.A., 1118 Luxembourg (LU)
( 111 ) 204.214
( 732 ) Dr. Vincze József Zsolt, Budapest (HU)
( 111 ) 204.220
( 732 ) LEROY Co. Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 204.225
( 732 ) LEROY Co. Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 204.255
( 732 ) STUDIO PEYO S.A., Genéve (CH)
( 111 ) 204.369
( 732 ) ALBEMARLE CORPORATION (Virginia állam törvényei szerint müködő vállalat), North Carolina (US)
( 111 ) 204.370
( 732 ) ALBEMARLE CORPORATION (Virginia állam törvényei szerint müködő vállalat), North Carolina (US)
( 111 ) 204.409
( 732 ) "IBUSZ" Idegenforgalmi, Beszerzési, Utazási és Szállítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

( 111 ) 204.457
( 732 ) BEST REISEN Utazási Iroda Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 204.527
( 732 ) Szentkirályi Magyarország Kereskedelmi és Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 204.533
( 732 ) Simon Péter, Siófok (HU)
( 111 ) 204.624
( 732 ) Bunge Zrt., Budapest (HU)
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( 111 ) 204.655
( 732 ) Budapest Airport Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 204.793
( 732 ) Szerencsejáték Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 111 ) 204.816
( 732 ) Simon Péter, Siófok (HU)
( 111 ) 204.907
( 732 ) Maraton Lapcsoport - Multivizió Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság, Veszprém (HU)
( 111 ) 204.926
( 732 ) Várdombi-Gépjavító és Alkatrészgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság, Várdomb (HU)
( 111 ) 204.981
( 732 ) Szállás és Utazás Kft., Miskolc (HU)
( 111 ) 205.037
( 732 ) Berki László, Debrecen (HU)
( 111 ) 205.067
( 732 ) Daróczi László, Püspökladány (HU)
( 111 ) 205.077
( 732 ) Panzi-Pet Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 205.135
( 732 ) Márka Üdítőgyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Felsőlajos (HU)
( 111 ) 205.181
( 732 ) SC Perla Harghitei SA, Sancraieni (RO)
( 111 ) 205.214
( 732 ) STRAGEN PHARMA SA, Plan-Les-Ouates-Geneve (CH)
( 111 ) 205.238
( 732 ) Chipland Számítástechnikai Kft., Miskolc (HU)
( 111 ) 205.274
( 732 ) Varga Zoltán, Győr (HU)
Varga Alexandra, Győr (HU)
( 111 ) 205.310
( 732 ) CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 205.348
( 732 ) RUSSMEDIA DIGITAL Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 205.349
( 732 ) VinylTrade Kft., Fót (HU)
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( 111 ) 205.413
( 732 ) LOXON SOLUTIONS Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 205.503
( 732 ) OPTICORP S.A., 1118 Luxembourg (LU)
( 111 ) 206.191
( 732 ) Adevinta Classified Media Hungary Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 208.193
( 732 ) Fisch Kereskedelmi Kft., Tatabánya (HU)
( 111 ) 208.608
( 732 ) Simon Péter, Siófok (HU)
( 111 ) 214.579
( 732 ) Kovács és Szalay Kft., Dunakeszi (HU)
A rovat 160 darab közlést tartalmaz.
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Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények
Jogutódlás
( 111 ) 114.453
( 732 ) Cariflex Pte. Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 130.893
( 732 ) Warner Records/Sire Ventures LLC, Los Angeles, California (US)
( 111 ) 143.853
( 732 ) Federal-Mogul Ignition LLC, Southfield, Michigan (US)
( 111 ) 153.004
( 732 ) Becle, S.A.B. de C.V., Mexico City, C.P. (MX)
( 111 ) 161.630
( 732 ) ADP, Inc., Roseland, New Jersey (US)
( 111 ) 167.892
( 732 ) HírTV Műsorszolgáltató és Hirdetésszervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 176.899
( 732 ) QUINEX AMERICA LLC., Carson City, Nevada (US)
( 111 ) 178.885
( 732 ) Celanese Switzerland AG, Sempach Station (CH)
( 111 ) 186.741
( 732 ) FLEISCHER STUDIOS, INC., Los Angeles, California (US)
( 111 ) 198.633
( 732 ) Global-Tender Tanácsadó Kft., Biatorbágy (HU)
( 111 ) 205.413
( 732 ) LOXON SOLUTIONS Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 207.363
( 732 ) Csek Veronika 1/3, Budapest (HU)
Csek Zoltán Károly 1/3, Budapest (HU)
SHOP-ASSISTANT Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 1/3, Budapest (HU)
( 111 ) 211.533
( 732 ) Mad Wine Kft., Mád (HU)
( 111 ) 212.601
( 732 ) Soffass S.p.A, Lucca, 55016 Porcari (IT)
( 111 ) 213.011
( 732 ) AUTOCHEM GROUP Kft., Felsőzsolca (HU)
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( 111 ) 219.600
( 732 ) Bolyki Gergő, Budapest (HU)
Bolyki Levente, Budapest (HU)
( 111 ) 219.601
( 732 ) Bolyki Gergő, Budapest (HU)
Bolyki Levente, Budapest (HU)
( 111 ) 224.257
( 732 ) Lokal Brand Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 225.653
( 732 ) RICI GROUP HUNGARY Kft., Dunaharaszti (HU)
( 111 ) 227.548
( 732 ) KROKODIL-ROCK Kft., Budakeszi (HU)
( 111 ) 228.005
( 732 ) Virág Zsuzsanna, Budakeszi (HU)
( 111 ) 229.255
( 732 ) Pabor Trade Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 231.889
( 732 ) Pál László, Szekszárd (HU)
A rovat 23 darab közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás
( 111 ) 117.101
( 732 ) Chivas Holdings (IP) Limited, Dumbarton, Scotland (GB)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros és Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 111 ) 118.174
( 732 ) Chivas Holdings (IP) Limited, Dumbarton, Scotland (GB)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros és Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 111 ) 120.833
( 732 ) Hill, Thomson & Co., Limited, Dumbarton, Scotland (GB)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 111 ) 123.663
( 732 ) Emery Oleochemicals GmbH, Düsseldorf (DE)
( 740 ) Siegler Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 125.838
( 732 ) Allied Domecq Spirits & Wine Limited, Kennington, London (GB)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
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( 111 ) 129.046
( 732 ) Chivas Holdings (IP) Limited, Dumbarton, Scotland (GB)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros és Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 111 ) 133.131
( 732 ) Iconix Luxembourg Holdings SARL, Luxembourg (LU)
( 740 ) Dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest
( 111 ) 133.132
( 732 ) Iconix Luxembourg Holdings SARL, Luxembourg (LU)
( 740 ) Dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest
( 111 ) 136.446
( 732 ) Chivas Holdings (IP) Limited, Dumbarton, Scotland (GB)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros és Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 111 ) 146.366
( 732 ) PRENOR Kertészeti és Parképítő Kft, Szombathely (HU)
( 740 ) Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 147.154
( 732 ) XYLERO Kereskedelmi, Szolgáltató Kft., Pusztavám (HU)
( 740 ) Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 149.367
( 732 ) XYLERO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pusztavám (HU)
( 740 ) Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 154.047
( 732 ) PRENOR Kertészeti és Parképítő Kft, Szombathely (HU)
( 740 ) Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 156.857
( 732 ) VILLBAU BIZTONSÁGTECHNIKA Kereskedelmi és Műszaki Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 156.858
( 732 ) VILLBAU BIZTONSÁGTECHNIKA Kereskedelmi és Műszaki Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 168.005
( 732 ) EURODRINKS Kereskedelmi és Ipari Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest
( 111 ) 168.025
( 732 ) South Beach Beverage Company, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York (US)
( 740 ) Dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest
( 111 ) 168.371
( 732 ) Shiseido Company, Ltd., Tokió (JP)
( 740 ) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 111 ) 169.046
( 732 ) Chivas Holdings (IP) Limited, Dumbarton, Scotland (GB)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 111 ) 173.549
( 732 ) EURODRINKS Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest
( 111 ) 175.926
( 732 ) Allied Domecq Spirits & Wine Limited, Kennington, London (GB)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros és Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 111 ) 177.338
( 732 ) BRENDON Gyermekáruházak Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 181.891
( 732 ) CSIZMARIK ÉS TÁRSA KFT., Budapest (HU)
( 740 ) Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 182.566
( 732 ) Brendon Gyermekáruházak Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 183.840
( 732 ) Brendon Gyermekáruházak Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 205.181
( 732 ) SC Perla Harghitei SA, Sancraieni (RO)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 205.348
( 732 ) RUSSMEDIA DIGITAL Kft., Budapest (HU)
( 740 ) BDO Legal Jókay Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 206.395
( 732 ) Prókai Éva Erzsébet, Budapest (HU)
( 740 ) Baruch Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 210.076
( 732 ) KOLIKEN Kft., Kiskunhalas (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 210.077
( 732 ) KOLIKEN Kft., Kiskunhalas (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 210.078
( 732 ) KOLIKEN Kft., Kiskunhalas (HU)
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( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

( 111 ) 210.079
( 732 ) KOLIKEN Kft., Kiskunhalas (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 210.080
( 732 ) KOLIKEN Kft., Kiskunhalas (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 214.722
( 732 ) LDSZ Kft., Pécs (HU)
( 740 ) Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 214.961
( 732 ) Lenka Gallová, Trencin (SK)
( 740 ) Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 215.517
( 732 ) Lenka Gallová, Trencin (SK)
( 740 ) Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 216.743
( 732 ) Network4 Media Group S.á.r.l, Luxemburg (LU)
( 740 ) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 217.046
( 732 ) LDSZ Kft., Pécs (HU)
( 740 ) Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 217.957
( 732 ) MOCCA NEGRA Élelmiszeripari és Kereskedelmi Zrt., Szentendre (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 218.293
( 732 ) MOCCA NEGRA Élelmiszeripari és Kereskedelmi Zártkörűen működő Részvénytársaság, Szentendre (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 219.388
( 732 ) Air Wolf Hungary Kft., Szolnok (HU)
( 740 ) Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 220.740
( 732 ) Onogur Hagyományőrző Egyesület, Siófok (HU)
( 740 ) INNOPLEX Iparjogvédelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest
( 111 ) 225.906
( 732 ) Network4 Media Group S.á.r.l, Luxemburg (LU)
( 740 ) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 225.907
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( 732 ) Network4 Media Group S.á.r.l, Luxemburg (LU)

( 740 ) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 225.908
( 732 ) Network4 Media Group S.á.r.l, Luxemburg (LU)
( 740 ) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 225.910
( 732 ) Network4 Media Group S.á.r.l, Luxemburg (LU)
( 740 ) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 225.912
( 732 ) Network4 Media Group S.á.r.l, Luxemburg (LU)
( 740 ) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 226.269
( 732 ) Network4 Media Group S.á.r.l, Luxemburg (LU)
( 740 ) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 227.215
( 732 ) Kerékgyártó és Társa Kft., Miskolc (HU)
( 740 ) Gadus Ügyvédi Iroda, Miskolc
( 111 ) 227.948
( 732 ) Till Strallhofer, Siegendorf (AT)
( 740 ) Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 228.535
( 732 ) Csizmarik János, Budapest (HU)
Csizmarik Jánosné, Budapest (HU)
Csizmarik Ádám, Budapest (HU)
( 740 ) Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 229.981
( 732 ) Koliken Kft., Kiskunhalas (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 230.067
( 732 ) Mocca Negra Élelmiszeripari és Kereskedelmi Zrt., Szentendre (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 232.414
( 732 ) Network4 Media Group S.á.r.l, Luxemburg (LU)
( 740 ) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 233.246
( 732 ) Koliken Kft., Kiskunhalas (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 233.247
( 732 ) Koliken Kft., Kiskunhalas (HU)
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( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 56 darab közlést tartalmaz.

Képviselet megszűnése
( 111 ) 117.101
( 732 ) Chivas Holdings (IP) Limited, Dumbarton, Scotland (GB)
( 111 ) 118.174
( 732 ) Chivas Holdings (IP) Limited, Dumbarton, Scotland (GB)
( 111 ) 120.833
( 732 ) Hill, Thomson & Co., Limited, Dumbarton, Scotland (GB)
( 111 ) 123.663
( 732 ) Emery Oleochemicals GmbH, Düsseldorf (DE)
( 111 ) 125.838
( 732 ) Allied Domecq Spirits & Wine Limited, Kennington, London (GB)
( 111 ) 129.046
( 732 ) Chivas Holdings (IP) Limited, Dumbarton, Scotland (GB)
( 111 ) 133.131
( 732 ) Iconix Luxembourg Holdings SARL, Luxembourg (LU)
( 111 ) 133.132
( 732 ) Iconix Luxembourg Holdings SARL, Luxembourg (LU)
( 111 ) 136.446
( 732 ) Chivas Holdings (IP) Limited, Dumbarton, Scotland (GB)
( 111 ) 146.366
( 732 ) PRENOR Kertészeti és Parképítő Kft, Szombathely (HU)
( 111 ) 147.154
( 732 ) XYLERO Kereskedelmi, Szolgáltató Kft., Pusztavám (HU)
( 111 ) 149.367
( 732 ) XYLERO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pusztavám (HU)
( 111 ) 154.047
( 732 ) PRENOR Kertészeti és Parképítő Kft, Szombathely (HU)
( 111 ) 156.857
( 732 ) VILLBAU BIZTONSÁGTECHNIKA Kereskedelmi és Műszaki Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 156.858
( 732 ) VILLBAU BIZTONSÁGTECHNIKA Kereskedelmi és Műszaki Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
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( 111 ) 168.025
( 732 ) South Beach Beverage Company, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York (US)
( 111 ) 168.371
( 732 ) Shiseido Company, Ltd., Tokió (JP)
( 111 ) 169.046
( 732 ) Chivas Holdings (IP) Limited, Dumbarton, Scotland (GB)
( 111 ) 175.926
( 732 ) Allied Domecq Spirits & Wine Limited, Kennington, London (GB)
( 111 ) 181.891
( 732 ) CSIZMARIK ÉS TÁRSA KFT., Budapest (HU)
( 111 ) 183.840
( 732 ) Brendon Gyermekáruházak Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 204.457
( 732 ) BEST REISEN Utazási Iroda Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 205.181
( 732 ) SC Perla Harghitei SA, Sancraieni (RO)
( 111 ) 205.348
( 732 ) RUSSMEDIA DIGITAL Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 206.395
( 732 ) Prókai Éva Erzsébet, Budapest (HU)
( 111 ) 210.623
( 732 ) Best Reisen Utazási Iroda Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 214.722
( 732 ) LDSZ Kft., Pécs (HU)
( 111 ) 214.961
( 732 ) Lenka Gallová, Trencin (SK)
( 111 ) 215.517
( 732 ) Lenka Gallová, Trencin (SK)
( 111 ) 217.046
( 732 ) LDSZ Kft., Pécs (HU)
( 111 ) 217.957
( 732 ) MOCCA NEGRA Élelmiszeripari és Kereskedelmi Zrt., Szentendre (HU)
( 111 ) 218.293
( 732 ) MOCCA NEGRA Élelmiszeripari és Kereskedelmi Zártkörűen működő Részvénytársaság, Szentendre (HU)
( 111 ) 219.388
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( 732 ) Air Wolf Hungary Kft., Szolnok (HU)

( 111 ) 220.740
( 732 ) Onogur Hagyományőrző Egyesület, Siófok (HU)
( 111 ) 227.215
( 732 ) Kerékgyártó és Társa Kft., Miskolc (HU)
( 111 ) 227.948
( 732 ) Till Strallhofer, Siegendorf (AT)
( 111 ) 228.535
( 732 ) Csizmarik János, Budapest (HU)
Csizmarik Jánosné, Budapest (HU)
Csizmarik Ádám, Budapest (HU)
( 111 ) 230.067
( 732 ) Mocca Negra Élelmiszeripari és Kereskedelmi Zrt., Szentendre (HU)
A rovat 38 darab közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás
( 111 ) 114.704
( 732 ) Chivas Holdings (IP) Limited, Dumbarton, Scotland (GB)
( 111 ) 116.353
( 732 ) Chivas Holdings (IP) Limited, Dumbarton, Scotland (GB)
( 111 ) 117.101
( 732 ) Chivas Holdings (IP) Limited, Dumbarton, Scotland (GB)
( 111 ) 118.174
( 732 ) Chivas Holdings (IP) Limited, Dumbarton, Scotland (GB)
( 111 ) 120.833
( 732 ) Hill, Thomson & Co., Limited, Dumbarton, Scotland (GB)
( 111 ) 121.362
( 732 ) Allied Domecq Spirits & Wine Limited, Kennington, London (GB)
( 111 ) 121.869
( 732 ) Allied Domecq Spirits & Wine Limited, Kennington, London (GB)
( 111 ) 122.861
( 732 ) Allied Domecq Spirits & Wine Limited, Kennington, London (GB)
( 111 ) 123.663
( 732 ) Emery Oleochemicals GmbH, Düsseldorf (DE)
( 111 ) 125.838
M407

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 3. szám, 2021.02.15.
Nemzeti vegyes védjegyközlemények - lajstromozott védjegyeket érintő közlemények
( 732 ) Allied Domecq Spirits & Wine Limited, Kennington, London (GB)

( 111 ) 129.046
( 732 ) Chivas Holdings (IP) Limited, Dumbarton, Scotland (GB)
( 111 ) 131.837
( 732 ) BEKO PLC, Watford, Hertfordshire (GB)
( 111 ) 132.431
( 732 ) Gulf International Lubricants Ltd., Hamilton (BM)
( 111 ) 132.432
( 732 ) Gulf International Lubricants Ltd., Hamilton (BM)
( 111 ) 132.582
( 732 ) Hyundai Motor Company, Seoul (KR)
( 111 ) 132.983
( 732 ) Leung Kai Fook Medical Co. Pte. Ltd., Singapore 058714 (SG)
( 111 ) 133.131
( 732 ) Iconix Luxembourg Holdings SARL, Luxembourg (LU)
( 111 ) 133.132
( 732 ) Iconix Luxembourg Holdings SARL, Luxembourg (LU)
( 111 ) 133.755
( 732 ) ACTAVIS GROUP ehf, 220 Hafnarfjordur (IS)
( 111 ) 136.443
( 732 ) Chivas Holdings (IP) Limited, Dumbarton, Scotland (GB)
( 111 ) 136.446
( 732 ) Chivas Holdings (IP) Limited, Dumbarton, Scotland (GB)
( 111 ) 136.447
( 732 ) The Glenlivet Distillers Limited, Kennington, London (GB)
( 111 ) 140.490
( 732 ) MTT Media Korlátolt Felelősségű Társaság, Csomád (HU)
( 111 ) 141.116
( 732 ) MTT Media Korlátolt Felelősségű Társaság, Csomád (HU)
( 111 ) 141.117
( 732 ) MTT Media Korlátolt Felelősségű Társaság, Csomád (HU)
( 111 ) 141.118
( 732 ) MTT Media Korlátolt Felelősségű Társaság, Csomád (HU)
( 111 ) 145.545
( 732 ) MTT Media Korlátolt Felelősségű Társaság, Csomád (HU)
M408

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 3. szám, 2021.02.15.
Nemzeti vegyes védjegyközlemények - lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

( 111 ) 158.369
( 732 ) HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt., Szentes (HU)
( 111 ) 161.730
( 732 ) MEGATOOL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
Osváth Tibor, Taksony (HU)
( 111 ) 163.530
( 732 ) HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt., Szentes (HU)
( 111 ) 167.588
( 732 ) H-COPEX Irodatechnika Kft., Pécs (HU)
( 111 ) 168.784
( 732 ) Miholics László, Röszke (HU)
( 111 ) 169.046
( 732 ) Chivas Holdings (IP) Limited, Dumbarton, Scotland (GB)
( 111 ) 169.702
( 732 ) PT Sumatra Tobacco Trading Company, Pematang Siantar, Sumatera Utara (ID)
( 111 ) 171.080
( 732 ) Procontrol Elektronika Kft., Szeged (HU)
( 111 ) 171.082
( 732 ) Procontrol Elektronika Kft., Szeged (HU)
( 111 ) 171.196
( 732 ) Bristol-Myers Squibb Company (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)
( 111 ) 175.926
( 732 ) Allied Domecq Spirits & Wine Limited, Kennington, London (GB)
( 111 ) 178.300
( 732 ) PERNOD RICARD, Paris (FR)
( 111 ) 185.193
( 732 ) MTT Media Korlátolt Felelősségű Társaság, Csomád (HU)
( 111 ) 186.583
( 732 ) MTT Media Korlátolt Felelősségű Társaság, Csomád (HU)
( 111 ) 186.741
( 732 ) FLEISCHER STUDIOS, INC., Los Angeles, California (US)
( 111 ) 188.675
( 732 ) MTT Media Korlátolt Felelősségű Társaság, Csomád (HU)
( 111 ) 188.972
( 732 ) HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt., Szentes (HU)
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( 111 ) 194.750
( 732 ) HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt., Szentes (HU)
( 111 ) 194.751
( 732 ) HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt., Szentes (HU)
( 111 ) 203.869
( 732 ) Insomnia Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 203.912
( 732 ) Budapest Airport Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 203.913
( 732 ) Budapest Airport Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 203.986
( 732 ) Budapest Airport Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 204.054
( 732 ) AMC Networks Central Europe Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 204.369
( 732 ) ALBEMARLE CORPORATION (Virginia állam törvényei szerint müködő vállalat), North Carolina (US)
( 111 ) 204.370
( 732 ) ALBEMARLE CORPORATION (Virginia állam törvényei szerint müködő vállalat), North Carolina (US)
( 111 ) 204.624
( 732 ) Bunge Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 204.655
( 732 ) Budapest Airport Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 205.135
( 732 ) Márka Üdítőgyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Felsőlajos (HU)
( 111 ) 205.214
( 732 ) STRAGEN PHARMA SA, Plan-Les-Ouates-Geneve (CH)
( 111 ) 205.241
( 732 ) DentPoint Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 205.348
( 732 ) RUSSMEDIA DIGITAL Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 205.944
( 732 ) Rózsahegyi László, Budapest (HU)
( 111 ) 206.395
( 732 ) Prókai Éva Erzsébet, Budapest (HU)
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( 111 ) 207.173
( 732 ) MTT Media Korlátolt Felelősségű Társaság, Csomád (HU)
( 111 ) 213.036
( 732 ) MTT Media Korlátolt Felelősségű Társaság, Csomád (HU)
( 111 ) 213.037
( 732 ) MTT Media Korlátolt Felelősségű Társaság, Csomád (HU)
( 111 ) 215.362
( 732 ) Hungerit Zrt., Szentes (HU)
( 111 ) 215.674
( 732 ) Hungerit Zrt., Szentes (HU)
( 111 ) 219.136
( 732 ) Hungerit Zrt., Szentes (HU)
( 111 ) 224.455
( 732 ) Hungerit Zrt., Szentes (HU)
( 111 ) 224.576
( 732 ) Hungerit Zrt., Szentes (HU)
( 111 ) 231.915
( 732 ) We Love Budapest Kft., Budapest (HU)
A rovat 70 darab közlést tartalmaz.
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Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények
Jogutódlás
( 210 ) M 20 01409
( 731 ) GALISZTER Művészeti Marketing és Menedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Tata (HU)
( 210 ) M 20 01958
( 731 ) POWERLINK TECHNOLOGY and Investment Company Limited, North Point, Hong Kong (HK)
A rovat 2 darab közlést tartalmaz.

Képviselet megszűnése
( 210 ) M 20 01041
( 731 ) EUROCLIMAT LLP, Kington (GB)
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.

Képviselet változás
( 210 ) M 20 02823
( 731 ) Pattern Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Bitai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 20 02824
( 731 ) Pattern Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Bitai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 20 02828
( 731 ) Pattern Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Bitai Ügyvédi Iroda, Budapest
A rovat 3 darab közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás
( 210 ) M 20 02879
( 731 ) CAMUGO Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 20 01153
( 731 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
A rovat 2 darab közlést tartalmaz.
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NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 111 ) 682.036
( 546 )
( 511 ) 5
( 580 ) 2020.11.12.
( 450 ) GAZ 44/2020
( 111 ) 726.413
( 541 ) JETON
( 511 ) 18, 25
( 580 ) 2020.11.05.
( 450 ) GAZ 43/2020
( 111 ) 1.057.551
( 541 ) BIOTRADE odorEX
( 511 ) 3, 5, 44
( 580 ) 2020.10.29.
( 450 ) GAZ 42/2020
( 111 ) 1.267.778
( 546 )

( 511 ) 24-25, 35
( 580 ) 2020.11.12.
( 450 ) GAZ 44/2020
( 111 ) 1.380.059
( 546 )

( 511 ) 2
( 580 ) 2020.11.05.
( 450 ) GAZ 43/2020
( 111 ) 1.440.638
( 541 ) CHANTEL
( 511 ) 33
( 580 ) 2020.11.12.
( 450 ) GAZ 44/2020
( 111 ) 1.460.009
( 546 )

( 511 ) 18, 25, 35
( 580 ) 2020.11.05.
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( 450 ) GAZ 43/2020
( 111 ) 1.483.222
( 546 )
( 511 ) 6, 11, 17, 19-20
( 580 ) 2020.10.29.
( 450 ) GAZ 42/2020
( 111 ) 1.507.467
( 541 ) MUSIC
( 511 ) 29
( 580 ) 2020.11.12.
( 450 ) GAZ 44/2020
( 111 ) 1.553.033
( 541 ) X-WAVE
( 511 ) 10
( 580 ) 2020.11.05.
( 450 ) GAZ 43/2020
( 111 ) 1.557.376
( 541 ) PALISAD
( 511 ) 11, 16, 20-22, 24
( 580 ) 2020.10.29.
( 450 ) GAZ 42/2020
( 111 ) 1.557.392
( 546 )
( 511 ) 5, 10
( 580 ) 2020.10.29.
( 450 ) GAZ 42/2020
( 111 ) 1.557.504
( 546 )
( 511 ) 6, 36-37, 40-42
( 580 ) 2020.10.29.
( 450 ) GAZ 42/2020
( 111 ) 1.557.514
( 546 )

( 511 ) 9
( 580 ) 2020.10.29.
( 450 ) GAZ 42/2020
( 111 ) 1.557.585
( 541 ) BUILDING BRIDGES LEAVING LEGACIES
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( 511 ) 6, 36-37, 40-42
( 580 ) 2020.10.29.
( 450 ) GAZ 42/2020
( 111 ) 1.557.606
( 546 )

( 511 ) 37
( 580 ) 2020.10.29.
( 450 ) GAZ 42/2020
( 111 ) 1.557.659
( 546 )

( 511 ) 33
( 580 ) 2020.10.29.
( 450 ) GAZ 42/2020
( 111 ) 1.557.672
( 541 ) RAICONNECT
( 511 ) 9, 35-36, 38, 42
( 580 ) 2020.10.29.
( 450 ) GAZ 42/2020
( 111 ) 1.557.703
( 541 ) KUGOO
( 511 ) 12
( 580 ) 2020.10.29.
( 450 ) GAZ 42/2020
( 111 ) 1.557.705
( 541 ) UXIL
( 511 ) 5
( 580 ) 2020.10.29.
( 450 ) GAZ 42/2020
( 111 ) 1.557.812
( 541 ) TALKING FRENCH
( 511 ) 25
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( 580 ) 2020.10.29.
( 450 ) GAZ 42/2020
( 111 ) 1.557.824
( 541 ) GIN GHIS KHAN
( 511 ) 21, 25, 33
( 580 ) 2020.10.29.
( 450 ) GAZ 42/2020
( 111 ) 1.557.918
( 541 ) Pyrogal
( 511 ) 5
( 580 ) 2020.10.29.
( 450 ) GAZ 42/2020
( 111 ) 1.557.931
( 546 )

( 511 ) 3, 11, 16, 20-21, 27-28
( 580 ) 2020.10.29.
( 450 ) GAZ 42/2020
( 111 ) 1.557.986
( 546 )
( 511 ) 9
( 580 ) 2020.10.29.
( 450 ) GAZ 42/2020
( 111 ) 1.558.010
( 541 ) protozoks
( 511 ) 5
( 580 ) 2020.10.29.
( 450 ) GAZ 42/2020
( 111 ) 1.558.285
( 546 )

( 511 ) 28
( 580 ) 2020.10.29.
( 450 ) GAZ 42/2020
W23

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 3. szám, 2021.02.15.
Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése

( 111 ) 1.558.377
( 546 )

( 511 ) 5, 10, 16, 25, 35, 41-42, 44
( 580 ) 2020.10.29.
( 450 ) GAZ 42/2020
( 111 ) 1.558.401
( 546 )
( 511 ) 6, 17, 19, 37
( 580 ) 2020.10.29.
( 450 ) GAZ 42/2020
( 111 ) 1.558.428
( 546 )

( 511 ) 32
( 580 ) 2020.10.29.
( 450 ) GAZ 42/2020
( 111 ) 1.558.485
( 541 ) Guardian Tales
( 511 ) 9, 41
( 580 ) 2020.11.05.
( 450 ) GAZ 43/2020
( 111 ) 1.558.495
( 541 ) GIGI
( 511 ) 3
( 580 ) 2020.11.05.
( 450 ) GAZ 43/2020
( 111 ) 1.558.665
( 546 )
( 511 ) 1, 4, 12, 16, 25, 35, 41
( 580 ) 2020.11.05.
( 450 ) GAZ 43/2020
( 111 ) 1.558.706
( 546 )
( 511 ) 29-32
( 580 ) 2020.11.05.
W24

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 3. szám, 2021.02.15.
Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése

( 450 ) GAZ 43/2020
( 111 ) 1.558.900
( 541 ) iManSys
( 511 ) 9, 35, 38, 41-42
( 580 ) 2020.11.05.
( 450 ) GAZ 43/2020
( 111 ) 1.559.020
( 546 )
( 511 ) 35
( 580 ) 2020.11.05.
( 450 ) GAZ 43/2020
( 111 ) 1.559.073
( 541 ) Siberia Orthodox Heritage
( 511 ) 33
( 580 ) 2020.11.05.
( 450 ) GAZ 43/2020
( 111 ) 1.559.132
( 546 )

( 511 ) 5
( 580 ) 2020.11.05.
( 450 ) GAZ 43/2020
( 111 ) 1.559.176
( 541 ) LOOPHA
( 511 ) 3
( 580 ) 2020.11.05.
( 450 ) GAZ 43/2020
( 111 ) 1.559.234
( 541 ) ICON SKIN
( 511 ) 3
( 580 ) 2020.11.05.
( 450 ) GAZ 43/2020
( 111 ) 1.559.255
( 541 ) NETCONNECT
( 511 ) 9
( 580 ) 2020.11.05.
( 450 ) GAZ 43/2020
( 111 ) 1.559.274
( 541 ) ECKLOMAR
( 511 ) 1
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( 580 ) 2020.11.05.
( 450 ) GAZ 43/2020
( 111 ) 1.559.373
( 546 )

( 511 ) 5, 25, 30-31, 34
( 580 ) 2020.11.05.
( 450 ) GAZ 43/2020
( 111 ) 1.559.383
( 546 )
( 511 ) 35-36
( 580 ) 2020.11.05.
( 450 ) GAZ 43/2020
( 111 ) 1.559.457
( 541 ) SERNES
( 511 ) 25
( 580 ) 2020.11.12.
( 450 ) GAZ 44/2020
( 111 ) 1.559.479
( 546 )
( 511 ) 11
( 580 ) 2020.11.12.
( 450 ) GAZ 44/2020
( 111 ) 1.559.486
( 541 ) CARGOJET
( 511 ) 39
( 580 ) 2020.11.12.
( 450 ) GAZ 44/2020
( 111 ) 1.559.624
( 546 )

( 511 ) 36
( 580 ) 2020.11.12.
( 450 ) GAZ 44/2020
( 111 ) 1.559.647
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( 541 ) YES MOM!
( 511 ) 30
( 580 ) 2020.11.12.
( 450 ) GAZ 44/2020
( 111 ) 1.559.688
( 546 )

( 511 ) 25
( 580 ) 2020.11.12.
( 450 ) GAZ 44/2020
( 111 ) 1.559.739
( 546 )

( 511 ) 7
( 580 ) 2020.11.12.
( 450 ) GAZ 44/2020
( 111 ) 1.559.807
( 541 ) SOUTHWEST AGRI-PLASTICS, INC.
( 511 ) 19-21
( 580 ) 2020.11.12.
( 450 ) GAZ 44/2020
( 111 ) 1.559.826
( 546 )

( 511 ) 5
( 580 ) 2020.11.12.
( 450 ) GAZ 44/2020
( 111 ) 1.560.001
( 546 )
( 511 ) 1, 5, 31, 35
( 580 ) 2020.11.12.
( 450 ) GAZ 44/2020
( 111 ) 1.560.025
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( 541 ) Idemio
( 511 ) 5
( 580 ) 2020.11.12.
( 450 ) GAZ 44/2020
( 111 ) 1.560.034
( 541 ) basics by Palmers
( 511 ) 25
( 580 ) 2020.11.12.
( 450 ) GAZ 44/2020
( 111 ) 1.560.042
( 541 ) SUPER CHERRY
( 511 ) 28
( 580 ) 2020.11.12.
( 450 ) GAZ 44/2020
( 111 ) 1.560.172
( 546 )

( 511 ) 11
( 580 ) 2020.11.12.
( 450 ) GAZ 44/2020
A rovat 58 darab közlést tartalmaz.
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Bejegyzések a kiegészítő lajstromba
Védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése
( 111 ) 821.091
( 151 ) 2021.02.01.
( 111 ) 1.002.598
( 151 ) 2021.02.01.
( 111 ) 1.038.695
( 151 ) 2021.02.01.
( 111 ) 1.276.160
( 151 ) 2021.02.01.
( 111 ) 1.361.752
( 151 ) 2021.02.01.
( 111 ) 1.362.366
( 151 ) 2021.02.01.
( 111 ) 1.538.145
( 151 ) 2021.02.01.
( 111 ) 1.538.148
( 151 ) 2021.02.01.
( 111 ) 1.538.178
( 151 ) 2021.02.01.
( 111 ) 1.538.181
( 151 ) 2021.02.01.
( 111 ) 1.538.206
( 151 ) 2021.02.01.
( 111 ) 1.538.234
( 151 ) 2021.02.01.
( 111 ) 1.538.242
( 151 ) 2021.02.01.
( 111 ) 1.538.255
( 151 ) 2021.02.01.
( 111 ) 1.538.261
( 151 ) 2021.02.01.
( 111 ) 1.538.262
( 151 ) 2021.02.01.
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( 111 ) 1.538.324
( 151 ) 2021.02.01.
( 111 ) 1.538.393
( 151 ) 2021.02.01.
( 111 ) 1.538.540
( 151 ) 2021.02.01.
( 111 ) 1.538.541
( 151 ) 2021.02.01.
( 111 ) 1.538.709
( 151 ) 2021.02.01.
( 111 ) 1.538.726
( 151 ) 2021.02.01.
( 111 ) 1.538.769
( 151 ) 2021.02.01.
( 111 ) 1.538.834
( 151 ) 2021.02.01.
( 111 ) 1.538.856
( 151 ) 2021.02.01.
( 111 ) 1.538.998
( 151 ) 2021.02.01.
( 111 ) 1.539.009
( 151 ) 2021.02.01.
( 111 ) 1.539.093
( 151 ) 2021.02.01.
( 111 ) 1.539.135
( 151 ) 2021.02.01.
( 111 ) 1.539.215
( 151 ) 2021.02.01.
( 111 ) 1.539.223
( 151 ) 2021.02.01.
( 111 ) 1.539.258
( 151 ) 2021.02.01.
( 111 ) 1.539.374
( 151 ) 2021.02.01.
( 111 ) 1.539.685
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( 151 ) 2021.02.01.
( 111 ) 1.539.704
( 151 ) 2021.02.01.
( 111 ) 1.539.706
( 151 ) 2021.02.01.
( 111 ) 1.539.829
( 151 ) 2021.02.01.
( 111 ) 1.539.910
( 151 ) 2021.02.01.
( 111 ) 1.540.015
( 151 ) 2021.02.01.
A rovat 39 darab közlést tartalmaz.
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