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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

30

(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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a „TechStars Startup Weekend Online Budapest” kiállításon bemutatásra kerülő találmányok,
védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményéről, illetve kiállítási
elsőbbségéről
A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 3. § b) pontja, a védjegyek és a
földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 53. § (1) bekezdés c) pontja, a formatervezési minták
oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény 40. § (1) bekezdés c) pontja és a használati minták oltalmáról szóló
1991. évi XXXVIII. törvény 36. § (1) bekezdése alapján közzéteszem, hogy a 2021. április 9. és 11. között
megrendezendő „TechStars Startup Weekend Online Budapest” kiállításon bemutatásra kerülő találmányokat,
védjegyeket, formatervezési és használati mintákat az említett jogszabályokban meghatározott kiállítási
kedvezmény, illetve kiállítási elsőbbség illeti meg.

Pomázi Gyula s. k.,
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke
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SZABADALMI KÖZLEMÉNYEK
Szabadalmi bejelentések közzététele

A. SZEKCIÓ - KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK
( 51 ) A21D 13/066

(2017.01)

( 13 ) A1
( 21 ) P 20 00198
( 22 ) 2020.06.17.
( 71 ) Dömény Zoltán, 7030 Paks, Kilátó utca 5. (HU)
( 72 ) Dömény Zoltán, 7030 Paks, Kilátó utca 5. (HU)
( 54 ) Gluténmentes elősütött-fagyasztott (bake-off) sütőipari termék gyártási eljárása
( 74 ) Szilágyi Ildikó, 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 20. Fsz. 3/A. (HU)
( 57 )
Gluténmentes elősütött-fagyasztott (bake-off) sütőipari termék gyártási eljárása, amely eljárás segítségével
megoldhatóvá válik, hogy a gluténmentes sütőipari termékek elősütött-fagyasztott (bake-off) sütőipari
technológiával is előállíthatóvá és értékesíthető váljanak, a gluténmentes termékekre vonatkozó szigorú
élelmiszeripari előírások betartása mellett.
Gluténmentes elősütött-fagyasztott (bake-off) sütőipari termék gyártási eljárása, amely eljárás során, a nyers
sütőipari terméket 200-220 °C-on, 80-85%-ig, megsütik, majd kihűlést követően -18 °C alá fagyasztják, majd ezt
követően -18 °C-on kiszállításra kerül a felhasználási helyre, ahol 5-10 perc alatt 200-220 °C-on az adott sütőipari
terméket készre sütik. Jellemzője, hogy a dagasztóban elkészített gluténmentes tésztából előállított nyers
gluténmentes sütőipari terméket (4) kelesztés után a kemencében 200-220 °C-on 10-15 perc alatt a 80-85%-ig
megsütésre kerül, majd a kihűlt 80-85%-ig megsütött gluténmentes sütőipari terméknek (4) a sütőpapírból készült
papír alapú tasakba (1) helyezését követően, a papír alapú tasak (1) nyílását összefogva perem rész (2) kerül
kialakításra, oly módon, hogy a papír alapú tasak (1) összefogott nyílása V szélességben visszahajtásra kerül, ezt
követően a visszahajtott perem rész (2) hőálló fonallal, teflon fogas varrógép segítségével összevarrásra kerül a
perem rész (2) teljes szélességében, ezzel kiképezve a varratot (3), majd a papír alapú tasakban (1) elhelyezett
gluténmentes sütőipari termék (4) -18 °C-35 °C hőmérsékletre fagyasztásra kerül, majd -18 °C-os hőmérsékleten
a felhasználási helyre kiszállításra kerül és a felhasználási helyen -18 °C-on történt tárolást követően a már
80-85%-ig elősütött papír alapú tasakban (1) lévő gluténmentes sütőipari termék (4) kemencében 160-200 °C-on
6-8 percig készre sütésre kerül, majd a kemencéből kivéve, kihűlést követően a készre sütött, papír alapú tasakba
(1) zárt gluténmentes sütőipari termék (4) a fogyasztóhoz kerül.

( 51 ) A23L 5/30

(2016.01)

( 13 ) A1
( 21 ) P 19 00354
( 22 ) 2019.10.10.
( 71 ) Tihanyi Károly, 2119 Pécel, Hasznos u. 2 (HU)
( 72 ) Tihanyi Károly, 2119 Pécel, Hasznos u. 2 (HU)
( 54 ) Eljárás és berendezések ionos kismolekulák nyers és tömbszerű élelmiszeralapanyagba való bejuttatására
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( 74 ) dr. Kaszás Eszter, 1122 Budapest, Maros u. 28. 1. em. 4. (HU)

( 57 )
A találmány tárgya eljárás és berendezések ionos kismolekulák nyers és tömbszerű élelmiszer-alapanyagba (1)
való bejuttatására. Az eljárás során az élelmiszer-alapanyagon (1) belül állandó irányú elektromos térrel
mozgatják az ionos kismolekulákat. Az eljárás egy változatában ionos kismolekulákat feloldva anódoldatot (15)
és katódoldatot (16) képeznek, amelyeket az élelmiszer-alapanyaggal (1) kapcsolnak egymáshoz, majd
egyenáramot vezetnek át az anódoldaton (15), az élelmiszer-alapanyagon (1) és katódoldaton (16) keresztül. Az
eljárás más változatában ionos kismolekulákat feloldva gélképző anyaggal képzett első géllappal (4) és második
géllappal (5) közrefognak egy élelmiszer-alapanyagot (1), majd egyenáramot vezetnek az első géllapon (4), az
élelmiszer-alapanyagon (1) és a második géllapon (5) keresztül. A találmány az eljárást megvalósító
berendezésekre is vonatkozik. A találmány az eljárást megvalósító berendezésekre is vonatkozik, melyek
tartalmaznak anódelektródát (2), katódelektródát (3), egyenáramforrást (6).

( 51 ) A47J 31/40

(2006.01)

A47J 43/042

(2006.01)

A61J 3/00

(2006.01)

B01F 9/10

(2006.01)

( 13 ) A1
( 21 ) P 19 00345
( 22 ) 2019.10.03.
( 71 ) X-Plast Kft., 8000 Székesfehérvár, Sár u. 26. (HU)
( 72 ) Seres Viktor, 8000 Székesfehérvár, Pestispincék 31. (HU)
( 54 ) Gyermektápszer-készítő eszköz, gyermektápszer-tartály és eljárás gyermektápszer készítésére
( 74 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 13/b (HU)
( 57 )
A találmány egyrészt gyermektápszer-készítő eszköz, amely tartalmaz
- sterilizált víz tárolására szolgáló víztartályt (12),
- a víztartályban (12) tárolt víz felmelegítésére szolgáló fűtő egységet,
- tápszer tárolására szolgáló tápszertartályt (14), és
- a felmelegített víz és a tápszer közvetlenül gyermektápszer-tartályba (40) történő beadagolására szolgáló
beadagoló nyílást.
A gyermektápszer-készítő eszközre jellemző, hogy továbbá tartalmaz
- a gyermektápszer-tartály (40) nyakrészének a beadagoló nyíláshoz (38) illeszkedő megfogására alkalmas
elforgatható elemet (16), és
- az elforgatható elemet (16) a gyermektápszer-tartályba (40) adagolt tápszer és víz összekeverésére meghajtó
motort.
A találmány továbbá gyermektápszer-tartály és eljárás gyermektápszer készítésére.
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( 51 ) A61B 5/00

(2006.01)

A61B 5/087

(2006.01)

A61M 15/00

(2006.01)

( 13 ) A1
( 21 ) P 19 00356
( 22 ) 2019.10.11.
( 71 ) Spirocco Kft., 1084 Budapest, Auróra u. 30-32. (HU)
( 72 ) Sáfrány Péter, 2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán u. 42/G. (HU)
Kerekes Attila, 1084 Budapest, Auróra u. 30-32. TT/55. (HU)
( 54 ) Kétirányú térfogatáram mérő eszköz MDI inhalácíós készülékhez, valamint MDI inhalációs készülék, mely
ilyen kétirányú térfogatáram mérő eszközt tartalmaz
( 74 ) KACSUKPATENT Európai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., 1139 Budapest, Üteg utca 11/a. (HU)
( 57 )
A találmány tárgya kétirányú térfogatáram mérő eszköz (10) MDI inhalációs készülékhez (100), amely eszköz
(10) áramlási csatornával (20) és az áramlási csatornában (20) elrendezett első és második nyomásmegcsapolási
pontokkal (31, 32) rendelkezik, melynek lényege, hogy az áramlási csatorna (20) szűkülettel (25) elválasztott,
első terelő falak (41) által határolt első csatornarészt (21) és második terelő falak (42) által határolt második
csatornarészt (22) tartalmaz, amely első csatornarész (21) a szűkülettől (25) távolodva szélesedően van kialakítva,
az első terelő falak (41) a második csatornarészből (22) az első csatornarészbe (21) belépő fúvóirányú áramlást az
első terelő falakról (41) leválasztóan és az első csatornarészből (21) a második csatornarész (22) felé haladó
szívóirányú áramlást megvezetően vannak kialakítva, és amely második terelő falak (42) a fúvóirányú áramlást
megvezetően vannak kialakítva, és a második nyomásmegcsapolási pont (32) a második csatornarészben (22), az
első nyomásmegcsapolási pont (31) pedig az első csatorna részben (21), a szűkület (25) környezetében, a leváló
fúvóirányú áramlás mentén van elrendezve.
A találmány tárgya még MDI inhalációs készülék (100), mely ilyen kétirányú térfogatáram mérő eszközt (10)
tartalmaz.
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(2006.01)

A61B 5/00

(2006.01)

A61B 5/113

(2006.01)

( 13 ) A1
( 21 ) P 19 00330
( 22 ) 2019.09.19.
( 71 ) WALLITRADE Kft., 1165 Budapest, Koronafürt u. 44/A. (HU)
( 72 ) Csizmadia Zoltán, 1042 Budapest, Árpád út 75. (HU)
( 54 ) Javított tulajdonságú légzésfigyelő eszköz élőlények légzésjellemzőinek meghatározásához
( 74 ) PATINORG KFT., 1132 Budapest, Victor Hugo u. 6-8. (HU)
( 57 )
A találmány tárgy javított tulajdonságú légzésfigyelő eszköz élőlények légzésjellemzőinek meghatározásához,
amelynek fogadótérrel (11) rendelkező háza (10), legalább részben a ház (10) fogadóterében (11) elhelyezkedő
érzékelő részegysége (20) és az érzékelő részegységgel (20) jeltovábbító összeköttetésben álló jelkezelő egysége
(30), valamint energiaforrása (3) van, az érzékelő részegység (20) behatás közvetítő testtel (4) van kapcsolatban,
az érzékelő részegység (20) hordozótesttel (21) és a hordozótesthez (21) hozzárendelt nyúlásmérő elemmel (22)
rendelkezik, a behatás közvetítő tag (4) pedig a légzésfigyelő eszköz (1) rögzítésére szolgáló feszítő-szalaggal
(40) van kapcsolatban.
A megoldás jellegzetessége, hogy az érzékelő részegység (20) hordozótestének (21) a házhoz (10) rögzíthető
támasztótagja (21a) és a támasztótaghoz (21a) hídelem (21b) segítségével kapcsolódó nyomásfogadó szerve (21c)
van, továbbá a ház (10) külső felületén (16) nyílás (13) van kialakítva, és a behatás közvetítő tag (4) egy része a
nyíláson (13) átvezetve a hordozótest (21) nyomásfogadó szervével (21c) van összeköttetésben, a háznak (10)
legalább két darab, a nyílás (13) két oldalán elhelyezkedő bújtató szerve (14, 15) van, és a légzésfigyelő eszköz
(1) használati helyzetében a feszítő-szalag (40) a bújtató szerveken (14, 15) van átvezetve, a feszítő-szalagnak
(40) a bújtató szervek (14, 15) közötti szakasza pedig a behatás közvetítő tagnak (4) a ház (10) nyílásából (13)
kinyúló részével van nyomóerő átadásra alkalmas érintkezésben.

( 51 ) A61C 8/00

(2006.01)

( 13 ) A1
( 21 ) P 19 00347
( 22 ) 2019.10.03.
( 71 ) Artifex Dentis Kft., 1065 Budapest, Révay u. 12. (HU)
( 72 ) Románszky László 40%, 2000 Szentendre, Vörösgyűrű sétány 36. (HU)
Nagy Zoltán 30%, 2220 Vecsés, Arany János u. 17/B (HU)
Dr. Vág János 30%, 2092 Budakeszi, Szél u. 43. (HU)
( 54 ) Élettani kutatásokon és méréseken alapuló új ínyformázó gyógyulási rendszer, valamint ínyformázási
eljárás
( 74 ) Hatházi István, 1191 Budapest, Kisfaludy u. 38. (HU)
( 57 )
A találmány tárgya élettani kutatásokon és méréseken alapuló új ínyformázási rendszer, amely bármely fogászati
implantációs rendszerhez alkalmazható, az implantátumra erősíthető anatómikus ínyformázó gyógyulási csavart
és ínyformázó gyógyulási csavarral azonos kontúrú lenyomatvételi elemkészletet vagy alternatívaként a gyári
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lenyomatvételi elemre erősíthető ínyformázó betétet, tartalmazza.

( 51 ) A61K 31/53

(2006.01)

A61K 31/137

(2006.01)

A61K 47/38

(2006.01)

( 13 ) A1
( 21 ) P 19 00358
( 22 ) 2019.10.12.
( 71 ) MEDITOP Gyógyszeripari Kft., 2097 Pilisborosjenő, Ady Endre u. 1. (HU)
( 72 ) Dr. Ács Zoltán, 2097 Pilisborosjenő, Apor Vilmos utca 20. (HU)
Dr. Fekete Pál, 1141 Budapest, Csernyus u. 15. (HU)
Dr. Greskovits Dávid, 2000 Szentendre, Duna korzó 27. A lph. 2. em. 9.a (HU)
( 54 ) Lamotrigin és szertralin hatóanyag tartalmú gyógyszerkészítmények, ezek előállítása és alkalmazása
( 74 ) Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., 1012 Budapest, Attila út 125. (HU)
( 57 )
Gyógyszerkészítmény azzal jellemezve, hogy lamotrigint, szertralint és mikrokristályos cellulózt tartalmaz úgy,
hogy a lamotrigin és szertralin szemcsemérete legalább 50%-ban kisebb, mint 50 μm, a mikrokristályos cellulóz
szemcsemérete pedig legalább 50%-ban nagyobb, mint 50 μm.

B. SZEKCIÓ - IPARI MŰVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS
( 51 ) B01D 61/02
C02F 5/08

(2006.01)
(2006.01)

( 13 ) A1
( 21 ) P 19 00368
( 22 ) 2019.10.24.
( 71 ) Hidrofilt Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft., 8800 Nagykanizsa, Magyar u. 191. (HU)
( 72 ) Borsos Ferenc, 8800 Nagykanizsa, Jakabkúti utca 14. (HU)
Dr. Rácz Gábor, 1094 Budapest, Viola utca 35. (HU)
Borsos Krisztina, 8800 Nagykanizsa, Vadrózsa utca 27-29. (HU)
Dr. Lakner Gábor, 8800 Nagykanizsa, Újförhénc utca 11. (HU)
Papócsi György, 8800 Nagykanizsa, Herkules utca 65. (HU)
( 54 ) Eljárás fordított ozmózisos és nanoszűrő berendezések üzemközbeni tisztítására
( 57 )
A találmány tárgya eljárás fordított ozmózisos és nanoszűrő berendezések üzemközbeni tisztítására. Az üzemelési
hatékonyság növelése érdekében a fordított ozmózis és/vagy nanoszűrő berendezések eddig használatos CIP
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(Clean-in-Place - helyszíni tisztítás) tisztítási lépcsőjét felváltják az öblítések és/vagy az üzemeltetés során
alkalmazott kémiai kezeléssel. Az öblítéseknél alkalmazott folyamat a CEF (Chemical Enhanced Flush vegyszeres öblítés), míg a víztermelési állapotban alkalmazott folyamat a CAO (Chemical Aided Operation vegyszeres víztermelés). A két folyamat között annyi a különbség, hogy míg a CEF során szennyvíz ágra történik
az öblítés és nem működik a fordított ozmózis és/vagy nanoszűrő nagynyomású szivattyúja, addig a CAO
esetében termelés közben történik a tisztítás és üzemel a fordított ozmózis és nanoszűrő nyomásfokozó szivattyú.

( 51 ) B25H 3/00

(2006.01)

( 13 ) A1
( 21 ) P 19 00361
( 22 ) 2019.10.15.
( 71 ) ENERGOTEST Diagnosztikai és Automatizálási Kft., 2330 Dunaharaszti, Gomba u. 4. (HU)
( 72 ) Daniel Turchin-Muzykant 7.5%, 2330 Dunaharaszti, Gomba u. 4. (HU)
Szilágyi Gábor 7.5%, 2330 Dunaharaszti, Gomba u. 4. (HU)
Tóth Márió 30%, 2330 Dunaharaszti, Gomba u. 4. (HU)
Varga Zsolt 30%, 2330 Dunaharaszti, Gomba u. 4. (HU)
Zentai Tamás 25%, 2330 Dunaharaszti, Gomba u. 4. (HU)
( 54 ) Intelligens eszköztároló panel
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, Andrássy út 113. (HU)
( 57 )
A találmány tárgya intelligens eszköztároló panel (1), amelyben van egy előoldallal (2) és hátoldallal (3)
rendelkező lap, amely sorokba és oszlopokba rendezett átmenő nyílásokat (4) tartalmaz, és amely lap vagy
függőleges, de legalább a függőlegessel 45°-nál kisebb szöget zár be, és a nyílások (4) egy első csoportjában a
nyílásokba (4) az előoldal (2) felé kinyúló akasztó elemek (6) vannak beillesztve, vagy vízszintes és a nyílások
(4) egy első csoportjához a nyílások (4) fölé az előoldal (2) felől eszközrögzítő elemek vannak elrendezve.
A találmány szerint a nyílások (4) egy második csoportjában a nyílásokba (4) vagy azok mögé a hátoldal (3) felé
olyan szenzorok vannak helyezve, amelyek érzékelési tartománya a hozzá tartozó nyílás (4) előtti, előoldal (2)
felőli térrészben van, és a szenzorok érzékelő jelkimenetei egy a panelhez (1) rendelt mérésadatgyűjtő egységbe
vannak elektromosan csatlakoztatva.
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( 51 ) B65D 65/46

(2006.01)

A01G 9/02

(2006.01)

A21D 13/00

(2006.01)

B32B 9/02

(2006.01)

B65D 65/38

(2006.01)

( 13 ) A1
( 21 ) P 19 00366
( 22 ) 2019.10.22.
( 71 ) Bálint László 30%, 6800 Hódmezővásárhely, Kertbarát u. 15/A. (HU)
Borbély József Sándor 30%, 2800 Tatabánya, Gál István lakótelep 713. VII/15. (HU)
dr. Gajdos Róbert Attila 5%, 1028 Budapest, Zrínyi u. 22. (HU)
Káfony László András 30%, 6900 Makó, Lisztes u. 13. (HU)
Kozma Mihály 5%, 5540 Szarvas, Bolza Pál sétány 6/c. (HU)
( 72 ) Bálint László 30%, 6800 Hódmezővásárhely, Kertbarát u. 15/A. (HU)
Borbély József Sándor 30%, 2800 Tatabánya, Gál István lakótelep 713. VII/15. (HU)
dr. Gajdos Róbert Attila 5%, 1028 Budapest, Zrínyi u. 22. (HU)
Káfony László András 30%, 6900 Makó, Lisztes u. 13. (HU)
Kozma Mihály 5%, 5540 Szarvas, Bolza Pál sétány 6/c. (HU)
( 54 ) Eljárás biodegradálódó, komposztálódó csomagolóanyag előállítására
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, Andrássy út 113. (HU)
( 57 )
A találmány tárgya eljárás biodegradálódó, teljes egészében komposztálódó csomagoló anyag készítésére.
A találmány lényege, hogy takarmánygabona őrlemény és takarmánygabona cellulóz őrlemény keverékéből vizes
szuszpenziót készítenek, a szuszpenzióhoz adalékanyagként aszkorbinsavat és/vagy vitális glutint adagolnak, a
szuszpenziót nyomás alatt keverik, majd formába továbbítják, melynek belső felülete előre meghatározott méretű
és sűrűségű geometriai mintázattal, előnyösen rombusz illetve hatszög formájú mintákat képező bemélyedésekkel
van ellátva, vagy ilyen mintázatú betétet tartalmaz, a szerszámban lévő alapanyagot szárítják, hűtik, a terméket
eltávolítják a formából, és egy vagy több bevonatréteggel látják el, melyek közül egy vagy több adott esetben
színezéket tartalmaz.

C. SZEKCIÓ - VEGYÉSZET ÉS KOHÁSZAT
( 51 ) C01F 1/00

(2006.01)

B01F 7/00

(2006.01)
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(2006.01)

( 13 ) A1
( 21 ) P 19 00089
( 22 ) 2019.03.22.
( 71 ) Gamma Analcont Ipari Folyamatműszergyártó Kft., 1119 Budapest, Petzvál József utca 52-56 (HU)
( 72 ) Papp András Zoltán 25%, 1112 Budapest, Zólyomi út 43. (HU)
Dr Tolnai Gyula 25%, 1119 Budapest, Kondorosi út 8/a (HU)
Németh Zoltán 25%, 8400 Ajka, Bogáncs utca 6. (HU)
Dr Béres Deák László 25%, 1121 Budapest, Tállya utca 8-10 (HU)
( 54 ) Kavitációs és egyben biocidos fertőtlenítő berendezés
( 74 ) Frey Julianna, 1061 Budapest, Székely Mihály utca 4-6 (HU)
( 57 )
A találmány kavitációs és egyben biocidos fertőtlenítő berendezés nagy molekulájú patogének, baktériumok és
mikroalgák ipari mértékű szennyvízből történő eltávolítására, amely a berendezés működtetéskor külső szennyvíz
tartályhoz (1) csatlakoztatott beömlő csőcsatlakozót (5), szivattyút (2), kavitátort (3), biocid reaktort (8), kiömlő
nyílást (9) tartalmaz, ahol a beömlő csőcsatlakozó (5), a szivattyú (2), a kavitátor (3), a biocid reaktor (8), a
kiömlő nyílás (9) vízáram utat képeznek azáltal, hogy a beömlő csőcsatlakozó (5) a szivattyún (2) keresztül van a
kavitátor (3) befolyó nyílásához csövezve, a kavitátor (3) kifolyó nyílása a biocid reaktor (8) belépő nyílásához
(6) van csövezve, a biocid reaktor (8) kilépő nyílása (7) a berendezés kiömlő nyílását (9) alkotja azzal jellemezve,
hogy a vízáram útba beépített biocid reaktor (8) szilárd porózus szerkezetű, nagy fajlagos felületű adszorbens
ásványi anyag termék zeolit granulátummal (4) van kitöltve, amely zeolit granulátumban (4) fém biocid
részecskék vannak helyhez kötötten ágyazva és a biocid reaktorban (8) a zeolit granulátumot (4) megtartó
szerkezeti elem nyílásainak mérete kisebb, mint a zeolit granulátum (4) szemcsemérete.

( 51 ) C02F 9/00

(2006.01)

C02F 1/00

(2006.01)

C02F 3/00

(2006.01)

( 13 ) A1
( 21 ) P 19 00351
( 22 ) 2019.10.08.
( 71 ) SENEX Kft., 9985 Felsőszölnök, Alsó-Jánoshegy 6. (HU)
( 72 ) Pénzes Ladislav, SK-930 30 Rohovce, Báč 57 (SK)
( 54 ) Berendezés szennyvíz utótisztítására
( 74 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., 1444 Budapest, Pf. 245. (HU)
( 57 )
A találmány tárgya biológiai berendezés szennyvíz utótisztítására, amely oxikus, levegőztetett keverőteret (9),
anoxikus-oxikus, nem levegőztetett ülepítő teret (10), oxikus, levegőztetett iszaptároló teret (11), és bemerülő
bioszűrőt (12) tartalmaz. A találmány jellegzetessége, hogy a bioszűrő (12) az ülepítő tér (10) anoxikus-oxikus
közegében, a minimális vízszint (14) alatt van elhelyezve. Az oxikus keverőtér (9) legalább egy nyíláson (30)
keresztül össze van kötve a nem levegőztetett ülepítő térrel (10) és az ülepítő tér (10) legalább egy nyíláson (31)
keresztül össze van kötve a levegőztetett, oxikus iszaptároló térrel (11). A két nyílás (30, 31) a bioszűrő (12)
legalsó pontjával egy vonalban, vagy annál alacsonyabban van elhelyezve. A bioszűrő (12) az anoxikus-oxikus
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ülepítő teret (10) határoló falakhoz szivárgásmentes tömítéssel csatlakozik, és az anoxikus-oxikus ülepítő teret
(10) két térrészre tagolja, a bioszűrő (12) fölötti részét elválasztja a bioszűrő (12) alatti részétől. Az utókezelt
szennyvíz elfolyó nyílás (38) az ülepítő tér (10) falának bioszűrő (12) fölötti részén van elhelyezve, az utókezelt
szennyvíz elfolyó nyílás (38) fenékszintje pedig meghatározza az oxikus keverőtér (9), az anoxikus-oxikus
ülepítő tér (10) és az oxikus iszaptároló tér (11) minimális vízszintjét (14).

( 51 ) C09K 3/18

(2006.01)

B05D 3/00

(2006.01)

B05D 5/02

(2006.01)

( 13 ) A1
( 21 ) P 21 00009
( 22 ) 2019.06.06.
( 71 ) Szegedi Tudományegyetem, 6720 Szeged, Dugonics tér 13. (HU)
( 72 ) Janovák László, 6727 Szeged, Irinyi utca 10. (HU)
Dékány Imre, 6720 Szeged, Nemestakács utca 10. (HU)
Deák Ágota, 6724 Szeged, Klapka tér 5/8. (HU)
Varga Norbert, 5940 Tótkomlós, Kórház utca 10. (HU)
Mérai László, 6800 Hódmezővásárhely, Lázár utca 3/b fszt. 2. (HU)
( 54 ) Készítmény és eljárás szuperhidrofób és fotokatalitikus hatással rendelkező bifunkciós vékonyrétegek
kialakítására
( 30 ) P1800195 2018.06.07. HU
( 86 ) HU1950028
( 87 ) 19234463
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. (HU)
( 57 )
A találmány tárgya készítmény egy szubsztrátumon szuperhidrofób és fotokatalitikus hatással rendelkező
bifunkciós vékonyréteg kialakítására, amely tartalmazza az alábbi komponenseket:
(A) 2,0 tömeg% és 9,5 tömeg% közötti mennyiségben látható fényben aktiválható félvezető fotokatalizátor
részecskék,
(B) 0,5 tömeg% és 8,0 tömeg% közötti mennyiségben kis felületi energiával rendelkező polimer hordozóanyag és
(C) ad 100 tömeg% mennyiségben oldószer/diszpergáló közeg.
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A találmány tárgya továbbá eljárás egy szubsztrátumon szuperhidrofób és fotokatalitikus hatással rendelkező
bifunkciós vékonyréteg kialakítására a találmány szerinti készítmény alkalmazásával, valamint az ilyen
vékonyréteggel bevont szubsztrátum.

E. SZEKCIÓ - HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK
( 51 ) E02D 7/20

(2006.01)

E02D 5/30

(2006.01)

E02D 11/00

(2006.01)

E02D 15/04

(2006.01)

( 13 ) A1
( 21 ) P 19 00350
( 22 ) 2019.10.06.
( 71 ) Szabó Zoltán, 8220 Balatonalmádi, Szabadság u. 16. B. (HU)
( 72 ) Szabó Zoltán, 8220 Balatonalmádi, Szabadság u. 16. B. (HU)
( 54 ) Alépítmény nyílásán keresztül felülről történő sajtolt cölöpözési eljárás
( 57 )
A találmány tárgya alépítmény nyílásán keresztül felülről történő sajtolt cölöpözési eljárás, amely eljárás lehetővé
teszi, hogy az előre speciálisan elkészített alépítmény, ellensúlyként funkcionálva biztosítja az alépítmény sajtolt
cölöpözési eljárással történő kialakítását, továbbá az eljárás lehetővé teszi, hogy már meglévő épületek
alépítményében, utólagosan elvégezhető sajtolt cölöpözési eljárással biztosítható legyen az adott épület és
alépítményének megerősítése.
A találmány tárgya, alépítmény nyílásán keresztül felülről történő sajtolt cölöpözési eljárás, amely új építésű
épületek alépítményeinek sajtolt cölöpözéssel történt megerősítését biztosítja. Jellemzője, hogy az épület
alépítményének (1) előállításakor, az alépítmény (1) előre meghatározott pontjain zsaluzással, vagy bebetonozott
béléscsővel nyílások (3) kerülnek kiképzésre és a nyílások (3) mellett lekötő elemek (4) kerülnek rögzítésre, és az
alépítményre (1), az adott nyílás (3) fölé ellenkeret (5) kerül rögzítésre, oly módon hogy az ellenkeret (5) a lekötő
elemekhez (4) kerülnek rögzítésre, továbbá az ellenkeretben (5) rögzített hidraulikus sajtóval (6) először a
cölöphegy (8) majd az egymáshoz hegesztéssel rögzített cölöptestek (7) kerülnek lesajtolásra a termett talajban
(22) a teherhordó altalaj elérésig, majd a hidraulikus sajtó (6) és az ellenkeret (5) eltávolítását követően a legfelső
7 cölöpest cölöpvég blokkolása történik.
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G. SZEKCIÓ - FIZIKA
( 51 ) G01N 33/15

(2006.01)

A01K 61/00

(2006.01)

G05D 9/00

(2006.01)

( 13 ) A1
( 21 ) P 19 00352
( 22 ) 2019.10.09.
( 71 ) Sentimento Kft., 2030 Érd, Kossuth Lajos u. 105-107. (HU)
( 72 ) Simon János Gergely 40%, 2030 Érd, Hunyadi János u. 111. (HU)
Imre Péter 20%, 1012 Budapest, Attila út 115. (HU)
Dr. Urbányi Béla 20%, 2049 Diósd, Zöldfa u. 44. (HU)
Dr. Csenki-Bakos Zsolt 20%, 2100 Gödöllő, Havas u. 12. (HU)
( 54 ) Fél-statikus oldatcserélő eljárás automatizált hidrotoxikológiai berendezésre tiszta hatóanyagok és
hatóanyag keverékek átfolyóvizes rendszerben történő vizsgálatához
( 57 )
Az eljárás automatikusan elindítja a tesztmedence leeresztését, majd a program szerinti megfelelő időpontban
automatikusan elindítja a tesztmedence feltöltését, miközben a leeresztést továbbra is nyitva tartja. Ezután a
program szerinti megfelelő időpontban automatikusan elzárja a tesztmedence leeresztését, végül a tesztmedence
feltöltődésekor automatikusan elzárja a tesztmedence feltöltését és figyelő állapotba lép. Az egyes lépések
időzítését automatizált módon végzi PLC vagy más vezérlő segítségével, míg a feltöltés-leeresztés vezérelt
automata szelepekkel történik. A tesztmedencében lévő oldatszint érzékeléséhez egy vagy több megfelelő
szenzorral van ellátva az eljárást megvalósító berendezés. A teljes folyamatot automatizált módon ismétli
megfelelő ciklusszámban és ciklusidővel.
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( 51 ) G06Q 10/06

(2012.01)

G06Q 50/06

(2012.01)

( 13 ) A1
( 21 ) P 19 00307
( 22 ) 2019.08.28.
( 71 ) Sagemcom Magyarország Elektronikai Kft., 1037 Budapest, Montevideo u. 16/a. (HU)
( 72 ) Óvári Szilárd, 1037 Budapest, Montevideo u. 16/a (HU)
Laduver Gyula, 1037 Budapest, Montevideo u. 16/a (HU)
( 54 ) Eljárás nagyszámú okosmérő eszközzel folytatott kommunikációra egy elsősorban közüzemi
mérésadatgyűjtő és menedzselő rendszerben
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. (HU)
( 57 )
Elsősorban közüzemi mérésadatgyűjtő és menedzselő rendszerben nagyszámú okosmérő eszközzel folytatott
kommunikáció során a rendszer bemenetei, kimenetei, erőforrásai és legalább egy kapcsolódó alrendszere között
vezérelt kapcsolatokat hoznak létre, tartanak fenn és szüntetik meg előre meghatározott, szabványokban és
jogszabályi előírásokban rögzített paraméterek alapján, a fennálló kapcsolatok során távoli szenzorokkal mért
paramétereket rögzítenek, a rögzített paramétereket a rendszer memóriával kapcsolatban álló legalább egy
processzorával feldogozzák, a feldogozott paramétereket a memóriában átmenetileg illetve tartósan tárolják, az
átmenetileg illetve tartósan tárolt paraméterek alapján egyrészt előre meghatározott határértékek túllépése esetén
a szenzorokat tartalmazó mérési helyekhez jelző és/vagy beavatkozó egy vagy több jelzést visznek át, másrészt a
kapcsolódó alrendszerekhez a rendszer kimenetein keresztül egyedi és/vagy összesítő információt továbbítanak.
Az elosztói rendszer által begyűjtött mérési adatokat egy mérési adat kezelőrendszerben feldolgozzák és
központosított, perzisztens módon eltárolják, ahol a feldolgozás során a begyűjtött mérési adatok hitelességét is
megvizsgálják és validálják, a szenzorokat tartalmazó mérési helyekhez (17, 18) a jelző és/vagy beavatkozó egy
vagy több jelzés átvitele során a szenzorokat egyedi és csoportos vezérlés egyike útján vezérelik, ahol a mérési és
vezérlési modulban az adatfolyamokat az általános ipari szabványoknak megfelelő IEC 61968-9 számú egységes
illesztési modul adatszerkezeti adatmodellnek megfelelően továbbítják, és okosmérők (19) ezres nagyságrendű
szenzorai által folyamatosan szolgáltatott adatmennyiséget egyidejű tárolják, ahol az adatok közül törzsadatként
kiválasztott adatokat az egy vagy több processzor által vezérelt memóriában kialakított relációs adatbázisba
mozgatják, és abban tárolják.
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A rovat 16 darab közlést tartalmaz.
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Külön tájékoztatás újdonságkutatásról

A. SZEKCIÓ - KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK
( 51 ) A01D 45/02

(2006.01)

( 13 ) A3
( 21 ) P 20 00171
( 71 ) Carl Geringhoff Gmbh & Co. KG, D-59227 Ahlen, Gersteinstr. 18 (DE)
( 54 ) Előtéteszköz szedőrotorokkal
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.
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Megadott szabadalmak

A. SZEKCIÓ - KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK
( 51 ) A01K 27/00

(2006.01)

( 13 ) B1
( 11 ) 231.156

2021.02.10.

( 21 ) P 18 00073
( 22 ) 2018.03.01.
( 40 ) 2019.09.30
( 73 ) JULIUS-K9 Zrt., 2310 Szigetszentmiklós, Ipar utca 10-12. (HU)
( 72 ) Sebő Gyula, 2310 Szigetszentmiklós, Fás u. 11. (HU)
( 54 ) Elasztikus vállöv rendszer
( 51 ) A01K 97/02

(2006.01)

( 13 ) B1
( 11 ) 231.157

2021.02.17.

( 21 ) P 19 00070
( 22 ) 2019.03.07.
( 40 ) 2020.09.28
( 73 ) Szalai Gábor László, 2344 Dömsöd, Középső Dunapart 11. (HU)
( 72 ) Szalai Gábor László, 2344 Dömsöd, Középső Dunapart 11. (HU)
( 54 ) Horgász csali vető csőnehezék
( 74 ) Kiss János József, 1051 Budapest, Arány János u. 15. III. 3.5. (HU)
( 51 ) A23L 1/36

(____.__)

A23L 3/36

(2006.01)

( 13 ) B1
( 11 ) 231.154

2021.02.10.

( 21 ) P 10 00254
( 22 ) 2010.05.12.
( 40 ) 2011.03.28
( 73 ) Prima Maroni Kft., 1211 Budapest, Déli-bekötő út 8. (HU)
( 72 ) Schweickhardt György, 5000 Szolnok, Kazinczy u. 18. (HU)
( 54 ) Formázott, szilárd gesztenyetermékek, és eljárás azok előállítására
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, Andrássy út 113. (HU)

B. SZEKCIÓ - IPARI MŰVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS
( 51 ) B03C 3/02

(2006.01)

( 13 ) B1
( 11 ) 231.152

2021.01.22.

( 21 ) P 14 00556
( 22 ) 2014.11.26.
( 40 ) 2016.05.30
( 73 ) Schlemmer László, 1212 Budapest, József Attila u. 45. (HU)
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( 72 ) Schlemmer László, 1212 Budapest, József Attila u. 45. (HU)

( 54 ) Szűrőmodulokból összeállított levegőtisztító berendezés, valamint eljárás nanométer méretű szennyező
elemi részecskéket tartalmazó levegő tisztítására
( 74 ) Dr. Gyöngyösi László, 2100 Gödöllő, Fenyvesi nagyút 21. (HU)
Kormos Ágnes, 1132 Budapest, Váci út 66. fszt. 3 (HU)

C. SZEKCIÓ - VEGYÉSZET ÉS KOHÁSZAT
( 51 ) C05F 7/00

(2006.01)

C02F 11/00

(2006.01)

C05F 11/00

(2006.01)

C09C 1/00

(2006.01)

( 13 ) B1
( 11 ) 231.159

2021.03.01.

( 21 ) P 18 00377
( 22 ) 2018.11.09.
( 40 ) 2019.05.28
( 73 ) Észak-dunántúli Hulladékhasznosító Kft., 9400 Sopron, Ibolya út 11. V. em. 21. (HU)
( 72 ) Horváth Sándor 25%, 8000 Székesfehérvár, Érsekújvári utca 6. (HU)
dr. Heil Bálint Gábor 25%, 9400 Sopron, Ibolya út 11. 5. em. 21. (HU)
dr. Kovács Gábor 25%, 6320 Solt, Vörösmarty u. 52. (HU)
dr. Kling István 12.5%, 1122 Budapest, Városmajor u. 43. 2. em. 5. (HU)
dr. Kling Júlia 12.5%, 1122 Budapest, Városmajor u. 43. 2. em. 5. (HU)
( 54 ) Eljárás degradálódott területek rekultivációjára
( 74 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 13/b (HU)
( 51 ) C07D295/08

(2006.01)

A61K 31/495

(2006.01)

A61P 25/00

(2006.01)

( 13 ) B1
( 11 ) 231.155

2021.02.11.

( 21 ) P 15 00034
( 22 ) 2015.01.30.
( 40 ) 2015.08.28
( 73 ) EGIS Gyógyszergyár Zrt., 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38. (HU)
( 72 ) dr. Ling István 30%, 1141 Budapest, Álmos vezér útja 44. 2. em. 6. (HU)
dr. Jeges György 18%, 8194 Vilonya, Hétvezér u. 6. (HU)
Koványiné Dr. Lax Györgyi 15%, 1141 Budapest, Mogyoródi út 110. 2. em. 3. (HU)
dr. Volk Balázs 10%, 1106 Budapest, Pilisi u. 54. (HU)
Gregor Péter 10%, 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 23. I/4. (HU)
dr. Seres Jenő Péter 7%, 1153 Budapest, Rädda B. u. 6. (HU)
dr. Dancsó András 4%, 1183 Budapest, Tarcsay V. u. 7. (HU)
Varga Zoltán 4%, 1171 Budapest, Tanár u. 188. (HU)
dr. Szabó Éva 2%, 1162 Budapest, Menyhért u. 14. (HU)
( 54 ) Eljárás vortioxetine sók előállítására

F. SZEKCIÓ - MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FŰTÉS
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( 51 ) F41A 1/08
F41A 21/36

(2006.01)
(2006.01)

( 13 ) B1
( 11 ) 231.158

2021.02.24.

( 21 ) P 18 00103
( 22 ) 2018.03.23.
( 40 ) 2019.10.28
( 73 ) Apolczer Ferenc 50%, 8060 Mór, Ezerjó u. 21. (HU)
Fehér Tibor 50%, 8053 Bodajk, Csokonai u. 14. (HU)
( 72 ) Apolczer Ferenc, 8060 Mór, Erzsébet tér 12. (HU)
( 54 ) Visszahatásfék hatékonyságát növelő eljárás és visszahatásfékkel ellátott lőfegyver
A rovat 7 darab közlést tartalmaz.
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Megtekinthetővé vált szabadalmi leírások
( 11 ) 231.115
( 54 ) Berendezés szabad felszínű áramló folyadék, különösen folyóvíz energiájának a hasznosítására
( 11 ) 231.120
( 54 ) Eljárás és elrendezés EUV-VUV tartományba eső, néhány optikai ciklust tartalmazó koherens elektromágneses
sugárzás keltésére
( 11 ) 231.140
( 54 ) Eljárás öszvérhíd pályaszerkezetének megvalósítására
( 11 ) 231.142
( 54 ) Kombinált légáramú mágneses és elektromos (KLME) szeparátor
( 11 ) 231.143
( 54 ) Fésülő berendezés a termés leválasztására
( 11 ) 231.146
( 54 ) Berendezés és eljárás erezett járófelületű térburkoló elem előállítására
( 11 ) 231.147
( 54 ) Többrétegű fóliahulladékok újrahasznosításával készült egyenletes összetételű polimer agglomerátum, eljárás
ezek előállítására, valamint az ebből előállított termékek
A rovat 7 darab közlést tartalmaz.
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Szabadalmi oltalom megszűnése és újra érvénybe helyezése

Ideiglenes szabadalmi oltalom megszűnése elutasítás miatt
( 21 ) P 17 00532
( 54 ) Árokfedél rendszer változó keresztmetszetű nyílt vízelvezető árok lefedésére
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.

Ideiglenes szabadalmi oltalom megszűnése díjfizetés hiányában
( 21 ) P 18 00266
( 54 ) Fogaskerékhajtóműves gőzerőgép
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.

Ideiglenes szabadalmi oltalom megszűnése lemondás vagy lemondottnak tekintés miatt
( 21 ) P 16 00215
( 54 ) Kaparóelemes szállító-, illetőleg tálcás szárítóberendezés
( 21 ) P 16 00579
( 54 ) Sejtvédő hatású provitamin származékok
( 21 ) P 17 00092
( 54 ) Hőre keményedő hibrid műgyanta bevonó rendszer és annak alkalmazása hő pajzs bevonatként gépjárművek
fenéklemezének védelmére
( 21 ) P 18 00116
( 54 ) Poliuretán termékeknél alkalmazható környezetbarát háromkomponensű égésgátolt rendszer
( 21 ) P 18 00149
( 54 ) Forgács alapú gipszkötésű panel
( 21 ) P 18 00162
( 54 ) Labdakezelést segítő sávos mintázat sportcipőkhöz
( 21 ) P 18 00163
( 54 ) Labdakezelést segítő mintázat sportcipőkhöz
( 21 ) P 19 00014
( 54 ) Hőlégmotor különálló hőcserélőkkel
( 21 ) P 19 00029
( 54 ) Tészta szívószál (bread tube) és tészta papír (bread paper)
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( 21 ) P 19 00049
( 54 ) Próba kanál
( 21 ) P 19 00050
( 54 ) Számkódos biztonsági palackzár, vegyszeres és alkoholos palackokhoz
A rovat 11 darab közlést tartalmaz.

Végleges szabadalmi oltalom megszűnése díjfizetés hiányában
( 11 ) 221.329
( 21 ) P 97 00464
( 54 ) SNI 229 fajtanevű, beltenyésztett kukoricavonal (Zea mays L.)
( 11 ) 223.586
( 21 ) P 01 03057
( 54 ) Eljárás a talajba elemeket helyező berendezés megvezetésére, valamint berendezés legalább egy elem talajba
helyezésére, a találmány szerinti eljárás foganatosításával
( 11 ) 224.189
( 21 ) P 02 02373
( 54 ) Bedugós kapcsoló
( 11 ) 227.737
( 21 ) P 03 03435
( 54 ) Műanyag profilanyagos javított tömítő összeállítás hűtőgép-szekrényekhez és hasonlókhoz
( 11 ) 227.768
( 21 ) P 03 01421
( 54 ) Rögzítőszerkezet laminált falelemekhez, ilyen falelem, valamint ilyen falelemekből épített falszerkezet
( 11 ) 230.711
( 21 ) P 14 00350
( 54 ) Lenyomati fej fogpótlás elkészítéséhez
( 11 ) 230.996
( 21 ) P 12 00452
( 54 ) Vezérlő berendezések és vezérlési eljárások áramirányító eszközhöz
( 11 ) 231.100
( 21 ) P 18 00237
( 54 ) Szabályzott réz-kibocsátású méhen belüli fogamzásgátló eszköz
A rovat 8 darab közlést tartalmaz.
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Vegyes szabadalmi közlemények

Jogutódlás
( 11 ) 225.806
( 21 ) P 02 00715
( 73 ) Smart Testing Instruments Ltd., Bribhton Villas (GB)
( 74 ) Patinorg Kft., 1132 Budapest, Victor Hugo u. 6-8. (HU)
( 11 ) 230.106
( 21 ) P 08 00441
( 73 ) Smart Testing Instruments Ltd., Bribhton Villas (GB)
( 74 ) Patinorg Kft., 1132 Budapest, Victor Hugo u. 6-8. (HU)
A rovat 2 darab közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás
( 21 ) P 17 00244
( 73 ) Sinka Antal, Kiskunhalas (HU)
( 74 ) Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., 1012 Budapest, Attila út 125. (HU)
( 21 ) P 18 00055
( 73 ) Sinka Amanda, Kiskunhalas (HU)
( 74 ) Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., 1012 Budapest, Attila út 125. (HU)
( 21 ) P 19 00022
( 73 ) Debreceni Egyetem, Debrecen (HU)
( 74 ) Dr. Bene Tamás, 4033 Debrecen, Kard u. 92. (HU)
( 21 ) P 18 00379
( 71 ) Semmelweis Egyetem, Budapest (HU)
( 74 ) DANUBIA SZabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zs. út 16. (HU)
( 21 ) P 19 00085
( 71 ) Takács Szabolcs, Füzesabony (HU)
( 74 ) Dwornik Marek, 1139 Budapest, Üteg u. 11/a 2/17 (HU)
KACSUKPATENT Európai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., 1139 Budapest, Üteg utca 11/a. (HU)
( 21 ) P 19 00395
( 71 ) Simon Csanád 33%, Nagykovácsi (HU)
Baranyay Henrik 33%, Nagykovácsi (HU)
Toldi Péter 33%, Biatorbágy (HU)
Molnár János 1%, Budapest (HU)
( 74 ) Földi Julianna, 1214 Budapest, Fácánhegyi u. 19/b. (HU)
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A rovat 6 darab közlést tartalmaz.

Képviselet megszűnése
( 21 ) P 17 00244
( 73 ) Sinka Antal, Kiskunhalas (HU)
( 74 ) INTERINNO Szabadalmi Iroda, 1024 Budapest, Margit krt. 73. (HU)
( 21 ) P 18 00055
( 73 ) Sinka Amanda, Kiskunhalas (HU)
( 74 ) INTERINNO Szabadalmi Iroda, 1024 Budapest, Margit krt. 73. (HU)
( 21 ) P 19 00022
( 73 ) Debreceni Egyetem, Debrecen (HU)
( 74 ) INTERINNO Szabadalmi Iroda, 1024 Budapest, Margit körút 73. (HU)
( 21 ) P 19 00381
( 71 ) AQUA-TERRA LAB Kft., Veszprém (HU)
( 74 ) Interinno Szabadalmi Iroda, 1024 Budapest, Margit krt. 73. (HU)
( 21 ) P 19 00382
( 71 ) AQUA-TERRA LAB Kft., Veszprém (HU)
( 74 ) INTERINNO Szabadalmi Iroda, 1024 Budapest, Margit körút 73. (HU)
( 21 ) P 19 00395
( 71 ) Simon Csanád 33%, Nagykovácsi (HU)
Baranyay Henrik 33%, Nagykovácsi (HU)
Toldi Péter 33%, Biatorbágy (HU)
Molnár János 1%, Budapest (HU)
( 74 ) Kormos Ágnes, 1132 Budapest, Váci út 66. (HU)
A rovat 6 darab közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás
( 11 ) 225.279
( 21 ) P 02 00694
( 54 ) HMv 5329 fajtanevű, közepes érésű, alacsony szemnedvességgel betakarítható hibridek előállítására alkalmas
kukoricavonal (Zea mays L.)
( 73 ) Agrártudományi Kutatóközpont, Martonvásár (HU)
( 11 ) 225.280
( 21 ) P 02 00695
( 54 ) HMv 5327 fajtanevű magas növésű, alacsony szemnedvességgel betakarítható kukoricahibridek előállítására
alkalmas beltenyésztett kukoricavonal (Zea mays L.)
( 73 ) Agrártudományi Kutatóközpont, Martonvásár (HU)
( 11 ) 225.282
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( 21 ) P 01 01632
( 54 ) HMv 5325 fajtanevű, alacsony szemnedvességgel betakarítható hibridek előállítására alkalmas
takarmánykukorica-vonal (Zea mays L.)
( 73 ) Agrártudományi Kutatóközpont, Martonvásár (HU)
( 11 ) 227.243
( 21 ) P 06 00166
( 54 ) Fegyverkompenzátor
( 73 ) Kotroczó László, Budaörs (HU)
( 21 ) P 17 00404
( 54 ) Testen viselhető eszköz a női vagy férfi altest ideiglenes hozzáférhetetlenné tételére
( 71 ) Somorjai Martina, Délegyháza (HU)
A rovat 5 darab közlést tartalmaz.
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EURÓPAI SZABADALMI KÖZLEMÉNYEK
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
( 11 ) E052126
( 21 ) E 15 154269
( 96 ) EP 20150154269

2015.02.09.

( 97 ) EP 2904889 A1

2015.08.12.

EP 2904889 B1

2020.07.08.

( 73 ) OTICO, 77650 Chalmaison (FR)
( 72 ) Phely, Olivier
( 74 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1024 Budapest, (HU)
( 54 ) Javított mezőgazdasági szerszámot formáló kerék
( 51 ) A01C 7/20

(2006.01)

A01C 5/06

(2006.01)

B60B 5/02

(2006.01)

B60B 25/00

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 1451000

2014.02.10. FR

( 11 ) E052069
( 21 ) E 16 775464
( 96 ) EP 20160775464

2016.09.21.

( 97 ) EP 3355677 A1

2017.04.06.

EP 3355677 B1

2020.10.14.

( 73 ) Carl Geringhoff GmbH & Co. KG, 59227 Ahlen (DE)
( 72 ) HEMMESMANN, André
GERSMANN, Thomas
Beumker, Martin
SCHARMANN, David
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Szerkezet száras termény betakarításához
( 51 ) A01D 41/14

(2006.01)

A01D 45/02

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 102015116372

2015.09.28. DE

( 11 ) E052070
( 21 ) E 16 777902
( 96 ) EP 20160777902

2016.09.23.

( 97 ) EP 3355679 A1

2017.04.06.

EP 3355679 B1

2020.10.14.

( 73 ) Carl Geringhoff GmbH & Co. KG, 59227 Ahlen (DE)
( 72 ) TIESSEN, Reimer
HEMMESMANN, André
Beumker, Martin
GERSMANN, Thomas
SCHARMANN, David
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
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( 54 ) Szerkezet száras termény betakarításához

( 51 ) A01D 41/14

(2006.01)

A01D 45/02

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 102015116370

2015.09.28. DE

( 11 ) E052461
( 21 ) E 18 170477
( 96 ) EP 20180170477

2018.05.03.

( 97 ) EP 3440921 A1

2019.02.13.

EP 3440921 B1

2020.08.26.

( 73 ) CLAAS Selbstfahrende Erntemaschinen GmbH, 33428 Harsewinkel (DE)
( 72 ) Dahlke, Christan
Liedmeier, Stefan
Bergmann, Michael
Eidhoff, Lukas
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Hordozóegység forgó szállítószalaghoz, hordozóujj és forgó szállítószalag
( 51 ) A01D 89/00

(2006.01)

A01D 61/00

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 102017118252

2017.08.10. DE

( 11 ) E052399
( 21 ) E 15 792249
( 96 ) EP 20150792249

2015.04.13.

( 97 ) EP 3143872 A1

2017.03.22.

EP 3143872 B1

2020.08.26.

( 73 ) Baya Sánchez, Daniel, 50540 Borja (Zaragoza) (ES)
( 72 ) Baya Sánchez, Daniel
( 74 ) ARINOVA Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1122 Budapest, (HU)
( 54 ) Kézi eszköz a rügyek és a fiatal hajtások eltávolítására
( 51 ) A01G 3/08

(2006.01)

A01G 3/00

(2006.01)

A01G 17/02

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201430660 U

2014.05.15. ES

( 11 ) E052334
( 21 ) E 16 754697
( 96 ) EP 20160754697

2016.02.23.

( 97 ) EP 3261428 A1

2016.09.01.

EP 3261428 B1

2020.09.23.

( 73 ) Gaia Écosystemes Inc., Montréal, Québec H2X 2G9 (CA)
( 72 ) BEAULIEU, Gaston
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Többszintes zárt ökoszisztémájú növényház
( 51 ) A01G 9/14

(2006.01)

A01G 9/24

(2006.01)
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( 13 ) T2
( 30 ) 2882972

2015.02.24. CA

( 11 ) E052418
( 21 ) E 17 771599
( 96 ) EP 20170771599

2017.07.11.

( 97 ) EP 3484273 A1

2018.01.18.

EP 3484273 B1

2020.11.04.

( 73 ) Badila, Dumitru, Bucharest (RO)
Manea, Dragos-Costin, Focsani, Vrancea (RO)
( 72 ) Badila, Dumitru
Manea, Dragos-Costin
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Akusztikus lökéshullám-generátor
( 51 ) A01G 15/00

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201600497

2016.07.12. RO

( 11 ) E052264
( 21 ) E 11 823104
( 96 ) EP 20110823104

2011.06.15.

( 97 ) EP 2614699 A1

2013.07.17.

EP 2614699 B1

2020.07.15.

( 73 ) Sagarra Dolset, Juan Antonio, 22520 Huesca (ES)
Sagarra Dolset, Jose Maria, 22520 Huesca (ES)
( 72 ) Sagarra Dolset, Juan Antonio
Sagarra Dolset, Jose Maria
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Eszköz virágok gyérítésére és betakarítására
( 51 ) A01G 17/02

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201030922 U

2010.09.10. ES

( 11 ) E052372
( 21 ) E 19 178055
( 96 ) EP 20190178055

2019.06.04.

( 97 ) EP 3578037 A1

2019.12.11.

EP 3578037 B1

2020.10.14.

( 73 ) Lemmen, Jacobus Alexander Jozef, 5928 LW Venlo (NL)
Van Doremaele, Marcus Gerardus Maria, 5334 LB Velddriel (NL)
( 72 ) Lemmen, Jacobus Alexander Jozef
Van Doremaele, Marcus Gerardus Maria
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Eszköz gombák termesztésére
( 51 ) A01G 18/62

(2018.01)

A01G 18/20

(2018.01)

A01G 18/69

(2018.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 2021053

2018.06.04. NL
E543

2022703
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2019.03.08. NL

( 11 ) E052131
( 21 ) E 12 753321
( 96 ) EP 20120753321

2012.08.17.

( 97 ) EP 2747547 A2

2013.02.28.

EP 2747547 B1

2020.06.17.

( 73 ) Universal Leaf Tobacco Company, Inc., Richmond, VA 23235 (US)
( 72 ) SCOTT, G. Lea
WARREN, Joshua F.
( 74 ) ARINOVA Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1122 Budapest, (HU)
( 54 ) Dohánytermesztési módszer
( 51 ) A01G 22/45

(2018.01)

A24B 1/00

(2006.01)

A24B 5/00

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201161526800 P
201213416637

2011.08.24. US
2012.03.09. US

( 11 ) E052087
( 21 ) E 17 863293
( 96 ) EP 20170863293

2017.11.03.

( 97 ) EP 3407709 A1

2018.07.12.

EP 3407709 B1

2020.07.29.

( 73 ) Regeneron Pharmaceuticals, Inc., Tarrytown, NY 10591-6706 (US)
( 72 ) GUO, Chunguang
HARRIS, Faith
VORONINA, Vera
MCWHIRTER, John
LEVENKOVA, Natasha
MACDONALD, Lynn
TU, Naxin
MURPHY, Andrew, J.
( 74 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Kft., 1444 Budapest, (HU)
( 54 ) Génmódosított immunglobulin lambda könnyűlánc lókusszal rendelkező nem humán élőlények
( 51 ) A01K 67/027

(2006.01)

C07K 16/00

(2006.01)

C12N 15/85

(2006.01)

C12N 15/90

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201662417845 P

2016.11.04. US

201762567932 P

2017.10.04. US

( 11 ) E052057
( 21 ) E 17 739345
( 96 ) EP 20170739345

2017.06.06.

( 97 ) EP 3466256 A1

2019.04.10.

EP 3466256 B1

2020.07.29.

( 73 ) Pinheiro Pinto Sobreiro, Luís Filipe, 4900-436 Viana Do Castelo (PT)
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( 72 ) Pinheiro Pinto Sobreiro, Luís Filipe

( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Rovarok befogására, számlálására és monitorozására szolgáló gép
( 51 ) A01M 1/02

(2006.01)

A01M 1/04

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 2016109433

2016.06.07. PT

( 11 ) E052425
( 21 ) E 16 728062
( 96 ) EP 20160728062

2016.06.10.

( 97 ) EP 3307066 A1

2016.12.15.

EP 3307066 B1

2020.10.28.

( 73 ) Thermoseed Global AB, 756 51 Uppsala (SE)
( 72 ) SANCHEZ-SAVA, Victor Manuel
FORSBERG, Gustaf Robert
TEN HEUW, Abraham Johan
JARBEL, Arvid Sven Georg
( 74 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Kft., 1444 Budapest, (HU)
( 54 ) Mag fertőtlenítési eljárás
( 51 ) A01N 25/00

(2006.01)

A01C 1/06

(2006.01)

A01C 1/08

(2006.01)

A01N 37/16

(2006.01)

A01N 59/00

(2006.01)

A01P 1/00

(2006.01)

A01P 3/00

(2006.01)

A61L 2/00

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 15171889

2015.06.12. EP

( 11 ) E052179
( 21 ) E 16 738031
( 96 ) EP 20160738031

2016.01.16.

( 97 ) EP 3245177 A1

2016.07.21.

EP 3245177 B1

2020.11.18.

( 73 ) Stoller Enterprises, Inc., Houston, TX 77024 (US)
( 72 ) STOLLER, Jerry
SHETH, Ritesh
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Elemi ként és hidratált agyagot tartalmazó folyóképes keverék, és eljárás azok előállítására
( 51 ) A01N 25/02

(2006.01)

A01N 59/02

(2006.01)

C05D 5/00

(2006.01)

C05D 9/00

(2006.01)

C05D 9/02

(2006.01)

C05G 5/27

(2020.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201562104134 P

2015.01.16. US
E545
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( 11 ) E052386
( 21 ) E 15 791669
( 96 ) EP 20150791669

2015.11.11.

( 97 ) EP 3217791 A1

2016.05.19.

EP 3217791 B1

2020.07.29.

( 73 ) Lithos Crop Protect GmbH, 4482 Ennsdorf (AT)
( 72 ) RAMETSTEINER, Karl
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Hatóanyagok felszabadítására szolgáló szemcsék
( 51 ) A01N 25/18

(2006.01)

A01N 25/26

(2006.01)

A01N 37/02

(2006.01)

A01P 17/00

(2006.01)

A01P 19/00

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 14192683

2014.11.11. EP

( 11 ) E051972
( 21 ) E 15 849396
( 96 ) EP 20150849396

2015.10.06.

( 97 ) EP 3203840 A1

2016.04.14.

EP 3203840 B1

2020.08.05.

( 73 ) Vertex Pharmaceuticals Incorporated, Boston, MA 02210 (US)
( 72 ) MILLER, Mark Thomas
ANDERSON, Corey
ARUMUGAM, Vijayalaksmi
BEAR, Brian Richard
BINCH, Hayley Marie
CLEMENS, Jeremy J.
CLEVELAND, Thomas
CONROY, Erica
COON, Timothy Richard
FRIEMAN, Bryan A.
GROOTENHUIS, Peter Diederik Jan
GROSS, Raymond Stanley
HADIDA-RUAH, Sara Sabina
KHATUYA, Haripada
JOSHI, Pramod Virupax
KRENITSKY, Paul John
LIN, Chun-Chieh
MARELIUS, Gulin Erdogan
MELILLO, Vito
MCCARTNEY, Jason
NICHOLLS, Georgia McGaughey
PIERRE, Fabrice Jean Denis
SILINA, Alina
TERMIN, Andreas P.
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UY, Johnny
ZHOU, Jinglan
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Cisztás fibrózis transzmembrán konduktancia regulátor modulátorai
( 51 ) A01N 41/06

(2006.01)

A61K 31/18

(2006.01)

C07D209/18

(2006.01)

C07D209/49

(2006.01)

C07D213/64

(2006.01)

C07D213/73

(2006.01)

C07D231/20

(2006.01)

C07D235/24

(2006.01)

C07D239/34

(2006.01)

C07D401/04

(2006.01)

C07D403/10

(2006.01)

C07D403/12

(2006.01)

C07D407/12

(2006.01)

C07D413/14

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201462060182 P

2014.10.06. US

201562114767 P

2015.02.11. US

201562153120 P

2015.04.27. US

( 11 ) E052378
( 21 ) E 13 175358
( 96 ) EP 20130175358

2007.08.30.

( 97 ) EP 2687093 A1

2014.01.22.

EP 2687093 B1

2020.07.22.

( 73 ) FMC Corporation, Philadelphia, PA 19104 (US)
( 72 ) GUERINO, Frank
FREEHAUF, Keith, Alan
Sargent, Roger, Mervyn
O'Neil, Peter, Andrew
SIMMONS, Robert, D.
WANG, Chen-Chao
( 74 ) SWORKS Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivői Iroda Kft., 1134 Budapest, (HU)
( 54 ) Lokális topikális adagolású, indoxacarb tartalmú formulációk
( 51 ) A01N 47/38

(2006.01)

A01N 25/02

(2006.01)

A01N 53/00

(2006.01)

A01P 7/00

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 841846 P

2006.09.01. US

( 11 ) E052366
( 21 ) E 14 818122
( 96 ) EP 20140818122

2014.06.25.

( 97 ) EP 3013147 A1

2014.12.31.

EP 3013147 B1

2020.08.12.
E547

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
( 73 ) Mustgrow Biologics Corp., Saskatoon, SK S7K 1J5 (CA)

( 72 ) ROBINSON, James
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Peszticid prekurzorokat tartalmazó kompozíciók, és előállítási eljárások és alkalmazás
( 51 ) A01N 51/00

(2006.01)

A01N 25/00

(2006.01)

A01N 65/08

(2009.01)

A01P 7/04

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201361839515 P

2013.06.26. US

( 11 ) E052174
( 21 ) E 12 739075
( 96 ) EP 20120739075

2012.01.30.

( 97 ) EP 2667719 A1

2012.08.02.

EP 2667719 B1

2020.09.02.

( 73 ) Shah, Deepak Pranjivandas, Mumbai, Maharashtra 400 009 (IN)
( 72 ) Shah, Deepak Pranjivandas
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Ként, egy inszekticidet és egy agrokémiai segédanyagot tartalmazó rovarirtó készítmény
( 51 ) A01N 59/02

(2006.01)

A01N 41/10

(2006.01)

A01N 43/88

(2006.01)

A01N 43/90

(2006.01)

A01N 47/02

(2006.01)

A01N 47/06

(2006.01)

A01N 47/12

(2006.01)

A01N 47/18

(2006.01)

A01N 47/30

(2006.01)

A01N 47/34

(2006.01)

A01N 47/40

(2006.01)

A01N 51/00

(2006.01)

A01N 53/00

(2006.01)

A01P 7/00

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 251MU2011

2011.01.28. IN

( 11 ) E052123
( 21 ) E 17 805366
( 96 ) EP 20170805366

2017.11.13.

( 97 ) EP 3468878 A1

2018.05.17.

EP 3468878 B1

2020.07.15.

( 73 ) CSP Technologies, Inc., Auburn, Alabama 36832 (US)
( 72 ) FREEDMAN, Jonathan R.
GUPTA, Deepti S.
JOHNSTON, Michael A.
BELFANCE, John
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Antimikrobiális gázt felszabadító ágensek és rendszerek és alkalmazási eljárásaik
E548

( 51 ) A01P 1/00

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
(2006.01)

A01N 59/00

(2006.01)

B65B 25/00

(2006.01)

B65B 55/18

(2006.01)

B65D 25/14

(2006.01)

B65D 85/72

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201662421348 P

2016.11.13. US

( 11 ) E052241
( 21 ) E 18 209743
( 96 ) EP 20180209743

2018.12.03.

( 97 ) EP 3491925 A1

2019.06.05.

EP 3491925 B1

2020.11.04.

( 73 ) Slovenská pol'nohospodárska univerzita v Nitre, 949 76 Nitra (SK)
( 72 ) Bojnanská, Tatiana
Tokár, Marián
Vietoris, Vladimír
Ivanisová, Eva
Vozárová, Vlasta
( 74 ) ARINOVA Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1122 Budapest, (HU)
( 54 ) Hosszú élettartamú sütemény speciális táplálkozási célokra és előállításának módja
( 51 ) A21D 2/36

(2006.01)

A21D 10/00

(2006.01)

A21D 13/04

(2006.01)

A21D 13/047

(2017.01)

A21D 13/062

(2017.01)

A21D 13/066

(2017.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 1252017

2017.12.04. SK

( 11 ) E052200
( 21 ) E 16 819024
( 96 ) EP 20160819024

2016.12.09.

( 97 ) EP 3386312 A1

2017.06.15.

EP 3386312 B1

2020.10.21.

( 73 ) Société des Produits Nestlé S.A., 1800 Vevey (CH)
( 72 ) ELSBY, Kevan
POISSON, Luigi
MESTDAGH, Frédéric
MURPHY, Sean
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Eljárás kávébab pörkölésére
( 51 ) A23F 5/04

(2006.01)

A23F 5/10

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 15199644

2015.12.11. EP

( 11 ) E051970
E549

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása

( 21 ) E 15 751107
( 96 ) EP 20150751107

2015.06.18.

( 97 ) EP 3157350 A1

2015.12.23.

EP 3157350 B1

2020.08.12.

( 73 ) Live-tech S.r.l., 12051 Alba (CN) (IT)
( 72 ) VEGLIO, Domenico
( 74 ) Arinova Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1122 Budapest, (HU)
( 54 ) Öntő adagoló eszköz zsírtartalmú anyagokhoz, különösen csokoládéhoz
( 51 ) A23G 1/04

(2006.01)

A23G 1/20

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) TO20140482

2014.06.18. IT

( 11 ) E052315
( 21 ) E 18 755831
( 96 ) EP 20180755831

2018.08.23.

( 97 ) EP 3672421 A1

2019.02.28.

EP 3672421 B1

2020.10.28.

( 73 ) Evonik Operations GmbH, 45128 Essen (DE)
( 72 ) HELMBRECHT, Ariane
VISSCHER, Christian
KLINGENBERG, Linus
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) A gasztrointesztinális traktus campylobacter általi kolonizációjának csökkentése
( 51 ) A23K 20/142
A23K 50/75

(2016.01)
(2016.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 17187659

2017.08.24. EP

( 11 ) E052062
( 21 ) E 16 728723
( 96 ) EP 20160728723

2016.04.18.

( 97 ) EP 3288391 A1

2016.11.03.

EP 3288391 B1

2020.06.17.

( 73 ) Alpha- Vet Állatgyógyászati Kft., 8000 Székesfehérvár (HU)
( 72 ) MÓRÉ, Attila
( 74 ) KOVÁRI ÉS TÁRSAI Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., 1012 Budapest, (HU)
( 54 ) Takarmánykiegészítő adalék
( 51 ) A23K 20/20

(2016.01)

A23K 20/105

(2016.01)

A23K 20/111

(2016.01)

A23K 50/30

(2016.01)

A23K 50/60

(2016.01)

A61P 1/12

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) P1500195

2015.04.28. HU

( 11 ) E052409
( 21 ) E 17 152967
E550

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
( 96 ) EP 20170152967 2017.01.25.

( 97 ) EP 3199031 A1

2017.08.02.

EP 3199031 B1

2020.08.12.

( 73 ) BARILLA G. e R. Fratelli S.p.A., 43100 Parma (IT)
( 72 ) BUTTINI, Roberto
FERRARI, Corrado
RIBOLDI, Giancarlo
( 74 ) Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., 1444 Budapest, (HU)
( 54 ) Eljárás olyan puha sütőipari termékek elkészítésére, amelyek szobahőmérsékleten tárolhatók
( 51 ) A23L 3/349

(2006.01)

A21D 15/00

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) UB20160236

2016.02.01. IT

( 11 ) E052427
( 21 ) E 17 756325
( 96 ) EP 20170756325

2017.02.15.

( 97 ) EP 3420826 A1

2019.01.02.

EP 3420826 B1

2020.11.25.

( 73 ) Nissin Foods Holdings Co., Ltd., Osaka-shi, Osaka 532-8524 (JP)
( 72 ) Kitano, Sho
Kanai, Eriko
Tanaka, Mitsuru
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Eljárás instant sült tészták előállítására
( 51 ) A23L 7/113

(2016.01)

A23P 30/20

(2016.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 2016032902

2016.02.24. JP

2017020108

2017.02.07. JP

( 11 ) E051915
( 21 ) E 16 888341
( 96 ) EP 20160888341

2016.01.26.

( 97 ) EP 3407736 A1

2017.08.03.

EP 3407736 B1

2020.09.16.

( 73 ) Thai Union Group Public Company Limited, Samutsakorn 74000 (TH)
( 72 ) KASEMSUWAN, Tunyawat
BOONTIANG, Supaporn
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Kalciumban dúsított tenger gyümölcsei termék
( 51 ) A23L 13/40

(2016.01)

A23L 17/00

(2016.01)

A23L 17/10

(2016.01)

( 13 ) T2
( 11 ) E052328
( 21 ) E 13 804810
( 96 ) EP 20130804810

2013.06.10.
E551

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
( 97 ) EP 2858657 A1
2013.12.19.

EP 2858657 B1

2020.11.04.

( 73 ) Callaghan Innovation, Lower Hutt, 5010 (NZ)
Southwest Scientific Editing & Consulting L.L.C., Tuscan, Arizona 85749 (US)
( 72 ) FOO, Lai Yeap
Watson, Ronald Ross
( 74 ) Arinova Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1122 Budapest, (HU)
( 54 ) Feijoa gyümölcs kivonat
( 51 ) A23L 33/105

(2016.01)

A61K 31/352

(2006.01)

A61K 31/353

(2006.01)

A61K 31/357

(2006.01)

A61K 31/365

(2006.01)

A61K 31/366

(2006.01)

A61K 36/61

(2006.01)

A61P 3/06

(2006.01)

A61P 3/10

(2006.01)

A61P 19/02

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 60056012

2012.06.11. NZ

60056112

2012.06.11. NZ

( 11 ) E052278
( 21 ) E 15 707694
( 96 ) EP 20150707694

2015.02.03.

( 97 ) EP 3102054 A1

2015.08.13.

EP 3102054 B1

2020.07.15.

( 73 ) Lopez, Cathy, 24270 Lanouaille (FR)
Lopez, Samuel, Maurice, 24270 Lanouaille (FR)
( 72 ) Lopez, Cathy
Lopez, Samuel, Maurice
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Rovar-alapú táplálék
( 51 ) A23L 33/21

(2016.01)

A23K 10/00

(2016.01)

A23L 5/00

(2016.01)

A23L 33/00

(2016.01)

A23L 33/10

(2016.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 1450891

2014.02.05. FR

( 11 ) E051911
( 21 ) E 14 707667
( 96 ) EP 20140707667

2014.02.13.

( 97 ) EP 3021698 A1

2015.01.22.

EP 3021698 B1

2020.11.11.

( 73 ) Philip Morris Products S.A., 2000 Neuchâtel (CH)
( 72 ) KUERSTEINER, Charles
KADIRIC, Alen
E552

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
MARTHA, Martha

CUSNIR, Nicolas
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Sugárirányban szilárd dohányzásicikk-szűrő
( 51 ) A24D 1/02

(2006.01)

A24D 3/04

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 13176749

2013.07.16. EP

( 11 ) E051951
( 21 ) E 18 710481
( 96 ) EP 20180710481

2018.03.15.

( 97 ) EP 3612044 A1

2018.10.25.

EP 3612044 B1

2020.12.09.

( 73 ) Philip Morris Products S.A., 2000 Neuchâtel (CH)
( 72 ) COLOTTE, Guillaume
BILAT, Stephane
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Aeroszol-fejlesztő rendszer túlmelegedés elleni védelemmel
( 51 ) A24F 40/10

(2020.01)

A24F 40/50

(2020.01)

A24F 40/90

(2020.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 17166852

2017.04.18. EP

( 11 ) E052145
( 21 ) E 16 725420
( 96 ) EP 20160725420

2016.05.16.

( 97 ) EP 3297466 A1

2016.11.24.

EP 3297466 B1

2020.11.11.

( 73 ) JT International SA, 1202 Geneva (CH)
( 72 ) CARROLL, James Thomas
BRYCE, Lyndsey Alice
MURPHY, Christopher William
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Aeroszolképző eszköz
(2006.01)

( 51 ) A24F 47/00
( 13 ) T2
( 30 ) 15168224

2015.05.19. EP

( 11 ) E052170
( 21 ) E 14 724763
( 96 ) EP 20140724763

2014.05.19.

( 97 ) EP 2999365 A2

2014.11.27.

EP 2999365 B1

2020.11.04.

( 73 ) Philip Morris Products S.A., 2000 Neuchâtel (CH)
( 72 ) THORENS, Michel
COCHAND, Olivier
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
E553

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
( 54 ) Elektromosan melegített aeroszol-leadó rendszer

(2006.01)

( 51 ) A24F 47/00
A61M 11/04

(2006.01)

A61M 15/00

(2006.01)

A61M 15/06

(2006.01)

A61M 16/00

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 13168609

2013.05.21. EP

( 11 ) E052272
( 21 ) E 15 817141
( 96 ) EP 20150817141

2015.12.14.

( 97 ) EP 3232840 A1

2016.06.23.

EP 3232840 B1

2020.11.25.

( 73 ) Philip Morris Products S.A., 2000 Neuchâtel (CH)
( 72 ) MIRONOV, Oleg
ZINOVIK, Ihar Nikolaevich
FERNANDO, Keethan Dasnavis
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Aeroszol-fejlesztő rendszerek és eljárások levegőáramnak egy elektromosan melegített aeroszol-fejlesztő
rendszeren belül való vezetésére
(2006.01)

( 51 ) A24F 47/00
( 13 ) T2
( 30 ) 14197849

2014.12.15. EP

15176545

2015.07.13. EP

( 11 ) E052321
( 21 ) E 14 893834
( 96 ) EP 20140893834

2014.06.04.

( 97 ) EP 3153075 A1

2017.04.12.

EP 3153075 B1

2020.09.30.

( 73 ) Nissin Foods Holdings Co., Ltd., Osaka-shi, Osaka 532-8524 (JP)
( 72 ) HIBI, Takaaki
YASUDA, Shigeru
NOMURA, Kohei
TANAKA, Mitsuru
( 74 ) SWORKS Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivői Iroda Kft., 1134 Budapest, (HU)
( 54 ) Többfokozatú gőzpároló berendezés
( 51 ) A47J 27/16

(2006.01)

A23L 7/109

(2016.01)

( 13 ) T2
( 11 ) E052405
( 21 ) E 14 893843
( 96 ) EP 20140893843

2014.06.04.

( 97 ) EP 3153076 A1

2017.04.12.

EP 3153076 B1

2020.09.02.

( 73 ) Nissin Foods Holdings Co., Ltd., Osaka-shi, Osaka 532-8524 (JP)
( 72 ) HIBI, Takaaki
E554

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
YASUDA, Shigeru

NOMURA, Kohei
TANAKA, Mitsuru
( 74 ) Sworks Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivői Iroda Kft., 1134 Budapest, (HU)
( 54 ) Többfokozatú gőzpároló berendezés
( 51 ) A47J 27/16

(2006.01)

A23L 7/109

(2016.01)

( 13 ) T2
( 11 ) E052078
( 21 ) E 17 754646
( 96 ) EP 20170754646

2017.08.03.

( 97 ) EP 3503778 A1

2018.03.01.

EP 3503778 B1

2020.10.07.

( 73 ) BSH Hausgeräte GmbH, 81739 München (DE)
( 72 ) BRECKO, Ales
CATER, Matej
Strojansek, Aleksander
( 74 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, 1013 Budapest, (HU)
( 54 ) Élelmiszer-feldolgozó, valamint működtetési módszer élelmiszer-feldolgozóhoz
( 51 ) A47J 43/07

(2006.01)

A47J 43/044

(2006.01)

A47J 43/06

(2006.01)

A47J 43/08

(2006.01)

A47J 44/00

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 102016216100

2016.08.26. DE

( 11 ) E052255
( 21 ) E 13 884684
( 96 ) EP 20130884684

2013.05.17.

( 97 ) EP 2996529 A1

2014.11.20.

EP 2996529 B1

2020.09.16.

( 73 ) Essity Hygiene and Health Aktiebolag, 405 03 Göteborg (SE)
( 72 ) ORGNA, Peter
Larsson, Björn
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Adagolóeszköz higiéniai termékek tárolására és adagolására
( 51 ) A47K 10/24

(2006.01)

A47K 5/06

(2006.01)

A47K 10/16

(2006.01)

A47K 10/32

(2006.01)

( 13 ) T2
( 11 ) E052329
( 21 ) E 12 844514
( 96 ) EP 20120844514

2012.10.16.

( 97 ) EP 2770906 A1

2013.05.02.

EP 2770906 B1

2020.12.09.
E555

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
( 73 ) LightTouch, LLC, Orange, CA 92868 (US)

( 72 ) MAGGIANO, John, M.
MAURATH, Steven, E.
MOEWE, Michael
( 74 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, 1054 Budapest, (HU)
( 54 ) Applanációs tonométer
(2006.01)

( 51 ) A61B 3/16
( 13 ) T2
( 30 ) 201113284022

2011.10.28. US

( 11 ) E052342
( 21 ) E 19 166255
( 96 ) EP 20190166255

2014.03.13.

( 97 ) EP 3533393 A1

2019.09.04.

EP 3533393 B1

2020.07.22.

( 73 ) Université Laval, Québec, Québec G1V 0A6 (CA)
( 72 ) HEBERT, Marc
MAZIADE, Michel
MERETTE, Chantal
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Elektroretinográfia (ERG) használata a pszichiátriai rendellenességek értékelésére
( 51 ) A61B 3/10

(2006.01)

A61B 5/00

(2006.01)

A61B 5/16

(2006.01)

A61K 31/496

(2006.01)

G16H 50/20

(2018.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201361781520 P

2013.03.14. US

( 11 ) E051987
( 21 ) E 14 763812
( 96 ) EP 20140763812

2014.03.14.

( 97 ) EP 2967745 A1

2014.09.18.

EP 2967745 B1

2020.09.23.

( 73 ) Hipsley, AnnMarie, Silver Lake, OH 44224 (US)
( 72 ) Hipsley, AnnMarie
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Rendszerek kötőszövet biomechanikai tulajdonságainak befolyásolására
( 51 ) A61B 18/18

(2006.01)

A61B 18/20

(2006.01)

A61F 9/007

(2006.01)

A61F 9/008

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201361798379 P

2013.03.15. US

( 11 ) E052429
( 21 ) E 17 784219
( 96 ) EP 20170784219

2017.09.29.

( 97 ) EP 3518801 A1

2018.04.05.
E556

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
EP 3518801 B1
2020.11.04.

( 73 ) IMS GmbH, 82327 Tutzing (DE)
( 72 ) SCHUBERT, Michael
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Összeállítás sebészeti kezeléshez
( 51 ) A61B 18/22

(2006.01)

A61B 90/90

(2016.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 102016118663

2016.09.30. DE

( 11 ) E052160
( 21 ) E 11 815399
( 96 ) EP 20110815399

2011.08.05.

( 97 ) EP 2600800 A1

2012.02.09.

EP 2600800 B1

2020.09.30.

( 73 ) TARIS Biomedical LLC, Lexington, MA 02421 (US)
( 72 ) HUTCHINS, III, Burleigh, M.
LARRIVEE-ELKINS, Cheryl
LEE, Heejin
BOYKO, Jim
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Ureterális sztent eszköz gyógyszerbejuttatáshoz és ahhoz való készlet
( 51 ) A61F 2/82

(2006.01)

A61F 2/04

(2006.01)

A61M 25/00

(2006.01)

A61M 27/00

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 371139 P

2010.08.05. US

( 11 ) E052263
( 21 ) E 17 768488
( 96 ) EP 20170768488

2017.08.23.

( 97 ) EP 3503853 A1

2018.03.08.

EP 3503853 B1

2020.07.29.

( 73 ) Millet Innovation, 26270 Loriol sur Drome (FR)
( 72 ) MILLET, Damien
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Huzamos ideig tartó ülőhelyzetre adaptált térdrögzítő ortézis
( 51 ) A61F 5/01

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 1658001

2016.08.29. FR

( 11 ) E052402
( 21 ) E 19 153292
( 96 ) EP 20190153292

2013.04.25.

( 97 ) EP 3517081 A1

2019.07.31.

EP 3517081 B1

2020.11.25.

( 73 ) Homer, Gregg, Laguna Beach, California 92651 (US)
( 72 ) Homer, Gregg
E557

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

( 54 ) Elektromágneses sugárzás alkalmazása az emberi íriszre
( 51 ) A61F 9/007

(2006.01)

A61B 18/14

(2006.01)

A61F 9/008

(2006.01)

A61F 9/01

(2006.01)

A61F 9/013

(2006.01)

A61N 5/06

(2006.01)

A61N 5/067

(2006.01)

A61N 7/00

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201213456111

2012.04.25. US

( 11 ) E052176
( 21 ) E 03 814116
( 96 ) EP 20030814116

2003.12.16.

( 97 ) EP 1572051 A1

2004.07.15.

EP 1572051 B1

2020.09.30.

( 73 ) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, Cincinnati, OH 45202 (US)
( 72 ) HOYING, Jody, Lynn
HAMMONS, John, Lee
LLOYD, Susan, Nicole
TURNER, Robert, Haines
CURRO, John, Joseph
( 74 ) Olle Bäcklund, S-162 65 Vällingby, (SE)
( 54 ) Bojtokkal ellátott többrétegű szövedék
( 51 ) A61F 13/15

(2006.01)

A44B 18/00

(2006.01)

A47K 10/32

(2006.01)

A61F 13/20

(2006.01)

A61F 13/511

(2006.01)

A61F 13/534

(2006.01)

A61F 13/538

(2006.01)

A61F 13/84

(2006.01)

B29C 55/18

(2006.01)

B32B 3/26

(2006.01)

B32B 3/30

(2006.01)

B32B 5/00

(2006.01)

B32B 5/08

(2006.01)

B32B 5/26

(2006.01)

B32B 27/12

(2006.01)

B32B 33/00

(2006.01)

D04H 11/08

(2006.01)

D04H 13/00

(2006.01)

D05C 17/02

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 324661

2002.12.20. US

435996

2003.05.12. US
E558

610299

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
2003.06.30. US

( 11 ) E052343
( 21 ) E 18 209241
( 96 ) EP 20180209241

2018.11.29.

( 97 ) EP 3510985 A1

2019.07.17.

EP 3510985 B1

2020.07.22.

( 73 ) Stem S.r.l., 43014 Medesano (Parma) (IT)
( 72 ) MENNA, Ezio
CORRADI, Michele
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Hordágy kisegítő rakodóberendezése
( 51 ) A61G 3/02

(2006.01)

A61G 3/06

(2006.01)

B60P 1/64

(2006.01)

B60P 7/08

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201800000793

2018.01.12. IT

201800000812

2018.01.12. IT

( 11 ) E052095
( 21 ) E 15 725209
( 96 ) EP 20150725209

2015.05.15.

( 97 ) EP 3142637 A2

2015.11.19.

EP 3142637 B1

2020.07.29.

( 73 ) Olaplex, Inc., Boston, MA 02199 (US)
( 72 ) PRESSLY, Eric, D.
HAWKER, Craig, J.
( 74 ) Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1255 Budapest, (HU)
( 54 ) Keratin kezelési készítmények és eljárások
( 51 ) A61K 8/362

(2006.01)

A61K 8/36

(2006.01)

A61K 8/41

(2006.01)

A61K 8/46

(2006.01)

A61Q 5/08

(2006.01)

A61Q 5/10

(2006.01)

A61Q 5/12

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201461994709 P

2014.05.16. US

( 11 ) E052301
( 21 ) E 17 195445
( 96 ) EP 20170195445

2013.02.18.

( 97 ) EP 3326611 A1

2018.05.30.

EP 3326611 B1

2020.05.06.

( 73 ) Duchesnay Inc., Blainville, Québec J7C 5E2 (CA)
( 72 ) VRANDERICK, Manon
ST-ONGE, Jean-Luc
GEDEON, Christelle
E559

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása

GALLO, Michele
GERVAIS, Éric
( 74 ) Arinova Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1122 Budapest, (HU)
( 54 ) Doxil-amin és piridoxin és/vagy metabolitjainak vagy sóinak készítmény
( 51 ) A61K 9/00

(2006.01)

A61K 9/20

(2006.01)

A61K 31/4402

(2006.01)

A61K 31/4415

(2006.01)

A61K 31/675

(2006.01)

A61P 1/08

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201261601754 P

2012.02.22. US

( 11 ) E051988
( 21 ) E 14 735313
( 96 ) EP 20140735313

2014.01.06.

( 97 ) EP 2941233 A2

2014.07.10.

EP 2941233 B1

2020.10.07.

( 73 ) The Trustees of the University of Pennsylvania, Philadelphia PA 19104-6283 (US)
( 72 ) ROOK, Alain H.
GELFAND, Joel M.
WYSOCKA, Maria M.
BENOIT, Bernice M.
TROXEL, Andrea Beth
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Készítmények és eljárások bőr T-sejt lymphoma kezelésére
( 51 ) A61K 9/00

(2006.01)

A61K 9/06

(2006.01)

A61K 31/4745

(2006.01)

A61P 17/00

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201361749739 P

2013.01.07. US

( 11 ) E052136
( 21 ) E 12 857452
( 96 ) EP 20120857452

2012.12.12.

( 97 ) EP 2790668 A1

2013.06.20.

EP 2790668 B1

2020.09.09.

( 73 ) EnGeneIC Molecular Delivery Pty Ltd., Sydney NSW 2066 (AU)
( 72 ) BRAHMBHATT, Himanshu
MACDIARMID, Jennifer
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Bakteriális eredetű intakt minisejtek terápiás szerek agydaganatokba történő bejuttatására
( 51 ) A61K 9/00
A61P 35/00

(2006.01)
(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201161569907 P

2011.12.13. US

( 11 ) E052201
E560

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása

( 21 ) E 18 158017
( 96 ) EP 20180158017

2009.03.30.

( 97 ) EP 3348258 A1

2018.07.18.

EP 3348258 B1

2020.09.09.

( 73 ) Paratek Pharmaceuticals, Inc., Boston, MA 02116 (US)
( 72 ) JOHNSTON, Sean
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Tetraciklin vegyületeket tartalmazó orális és injektálható készítmények
( 51 ) A61K 9/00

(2006.01)

A61K 9/20

(2006.01)

A61K 31/65

(2006.01)

A61P 31/04

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 40398 P

2008.03.28. US

( 11 ) E052207
( 21 ) E 17 800854
( 96 ) EP 20170800854

2017.11.20.

( 97 ) EP 3544584 A1

2018.05.31.

EP 3544584 B1

2020.09.16.

( 73 ) RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A., 20148 Milano (MI) (IT)
( 72 ) BERLATI, Fabio
MENEGON, Sergio
FARINA, Pierluigi
PROVVEDINI, Diego
BARCHIELLI, Marco
MATTEI, Alberto
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Kargluminsavat tartalmazó parenterális gyógyászati készítmény
( 51 ) A61K 9/08

(2006.01)

A61K 9/00

(2006.01)

A61K 9/19

(2006.01)

A61K 31/198

(2006.01)

A61K 47/18

(2006.01)

A61K 47/26

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 16199942

2016.11.22. EP

( 11 ) E052036
( 21 ) E 19 151902
( 96 ) EP 20190151902

2013.07.30.

( 97 ) EP 3498265 A1

2019.06.19.

EP 3498265 B1

2020.09.30.

( 73 ) Alesco S.r.l., 56122 Pisa (IT)
( 72 ) LACORTE, Andrea
TARANTINO, Germano
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Vasat tartalmazó szilárd készítmény vashiányos állapotokban történő kezelésre
( 51 ) A61K 9/16

(2006.01)
E561

A61K 9/00

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
(2006.01)

A61K 33/26

(2006.01)

A61K 33/42

(2006.01)

A61K 47/14

(2006.01)

A61K 47/24

(2006.01)

A61P 3/02

(2006.01)

A61P 7/06

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) MI20121350

2012.07.31. IT

( 11 ) E051974
( 21 ) E 15 813588
( 96 ) EP 20150813588

2015.09.29.

( 97 ) EP 3200764 A1

2016.04.07.

EP 3200764 B1

2020.07.22.

( 73 ) Oxytone Bioscience B.V., 3701 CH Zeist (NL)
( 72 ) PLATTEEUW, Johannes Jan
COELINGH BENNINK, Herman Jan Tijmen
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Szájban széteső, szülést szabályozó ágenst tartalmazó, szilárd halmazállapotú gyógyászati dózisegység
( 51 ) A61K 9/16

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 14187354

2014.10.01. EP

( 11 ) E052355
( 21 ) E 14 719472
( 96 ) EP 20140719472

2014.03.14.

( 97 ) EP 2968173 A1

2014.09.25.

EP 2968173 B1

2020.10.14.

( 73 ) Amgen Inc., Thousand Oaks, California 91320-1799 (US)
Cytokinetics, Inc., South San Francisco, CA 94080 (US)
( 72 ) BI, Mingda
KUEHL, Robert
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Heterociklusos vegyületek és alkalmazásuk
( 51 ) A61K 9/20

(2006.01)

A61K 31/496

(2006.01)

A61P 9/04

(2006.01)

C07D213/75

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201361785763 P

2013.03.14. US

( 11 ) E052300
( 21 ) E 13 785009
( 96 ) EP 20130785009

2013.05.01.

( 97 ) EP 2844233 A1

2013.11.07.

EP 2844233 B1

2020.05.06.

( 73 ) Althera Life Sciences, LLC, Morristown, NJ 07960 (US)
( 72 ) DIAS, Marie, Charmaine
E562

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
( 74 ) Arinova Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1122 Budapest, (HU)

( 54 ) Orális tablettakészítmény, amely a rozuvastatin és az ezetimib rögzített kombinációjából áll,
hiperlipidémia és kardiovaszkuláris betegségek kezelésére
(2006.01)

( 51 ) A61K 9/24
A61K 31/397

(2006.01)

A61K 31/505

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201261641013 P

2012.05.01. US

( 11 ) E052167
( 21 ) E 14 754975
( 96 ) EP 20140754975

2014.02.21.

( 97 ) EP 2959892 A1

2015.12.30.

EP 2959892 B1

2020.09.09.

( 73 ) Zeria Pharmaceutical Co., Ltd., Tokyo 103-8351 (JP)
( 72 ) RYU, Akio
OSADA, Miyako
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Bélben oldódó bevonattal ellátott tabletta
( 51 ) A61K 9/28

(2006.01)

A61K 9/32

(2006.01)

A61K 9/36

(2006.01)

A61K 31/606

(2006.01)

A61P 1/04

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 2013032759

2013.02.22. JP

( 11 ) E052001
( 21 ) E 14 745154
( 96 ) EP 20140745154

2014.08.01.

( 97 ) EP 3033076 A1

2015.02.19.

EP 3033076 B1

2020.11.25.

( 73 ) Evonik Operations GmbH, 45128 Essen (DE)
( 72 ) JOSHI, Shraddha Sanjeev
JAIN, Vinay
GUHA, Ashish Sharadchandra
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Bevonókészítmény
( 51 ) A61K 9/28

(2006.01)

A61K 31/40

(2006.01)

A61K 47/32

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) CH36232013

2013.08.14. IN

( 11 ) E052118
( 21 ) E 18 386001
( 96 ) EP 20180386001

2018.01.10.

( 97 ) EP 3510997 A1

2019.07.17.

EP 3510997 B1

2020.08.05.
E563

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
( 73 ) Gap S.A., 173 41 Agios Dimitrios Attikis (GR)

( 72 ) Panethymitaki, Chrysoula
Georgikopoulou, Kalliopi
Pitsikas, Georgios Taxiarhis
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Tadalafil szuszpenziót tartalmazó lágy zselatinkapszulák
( 51 ) A61K 9/48

(2006.01)

A61K 9/10

(2006.01)

A61K 31/4985

(2006.01)

( 13 ) T2
( 11 ) E052411
( 21 ) E 14 751025
( 96 ) EP 20140751025

2014.02.12.

( 97 ) EP 2956149 A1

2014.08.21.

EP 2956149 B1

2019.06.19.

( 73 ) RedHill Biopharma Ltd., 64739 Tel Aviv (IL)
( 72 ) RADAY, Gilead
GOLDBERG, Guy
GOSSELIN, Patrick
FATHI, Reza
( 74 ) Olle Bäcklund, S-162 65 Vällingby, (SE)
( 54 ) Gyógyszerészeti készítmények a Helicobacter pylori kezelésére
( 51 ) A61K 9/48

(2006.01)

A61K 9/50

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201361764385 P

2013.02.13. US

201361764401 P

2013.02.13. US

( 11 ) E052137
( 21 ) E 11 799413
( 96 ) EP 20110799413

2011.12.14.

( 97 ) EP 2651410 A1

2012.06.21.

EP 2651410 B1

2020.10.14.

( 73 ) Luye Pharma AG, 83714 Miesbach (DE)
( 72 ) LANGER, Britta
SCHURAD, Bjoern
PRINZ, Heike
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Transzdermális gyógyászati rendszer egy hatóanyag adagolására
( 51 ) A61K 9/70

(2006.01)

A61K 31/27

(2006.01)

A61P 17/00

(2006.01)

A61P 25/16

(2006.01)

A61P 25/28

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 10194968

2010.12.14. EP

( 11 ) E052080
E564

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása

( 21 ) E 18 185557
( 96 ) EP 20180185557

2014.09.05.

( 97 ) EP 3417851 A1

2018.12.26.

EP 3417851 B1

2020.07.22.

( 73 ) Peloton Therapeutics, Inc., Dallas, TX 75235-7323 (US)
( 72 ) DIXON, Darryl David
GRINA, Jonas
JOSEY, John A.
RIZZI, James P.
Schlachter, Stephen T.
WALLACE, Eli M.
WANG, Bin
Wehn, Paul
XU, Rui
YANG, Hanbiao
( 74 ) SWORKS Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivői Iroda Kft., 1134 Budapest, (HU)
( 54 ) Ariléterek és azok felhasználásai
( 51 ) A61K 31/085

(2006.01)

A61P 35/00

(2006.01)

C07C255/54

(2006.01)

C07D213/85

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201361875674 P

2013.09.09. US

201461978421 P

2014.04.11. US

( 11 ) E052388
( 21 ) E 13 742623
( 96 ) EP 20130742623

2013.07.26.

( 97 ) EP 2877167 A1

2014.01.30.

EP 2877167 B1

2020.07.15.

( 73 ) Arcaini, Antonio, 98000 Monaco (MC)
( 72 ) BACK, Werner
ZÜRCHER, Achim
WUNDERLICH, Sascha
( 74 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Kft., 1444 Budapest, (HU)
( 54 ) Pörkölt kivonatot és xantohumolt tartalmazó kompozíciók alkalmazásai
( 51 ) A61K 31/12

(2006.01)

A61K 36/185

(2006.01)

A61P 3/10

(2006.01)

A61P 3/14

(2006.01)

A61P 35/00

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 102012014745

2012.07.26. DE

( 11 ) E052377
( 21 ) E 06 814749
( 96 ) EP 20060814749

2006.09.15.

( 97 ) EP 1933821 A1

2007.03.29.

EP 1933821 B1

2020.07.29.
E565

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
( 73 ) PTC Therapeutics, Inc., South Plainfield, NJ 07080 (US)

( 72 ) MILLER, Guy, M.
HECHT, Sidney, M.
( 74 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Kft., 1444 Budapest, (HU)
( 54 ) Redox-aktív terápiás szerek farokvariánsai mitokondriális betegségek és egyéb állapotok kezelésére és az
energia-biomarkerek modulálására
( 51 ) A61K 31/122

(2006.01)

A61K 31/05

(2006.01)

A61K 31/055

(2006.01)

A61K 31/12

(2006.01)

A61K 31/275

(2006.01)

A61P 3/00

(2006.01)

A61P 43/00

(2006.01)

C07C 37/07

(2006.01)

C07C 39/08

(2006.01)

C07C 41/16

(2006.01)

C07C 41/30

(2006.01)

C07C 46/00

(2006.01)

C07C 46/02

(2006.01)

C07C 46/06

(2006.01)

C07C 50/02

(2006.01)

C07C 50/06

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 717678 P

2005.09.15. US

( 11 ) E052077
( 21 ) E 16 763575
( 96 ) EP 20160763575

2016.08.03.

( 97 ) EP 3458039 A1

2017.11.23.

EP 3458039 B1

2020.07.15.

( 73 ) Suven Life Sciences Limited, Hyderabad, Telangana 500034 (IN)
( 72 ) NIROGI, Ramakrishna
SHINDE, Anil Karbhari
JAYARAJAN, Pradeep
BHYRAPUNENI, Gopinadh
KAMBHAMPATI, Ramasastri
JASTI, Venkateswarlu
( 74 ) ARINOVA Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1122 Budapest, (HU)
( 54 ) Tiszta 5-HT6 receptor antagonisták, acetilkolinészteráz inhibitorok és NMDA receptor antagonisták
hármas kombinációja
( 51 ) A61K 31/13

(2006.01)

A61K 31/445

(2006.01)

A61K 31/496

(2006.01)

A61P 25/28

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201641017204

2016.05.18. IN

( 11 ) E052048
( 21 ) E 18 201062
E566

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
( 96 ) EP 20180201062 2009.12.21.

( 97 ) EP 3453387 A1

2019.03.13.

EP 3453387 B1

2020.06.03.

( 73 ) Novartis AG, 4056 Basel (CH)
( 72 ) SCHMOUDER, Robert
DUMORTIER, Thomas
DAVID, Olivier
LOOBY, Michael
( 74 ) ARINOVA Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1122 Budapest, (HU)
( 54 ) Az S1P receptor agonista adagolási rendje
( 51 ) A61K 31/137

(2006.01)

A61K 31/135

(2006.01)

A61K 31/138

(2006.01)

A61K 31/661

(2006.01)

A61P 37/00

(2006.01)

A61P 37/06

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 139672 P

2008.12.22. US

218530 P

2009.06.19. US

246715 P

2009.09.29. US

( 11 ) E052224
( 21 ) E 15 719954
( 96 ) EP 20150719954

2015.04.20.

( 97 ) EP 3134070 A1

2015.10.29.

EP 3134070 B1

2020.09.23.

( 73 ) Heron Therapeutics, Inc., San Diego CA 92121 (US)
( 72 ) OTTOBONI, Thomas B.
GIROTTI, Lee Ann Lynn
( 74 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, 1054 Budapest, (HU)
( 54 ) Poliortoészterből és szerves sav segédanyagból álló készítmények
( 51 ) A61K 31/167

(2006.01)

A61K 9/00

(2006.01)

A61K 31/245

(2006.01)

A61K 31/445

(2006.01)

A61K 31/47

(2006.01)

A61K 47/12

(2006.01)

A61K 47/34

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201461982300 P

2014.04.21. US

( 11 ) E052092
( 21 ) E 17 794903
( 96 ) EP 20170794903

2017.10.17.

( 97 ) EP 3528847 A1

2018.04.26.

EP 3528847 B1

2020.07.22.

( 73 ) Altergon SA, 6901 Lugano (CH)
( 72 ) FOSSATI, Tiziano
BELLORINI, Lorenzo
E567

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
PIZZUTTI, Marco

( 74 ) Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., 1444 Budapest, (HU)
( 54 ) T4 tiroid hormon nagy stabilitású kiszerelt oldatai
(2006.01)

( 51 ) A61K 31/197
A61J 1/00

(2006.01)

A61K 9/00

(2006.01)

A61K 9/06

(2006.01)

A61K 31/00

(2006.01)

A61K 47/10

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 16194294

2016.10.18. EP

( 11 ) E052428
( 21 ) E 07 730774
( 96 ) EP 20070730774

2007.05.22.

( 97 ) EP 2049097 A2

2007.11.29.

EP 2049097 B1

2020.11.04.

( 73 ) BIOHIT OYJ, 00880 Helsinki (FI)
( 72 ) SUOVANIEMI, Osmo
SALASPURO, Ville
MARVOLA, Martti
SALASPURO, Mikko
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Készítmény és eljárás acetaldehid gyomorban való megkötésére
( 51 ) A61K 31/198

(2006.01)

A61K 9/00

(2006.01)

A61P 1/00

(2006.01)

A61P 1/04

(2006.01)

A61P 39/00

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 802120 P

2006.05.22. US

20060501

2006.05.22. FI

( 11 ) E052368
( 21 ) E 13 843869
( 96 ) EP 20130843869

2013.10.02.

( 97 ) EP 2906238 A1

2014.04.10.

EP 2906238 B1

2020.07.08.

( 73 ) Oil-Dri Corporation of America, 60611-4213 Chicago (US)
( 72 ) BROOMHEAD, Jonathan
CHI, Fang
CRAVENS, Ron
GOSS, George, Robert
JAFFEE, Richard
JOHNSTON, Sara, LeAnn
McPHERSON, Michael
WILLIAMS, Ronda, Jean
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Agyag termék és annak alkalmazásai
E568

( 51 ) A61K 31/198

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
(2006.01)

A61K 33/06

(2006.01)

A61K 33/12

(2006.01)

A61K 35/02

(2006.01)

A61K 36/06

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201261708763 P

2012.10.02. US

201361792382 P

2013.03.15. US

( 11 ) E052270
( 21 ) E 16 193906
( 96 ) EP 20160193906

2011.04.01.

( 97 ) EP 3175711 A1

2017.06.07.

EP 3175711 B1

2020.09.16.

( 73 ) Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc., Duluth, GA 30096 (US)
( 72 ) ROSENTEL Jr., Joseph K.
TEJWANI, Monica
DAS-NANDY, Arima
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Több hatóanyagot tartalmazó parazitaölő készítmények, eljárások és alkalmazásuk
( 51 ) A61K 31/231

(2006.01)

A01N 31/02

(2006.01)

A01N 43/00

(2006.01)

A01N 43/56

(2006.01)

A01N 43/60

(2006.01)

A01N 43/90

(2006.01)

A01N 47/02

(2006.01)

A01N 49/00

(2006.01)

A61K 31/365

(2006.01)

A61K 31/415

(2006.01)

A61K 31/4985

(2006.01)

A61K 31/7048

(2006.01)

A61P 33/00

(2006.01)

A61P 33/14

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 320559 P

2010.04.02. US

( 11 ) E052441
( 21 ) E 15 848100
( 96 ) EP 20150848100

2015.09.30.

( 97 ) EP 3200828 A1

2016.04.07.

EP 3200828 B1

2020.08.12.

( 73 ) Lachesis Biosciences Limited, Warrnambool, VIC 3280 (AU)
( 72 ) MORGAN, Timothy Matthias
( 74 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Kft., 1444 Budapest, (HU)
( 54 ) Intranazális készítmények neurológiai és neurodegeneratív betegségekre és zavarokra
( 51 ) A61K 31/27

(2006.01)

A61K 9/08

(2006.01)

A61K 31/13

(2006.01)
E569

A61K 31/445

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
(2006.01)

A61K 31/485

(2006.01)

A61K 45/06

(2006.01)

A61K 47/10

(2006.01)

A61K 47/12

(2006.01)

A61K 47/32

(2006.01)

A61P 25/16

(2006.01)

A61P 25/28

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 2014903944

2014.10.03. AU

( 11 ) E052003
( 21 ) E 17 768234
( 96 ) EP 20170768234

2017.08.14.

( 97 ) EP 3500253 A1

2018.02.22.

EP 3500253 B1

2020.06.24.

( 73 ) Suven Life Sciences Limited, Hyderabad, Telangana 500034 (IN)
( 72 ) NIROGI, Ramakrishna
SHINDE, Anil Karbhari
MOHAMMED, Abdul Rasheed
JAYARAJAN, Pradeep
BHYRAPUNENI, Gopinadh
JASTI, Venkateswarlu
( 74 ) Arinova Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1122 Budapest, (HU)
( 54 ) Hisztamin-3 receptor inverz agonisták kombinációja acetilkolinészteráz inhibitorokkal
( 51 ) A61K 31/27

(2006.01)

A61K 31/445

(2006.01)

A61K 31/5377

(2006.01)

A61K 31/55

(2006.01)

A61P 25/28

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201641028166

2016.08.18. IN

( 11 ) E052299
( 21 ) E 13 865757
( 96 ) EP 20130865757

2013.12.18.

( 97 ) EP 2934510 A1

2014.06.26.

EP 2934510 B1

2020.10.28.

( 73 ) Novartis AG, 4056 Basel (CH)
( 72 ) NEWMAN, Mary
HUNKE, William
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) LFA-1 inhibitor készítmények
( 51 ) A61K 31/343

(2006.01)

A61K 9/00

(2006.01)

A61K 31/4725

(2006.01)

A61K 47/02

(2006.01)

A61P 27/02

(2006.01)

( 13 ) T2
E570

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
( 30 ) 201261739609 P 2012.12.19. US

201361758147 P

2013.01.29. US

( 11 ) E052099
( 21 ) E 15 710533
( 96 ) EP 20150710533

2015.03.19.

( 97 ) EP 3125883 A1

2015.10.08.

EP 3125883 B1

2020.08.12.

( 73 ) Iomet Pharma Ltd., Edinburgh EH16 4UX (GB)
( 72 ) COWLEY, Phillip
WISE, Alan
DAVIS, Susan
KICZUN, Michael
( 74 ) SWORKS Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivői Iroda Kft., 1134 Budapest, (HU)
( 54 ) Indol származékok felhasználásra az orvostudományban
( 51 ) A61K 31/404

(2006.01)

A61K 31/4045

(2006.01)

A61K 31/405

(2006.01)

A61K 31/407

(2006.01)

A61K 31/4184

(2006.01)

A61K 31/4188

(2006.01)

A61K 31/423

(2006.01)

A61K 31/424

(2006.01)

A61K 31/4355

(2006.01)

A61K 31/437

(2006.01)

A61P 25/00

(2006.01)

A61P 31/00

(2006.01)

A61P 35/00

(2006.01)

A61P 37/00

(2006.01)

A61P 43/00

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201406154

2014.04.04. GB

201502156

2015.02.10. GB

( 11 ) E052233
( 21 ) E 14 807186
( 96 ) EP 20140807186

2014.06.04.

( 97 ) EP 3003306 A1

2014.12.11.

EP 3003306 B1

2020.08.26.

( 73 ) Selecta Biosciences, Inc., Watertown, MA 02472 (US)
( 72 ) MALDONADO, Roberto, A.
KISHIMOTO, Takashi, Kei
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Nem immunszuppresszív, antigénre specifikus immunterápiás ágensek ismételt beadása
( 51 ) A61K 31/436

(2006.01)

A61K 9/127

(2006.01)

A61K 9/51

(2006.01)

A61K 38/13

(2006.01)

A61K 39/00

(2006.01)
E571

A61K 39/39

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
(2006.01)

A61K 39/395

(2006.01)

A61K 48/00

(2006.01)

A61P 19/02

(2006.01)

A61P 37/00

(2006.01)

C07K 14/47

(2006.01)

C07K 14/575

(2006.01)

C07K 16/18

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201361831128 P

2013.06.04. US

( 11 ) E052373
( 21 ) E 15 854320
( 96 ) EP 20150854320

2015.10.28.

( 97 ) EP 3212189 A1

2016.05.06.

EP 3212189 B1

2020.09.09.

( 73 ) AbbVie Overseas S.á r.l., 2449 Luxembourg (LU)
Galapagos NV, 2800 Mechelen (BE)
( 72 ) KYM, Philip R.
WANG, Xueqing
SEARLE, Xenia B.
LIU, Bo
YEUNG, Ming C.
ALTENBACH, Robert J.
VOIGHT, Eric
BOGDAN, Andrew
KOENIG, John R.
GRESZLER, Stephen N.
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Szubsztituált krománok és alkalmazási eljárások
( 51 ) A61K 31/44

(2006.01)

A61K 31/397

(2006.01)

A61K 31/4025

(2006.01)

A61K 31/435

(2006.01)

A61K 31/436

(2006.01)

A61K 31/4433

(2006.01)

A61K 31/453

(2006.01)

A61K 31/5377

(2006.01)

A61P 11/00

(2006.01)

C07D311/58

(2006.01)

C07D471/04

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201462073573 P

2014.10.31. US

( 11 ) E052275
( 21 ) E 14 705875
( 96 ) EP 20140705875

2014.01.28.

( 97 ) EP 2948148 A1

2014.07.31.

EP 2948148 B1

2020.07.29.
E572

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
( 73 ) Incozen Therapeutics Pvt. Ltd., Hyderabad 500 078 (IN)

( 72 ) VAKKALANKA, Swaroop Kumar
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Eljárások autoimmun, légzőszervi és gyulladásos rendellenességek kezelésére roflumilaszt N-oxid
inhalálásával
( 51 ) A61K 31/44

(2006.01)

A61K 9/00

(2006.01)

A61K 45/06

(2006.01)

A61P 11/00

(2006.01)

A61P 29/00

(2006.01)

A61P 37/00

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 354CH2013

2013.01.28. IN

355CH2013

2013.01.28. IN

( 11 ) E052039
( 21 ) E 17 791160
( 96 ) EP 20170791160

2017.09.29.

( 97 ) EP 3518927 A1

2018.04.05.

EP 3518927 B1

2020.08.12.

( 73 ) Universita' Degli Studi Di Padova, 35122 Padova (IT)
( 72 ) ZAGOTTO, Giuseppe
RIBAUDO, Giovanni
BRUNATI, Anna Maria
PAGANO, Mario Angelo Primo
TIBALDI, Elena
TRENTIN, Livio
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) 1-fenilpropanon vegyületek és alkalmazásaik
( 51 ) A61K 31/4453

(2006.01)

A61K 31/4965

(2006.01)

A61K 31/5375

(2006.01)

A61P 35/00

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201600098338

2016.09.30. IT

( 11 ) E052113
( 21 ) E 17 165207
( 96 ) EP 20170165207

2014.03.14.

( 97 ) EP 3213750 A1

2017.09.06.

EP 3213750 B1

2020.08.12.

( 73 ) AbbVie Inc., North Chicago, IL 60064 (US)
( 72 ) BERNSTEIN, Barry M.
DUTTA, Sandeep
LIU, Wei
PODSADECKI, Thomas J.
CAMPBELL, Andrew L.
MENON, Rajeev M.
LIN, Chih-Wei
E573

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása

WANG, Tianli
AWNI, Walid M.
Mensing, Sven
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Két vírus elleni szer kombinációja Hepatitisz C kezelésére
( 51 ) A61K 31/454

(2006.01)

A61K 31/498

(2006.01)

A61P 31/12

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201361783376 P

2013.03.14. US

( 11 ) E052158
( 21 ) E 17 720480
( 96 ) EP 20170720480

2017.04.28.

( 97 ) EP 3448382 A1

2017.11.02.

EP 3448382 B1

2020.10.14.

( 73 ) Orphazyme A/S, 2200 Copenhagen N (DK)
( 72 ) HINSBY, Anders, Morkeberg
JENSEN, Thomas, Kirkegaard
FOG-TONNESEN, Cathrine, Kolster
PETERSEN, Nikolaj, Havnsoe, Torp
BORNAES, Claus
( 74 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, 1054 Budapest, (HU)
( 54 ) Arimoklomol a glükocerebroszidázzal társult rendellenességek kezeléséhez
( 51 ) A61K 31/4545

(2006.01)

A61K 45/06

(2006.01)

A61P 3/00

(2006.01)

A61P 25/16

(2006.01)

A61P 25/28

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201670281

2016.04.29. DK

( 11 ) E052198
( 21 ) E 18 162853
( 96 ) EP 20180162853

2012.07.20.

( 97 ) EP 3409278 A1

2018.12.05.

EP 3409278 B1

2020.09.16.

( 73 ) Sumitomo Dainippon Pharma Oncology, Inc., Cambridge, MA 02139 (US)
( 72 ) XU, Yong
BRENNING, Benjamin Gary
KULTGEN, Steven G.
LIU, Xiaohui
SAUNDERS, Michael
HO, Koc-Kan
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Heterociklusos protein kináz inhibitorok
( 51 ) A61K 31/497
A61K 31/5025

(2006.01)
(2006.01)

( 13 ) T2
E574

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
( 30 ) 201161510207 P 2011.07.21. US

201161632834 P

2011.07.21. US

201261632826 P

2012.03.01. US

201261608028 P

2012.03.07. US

( 11 ) E051885
( 21 ) E 16 867004
( 96 ) EP 20160867004

2016.11.16.

( 97 ) EP 3377069 A1

2017.05.26.

EP 3377069 B1

2020.09.30.

( 73 ) Texas Tech University System, Lubbock, Texas 79409 (US)
( 72 ) MCGLONE, John J.
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Feromonkészítmény szaporodás stimulálására nőstény disznófélékben és alkalmazási eljárások
( 51 ) A61K 31/568

(2006.01)

A23K 20/158

(2016.01)

A23K 20/184

(2016.01)

A23K 50/30

(2016.01)

A61K 9/12

(2006.01)

A61K 31/47

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201514943607

2015.11.17. US

( 11 ) E052308
( 21 ) E 18 199381
( 96 ) EP 20180199381

2014.08.22.

( 97 ) EP 3488852 A1

2019.05.29.

EP 3488852 B1

2020.10.28.

( 73 ) Sage Therapeutics, Inc., Cambridge, MA 02142 (US)
( 72 ) MARTINEZ BOTELLA, Gabriel
HARRISON, Boyd, L.
ROBICHAUD, Albert, Jean
SALITURO, Francesco, Gerald
HERR, Robert, Jason
KARGBO, Robert, Borbo
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Neuroaktív szteroidok, készítmények és alkalmazásuk
( 51 ) A61K 31/58

(2006.01)

A61K 31/57

(2006.01)

A61P 23/00

(2006.01)

A61P 25/08

(2006.01)

C07J 43/00

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201361869440 P

2013.08.23. US

201361869446 P

2013.08.23. US

201462014018 P

2014.06.18. US

( 11 ) E052014
( 21 ) E 14 717038
E575

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
( 96 ) EP 20140717038 2014.03.14.

( 97 ) EP 2968172 A1

2014.09.18.

EP 2968172 B1

2020.07.22.

( 73 ) EirGen Pharma Ltd., Waterford X91 YV67 (IE)
( 72 ) WHITE, Jay, A.
MELNICK, Joel, Z.
AGUDOAWU, Sammy, A.
TABASH, Samir, P.
( 74 ) ARINOVA Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1122 Budapest, (HU)
( 54 ) Stabilizált, módosított felszabadulású D-vitamin készítmény és alkalmazásának módja
(2006.01)

( 51 ) A61K 31/593
A61K 9/20

(2006.01)

A61K 9/28

(2006.01)

A61K 9/48

(2006.01)

A61K 31/592

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201361801896 P

2013.03.15. US

( 11 ) E052140
( 21 ) E 17 709388
( 96 ) EP 20170709388

2017.02.27.

( 97 ) EP 3419628 A1

2017.08.31.

EP 3419628 B1

2020.10.14.

( 73 ) Debiopharm International SA, 1006 Lausanne (CH)
( 72 ) VUAGNIAUX, Grégoire
KADI, Linda
WITTKE, Frederick
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Diabéteszes lábfertőzések kezelésére szolgáló gyógyszer
( 51 ) A61K 31/675

(2006.01)

A61K 31/4375

(2006.01)

A61P 31/04

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 16157688

2016.02.26. EP

16157685

2016.02.26. EP

( 11 ) E051986
( 21 ) E 15 812231
( 96 ) EP 20150812231

2015.06.22.

( 97 ) EP 3160476 A1

2015.12.30.

EP 3160476 B1

2020.09.30.

( 73 ) Janssen BioPharma, Inc., South San Francisco, CA 94080 (US)
( 72 ) BLATT, Lawrence M.
BEIGELMAN, Leonid
SYMONS, Julian Alexander
SMITH, David Bernard
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Helyettesített nukleozidok, nukleotidek és analógjaik virális fertőzés kezelésére való alkalmazásra
( 51 ) A61K 31/7068

(2006.01)
E576

A61K 31/7072

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
(2006.01)

A61K 31/7076

(2006.01)

A61K 31/708

(2006.01)

A61P 31/14

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201462016232 P

2014.06.24. US

201462061770 P

2014.10.09. US

( 11 ) E051875
( 21 ) E 16 734570
( 96 ) EP 20160734570

2016.06.14.

( 97 ) EP 3307277 A1

2016.12.22.

EP 3307277 B1

2020.10.07.

( 73 ) Tirmed Pharma AB, 16753 Bromma (SE)
( 72 ) SPETZ HOLMGREN Anna-Lena
JÄRVER Peter
SKÖLD Annette
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Egyláncú oligonukleotidok bőrrendellenességek orvosi kezelésében történő alkalmazásra
( 51 ) A61K 31/7125
A61P 17/00

(2006.01)
(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 1550814

2015.06.15. SE

( 11 ) E052093
( 21 ) E 09 804542
( 96 ) EP 20090804542

2009.07.29.

( 97 ) EP 2307031 A1

2010.02.11.

EP 2307031 B1

2020.07.29.

( 73 ) Polichem SA, L-1526 Luxembourg (LU)
( 72 ) MAILLAND, Federico
MURA, Emanuela
( 74 ) Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., 1444 Budapest, (HU)
( 54 ) Finaszterid készítmények hatóanyag-kibocsátáshoz hajon és fejbőrön
( 51 ) A61K 31/722

(2006.01)

A61K 8/34

(2006.01)

A61K 8/49

(2006.01)

A61K 8/63

(2006.01)

A61K 8/73

(2006.01)

A61K 8/97

(2006.01)

A61K 9/00

(2006.01)

A61K 31/506

(2006.01)

A61K 31/56

(2006.01)

A61K 31/585

(2006.01)

A61K 47/36

(2006.01)

A61Q 5/00

(2006.01)

A61Q 7/00

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 08161757

2008.08.04. EP
E577

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása

( 11 ) E052413
( 21 ) E 11 832218
( 96 ) EP 20110832218

2011.10.13.

( 97 ) EP 2571979 A1

2012.04.19.

EP 2571979 B1

2020.06.24.

( 73 ) Telesta Therapeutics Inc., Laval, Quebec H7V 4B4 (CA)
( 72 ) PHILLIPS, Nigel C.
KE, Danbing
HOLAN, Zdenek Richard
FILION, Mario C.
ELRAFIH, Mohamed
VELJI, Iqubal
( 74 ) dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, 1054 Budapest, (HU)
( 54 ) Bakteriális ribonukleinsav-sejtfalkészítmények és előállítási és felhasználási módszereik
( 51 ) A61K 35/74

(2006.01)

A61K 39/04

(2006.01)

A61P 35/00

(2006.01)

A61P 37/04

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 393589 P

2010.10.15. US

392498 P

2010.10.13. US

( 11 ) E052319
( 21 ) E 18 731444
( 96 ) EP 20180731444

2018.06.14.

( 97 ) EP 3638271 A1

2018.12.20.

EP 3638271 B1

2020.10.14.

( 73 ) 4D Pharma Research Limited, Aberdeen, Aberdeenshire AB25 2ZS (GB)
( 72 ) MULDER, Imke Elisabeth
ETTORRE, Anna
AHMED, Suaad
FOTIADOU, Parthena
YUILLE, Samantha
SAVIGNAC, Helene
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Baktériumtörzseket tartalmazó készítmények
( 51 ) A61K 35/74

(2006.01)

A61P 25/00

(2006.01)

A61P 37/00

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201709466

2017.06.14. GB

201709533

2017.06.15. GB

( 11 ) E052258
( 21 ) E 18 735196
( 96 ) EP 20180735196

2018.06.14.

( 97 ) EP 3600364 A1

2018.12.20.

EP 3600364 B1

2020.08.05.
E578

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
( 73 ) 4D Pharma Research Limited, Aberdeen, Aberdeenshire AB25 2ZS (GB)

( 72 ) MULDER, Imke Elisabeth
YUILLE, Samantha
ETTORRE, Anna
AHMED, Suaad
FOTIADOU, Parthena
URCIA, Joseph Roby Iringan
SAVIGNAC, Helene
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Megasphaera nemzetségbe tartozó baktériumtörzset tartalmazó készítmény, és alkalmazása
( 51 ) A61K 35/74

(2006.01)

A61P 25/00

(2006.01)

A61P 25/28

(2006.01)

C12R 1/00

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201709468

2017.06.14. GB

201709534

2017.06.15. GB

201712851

2017.08.10. GB

201803826

2018.03.09. GB

201805989

2018.04.11. GB

201805991

2018.04.11. GB

201805990

2018.04.11. GB

201806779

2018.04.25. GB

201806780

2018.04.25. GB

( 11 ) E052404
( 21 ) E 16 812752
( 96 ) EP 20160812752

2016.12.16.

( 97 ) EP 3389681 A1

2017.06.22.

EP 3389681 B1

2020.02.05.

( 73 ) Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement 1/4, 75007 Paris (FR)
Assistance Publique - Hôpitaux de Paris 1/4, 75004 Paris (FR)
Université de Paris 2/4, 75006 Paris 6 (FR)
( 72 ) KAPEL, Nathalie
WALIGORA-DUPRIET, Anne-Judith
THOMAS, Muriel
CHARRUEAU, Christine
JOLY, Francisca
MAYEUR, Camille
ROBERT, Véronique
DELANNOY, Johanne
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Mikrobióta ökoszisztémájában való fenntartására szolgáló liofilizált készítmény
( 51 ) A61K 35/741

(2015.01)

A61K 9/16

(2006.01)

A61K 9/19

(2006.01)

A61K 47/26

(2006.01)

A61P 1/00

(2006.01)
E579

A61P 31/00

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
(2006.01)

(2006.01)

C12N 1/04
( 13 ) T2
( 30 ) 1562836

2015.12.18. FR

( 11 ) E052455
( 21 ) E 16 808920
( 96 ) EP 20160808920

2016.11.10.

( 97 ) EP 3373945 A1

2017.05.18.

EP 3373945 B1

2020.08.12.

( 73 ) ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO GIOVANNI LORENZINI S.p.A., 04011 Aprilia (IT)
( 72 ) DE IASI, Gianluca
FEOLA, Monica
DI MANZANO, Carlo Maria
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Szilibin-tartalmú orális gyógyszerkészítmény
( 51 ) A61K 36/28
A61P 1/16

(2006.01)
(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) UB20155532

2015.11.12. IT

( 11 ) E052208
( 21 ) E 16 758171
( 96 ) EP 20160758171

2016.08.31.

( 97 ) EP 3344270 A1

2017.03.09.

EP 3344270 B1

2020.11.25.

( 73 ) Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel, 33611 Bielefeld (DE)
( 72 ) SOEBERDT, Michael
ABELS, Christoph
KNIE, Ulrich
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Echinacea-kivonatot és linolsav-származékot tartalmazó készítmény
( 51 ) A61K 36/28

(2006.01)

A61K 8/37

(2006.01)

A61K 8/97

(2006.01)

A61K 9/00

(2006.01)

A61K 9/06

(2006.01)

A61K 31/201

(2006.01)

A61K 31/231

(2006.01)

A61K 36/286

(2006.01)

A61K 47/14

(2006.01)

A61Q 19/00

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 102015011132

2015.08.31. DE

( 11 ) E052035
( 21 ) E 15 717170
( 96 ) EP 20150717170

2015.04.17.

( 97 ) EP 3283093 A1

2016.10.20.
E580

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
EP 3283093 B1
2020.09.16.

( 73 ) Eurodrug Laboratories B.V., 2516 AC The Hague (NL)
( 72 ) ASSANDRI, Alessandro
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Legalább egy proteáz ihibitor és dexpantenol kombinációja bőrsérülések megelőzésében és/vagy
kezelésében történő alkalmazásra
( 51 ) A61K 36/81

(2006.01)

A61K 9/00

(2006.01)

A61K 9/06

(2006.01)

A61K 31/14

(2006.01)

A61K 31/164

(2006.01)

A61K 31/415

(2006.01)

A61K 31/4174

(2006.01)

A61K 31/695

(2006.01)

A61K 31/7048

(2006.01)

A61K 33/30

(2006.01)

A61K 36/28

(2006.01)

A61K 36/48

(2006.01)

A61K 36/886

(2006.01)

A61K 38/56

(2006.01)

A61K 45/06

(2006.01)

A61P 17/00

(2006.01)

( 13 ) T2
( 11 ) E052481
( 21 ) E 12 878776
( 96 ) EP 20120878776

2012.06.15.

( 97 ) EP 2861240 A1

2013.12.19.

EP 2861240 B1

2020.09.09.

( 73 ) Immunomic Therapeutics, Inc., Rockville, MD 20850 (US)
( 72 ) HEARL, William
HEILAND, Teri
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Nukleinsavak, allergiák kezelésére
( 51 ) A61K 38/00

(2006.01)

( 13 ) T2
( 11 ) E052385
( 21 ) E 14 860301
( 96 ) EP 20140860301

2014.11.06.

( 97 ) EP 3065763 A1

2015.05.14.

EP 3065763 B1

2020.09.02.

( 73 ) Evive Biotechnology (Shanghai) Ltd., Shanghai 201207 (CN)
( 72 ) YAN, Xiaoqiang
HUANG, Cheng
WU, Dongdong
TANG, Kaiyang
HUANG, Yuliang
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
E581

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
( 54 ) IL-22-dimer alkalmazása intravénás alkalmazásra szolgáló gyógyszer előállításában

(2006.01)

( 51 ) A61K 38/20
A61K 9/00

(2006.01)

A61K 47/42

(2006.01)

C07K 14/54

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201310549838

2013.11.07. CN

( 11 ) E052289
( 21 ) E 14 717411
( 96 ) EP 20140717411

2014.03.31.

( 97 ) EP 3125871 A1

2015.10.08.

EP 3125871 B1

2020.10.21.

( 73 ) Pharmathen S.A., 15351 Pallini Attikis (GR)
( 72 ) KARAVAS, Evangelos
KOUTRIS, Efthymios
MINIOTI, Katerina
CHAITIDOU, Sotiria
PAPANIKOLAOU, Georgia
MANTOURLIAS, Theofanis
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Peptiddel töltött, szabályozott hatóanyagleadási tulajdonságokkal rendelkező PLGA mikrogyöngyök
előállítása
( 51 ) A61K 38/31

(2006.01)

A61K 9/00

(2006.01)

A61K 9/16

(2006.01)

( 13 ) T2
( 11 ) E052383
( 21 ) E 17 158127
( 96 ) EP 20170158127

2012.06.08.

( 97 ) EP 3222286 A1

2017.09.27.

EP 3222286 B1

2020.10.21.

( 73 ) AM-Pharma B.V., 3521 AZ Utrecht (NL)
( 72 ) Arend, Jacques Salomon Robert
Van den Berg, Erik Jan
Raaben, Willem
( 74 ) Arinova Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1122 Budapest, (HU)
( 54 ) Az alkalikus foszfatáz alkalmazása a veseműködés megőrzésére
( 51 ) A61K 38/46

(2006.01)

A61P 13/12

(2006.01)

A61P 43/00

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 11169143

2011.06.08. EP

( 11 ) E052155
( 21 ) E 16 829343
( 96 ) EP 20160829343

2016.12.08.

( 97 ) EP 3386534 A2

2017.06.15.
E582

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
EP 3386534 B1
2020.09.23.

( 73 ) Regeneron Pharmaceuticals, Inc., Tarrytown, NY 10591 (US)
( 72 ) BAIK, Andrew
CYGNAR, Katherine
( 74 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Kft., 1444 Budapest, (HU)
( 54 ) Enzimek internalizálására szolgáló készítmények és módszerek
( 51 ) A61K 38/47

(2006.01)

A61K 38/46

(2006.01)

A61P 43/00

(2006.01)

C12N 9/40

(2006.01)

C12N 9/42

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201562264702 P

2015.12.08. US

201662379629 P

2016.08.25. US

( 11 ) E052023
( 21 ) E 17 728095
( 96 ) EP 20170728095

2017.05.26.

( 97 ) EP 3463432 A1

2017.11.30.

EP 3463432 B1

2020.10.07.

( 73 ) Ipsen Biopharm Limited, Wrexham LL13 9UF (GB)
Nestlé Skin Health SA, 1018 Lausanne (CH)
( 72 ) JARSTAD, Anders
FRIIS, Anna
STAHL, Ulf
GURELL, Ann
AGREN, Barbro
EDSTROM, Emilia
PICKETT, Andrew
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Triptofánnal vagy tirozinnal stabilizált folyékony neurotoxin készítmény
( 51 ) A61K 38/48

(2006.01)

A61K 8/19

(2006.01)

A61K 8/39

(2006.01)

A61K 8/49

(2006.01)

A61K 8/66

(2006.01)

A61K 9/00

(2006.01)

A61K 31/405

(2006.01)

A61K 31/506

(2006.01)

A61K 47/02

(2006.01)

A61K 47/18

(2006.01)

A61K 47/26

(2006.01)

A61P 5/00

(2006.01)

A61P 13/00

(2006.01)

A61P 19/00

(2006.01)

A61P 19/02

(2006.01)

A61P 25/00

(2006.01)

A61P 27/02

(2006.01)
E583

A61P 29/00

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
(2006.01)

(2006.01)

A61Q 19/08
( 13 ) T2

( 30 ) PCT/EP2016/062085 2016.05.27. WO
( 11 ) E052154
( 21 ) E 04 748575
( 96 ) EP 20040748575

2004.05.14.

( 97 ) EP 1626736 A1

2004.11.25.

EP 1626736 B1

2020.09.16.

( 73 ) Pharming Intellectual Property B.V., 2300 AL Leiden (NL)
( 72 ) NUIJENS, Johannes, Henricus
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Rövid felezési idejű C1 inhibitor tranziens kezeléshez
(2006.01)

( 51 ) A61K 38/57
A61P 1/18

(2006.01)

A61P 9/00

(2006.01)

A61P 11/00

(2006.01)

A61P 17/02

(2006.01)

A61P 19/02

(2006.01)

A61P 29/00

(2006.01)

A61P 31/00

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 03076466

2003.05.16. EP

( 11 ) E052106
( 21 ) E 16 718705
( 96 ) EP 20160718705

2016.04.27.

( 97 ) EP 3288581 A1

2016.11.03.

EP 3288581 B1

2020.11.11.

( 73 ) Cancer Research Technology Limited, London E20 1JQ (GB)
( 72 ) MCGRANAHAN, Nicholas
ROSENTHAL, Rachel
SWANTON, Charles
PEGGS, Karl
QUEZADA, Sergio
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Eljárás rák kezelésére
( 51 ) A61K 39/00

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201507100

2015.04.27. GB

201603663

2016.03.02. GB

201603731

2016.03.03. GB

( 11 ) E052293
( 21 ) E 15 707351
( 96 ) EP 20150707351

2015.02.27.

( 97 ) EP 3110442 A1

2015.09.03.

EP 3110442 B1

2020.10.14.
E584

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
( 73 ) GlaxoSmithKline Biologicals SA, 1330 Rixensart (BE)

( 72 ) BOTTOMLEY, Matthew
MALITO, Enrico
MARTINELLI, Manuele
SCARSELLI, Maria
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Módosított fHbp meningococcus-polipeptidek
( 51 ) A61K 39/095

(2006.01)

C07K 14/095

(2006.01)

C07K 14/22

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 14157399

2014.02.28. EP

14177566

2014.07.17. EP

( 11 ) E052008
( 21 ) E 17 769027
( 96 ) EP 20170769027

2017.09.14.

( 97 ) EP 3512543 A1

2018.03.22.

EP 3512543 B1

2020.07.22.

( 73 ) Janssen Vaccines & Prevention B.V., 2333 CN Leiden (NL)
( 72 ) RUTTEN, Lucy
TRUAN, Daphné
STROKAPPE, Nika, Mindy
LANGEDIJK, Johannes, Petrus, Maria
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Trimert stabilizáló HIV-burokfehérje-mutációk
( 51 ) A61K 39/12
C07K 14/005

(2006.01)
(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 16188866

2016.09.15. EP

( 11 ) E052280
( 21 ) E 15 805446
( 96 ) EP 20150805446

2015.12.03.

( 97 ) EP 3226895 A1

2016.06.09.

EP 3226895 B1

2020.07.22.

( 73 ) CSL Behring AG, 3014 Bern (CH)
( 72 ) PEDRUSSIO, Renzo
Styger, Regula
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Immunoglobulinokat tartalmazó megnövelt stabilitású gyógyszerészeti termék
( 51 ) A61K 39/395

(2006.01)

A61M 5/178

(2006.01)

C07K 1/00

(2006.01)

C07K 16/00

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 14196069

2014.12.03. EP

( 11 ) E052089
E585

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása

( 21 ) E 18 161288
( 96 ) EP 20180161288

2011.10.05.

( 97 ) EP 3354280 A1

2018.08.01.

EP 3354280 B1

2020.07.29.

( 73 ) Regeneron Pharmaceuticals, Inc., Tarrytown, NY 10591-6707 (US)
( 72 ) DIX, Daniel B.
TANG, Xiaolin
( 74 ) Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., 1444 Budapest, (HU)
( 54 ) Interleukin-4 receptor (IL-4R) ellenes antitesteket tartalmazó stabilizált készítmények
( 51 ) A61K 39/395

(2006.01)

A61K 9/00

(2006.01)

A61K 47/18

(2006.01)

A61M 5/315

(2006.01)

C07K 16/28

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 390283 P

2010.10.06. US

( 11 ) E052337
( 21 ) E 16 739146
( 96 ) EP 20160739146

2016.07.15.

( 97 ) EP 3325013 A1

2017.01.26.

EP 3325013 B1

2020.09.23.

( 73 ) Bayer Pharma Aktiengesellschaft, 13353 Berlin (DE)
( 72 ) MARQUARDT, Tobias
FOLLMANN, Markus
STASCH, Johannes-Peter
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Oldható guanilát-cikláz stimulátorai/aktivátorai a neutrális endopeptidáz egy inhibitorával
(NEP-inhibitor) és/vagy egy angiotenzin All-antagonistával kombinációban és ezek alkalmazása
( 51 ) A61K 45/06

(2006.01)

A61K 31/216

(2006.01)

A61K 31/41

(2006.01)

A61K 31/506

(2006.01)

A61K 31/519

(2006.01)

A61P 3/06

(2006.01)

A61P 3/14

(2006.01)

A61P 7/02

(2006.01)

A61P 7/10

(2006.01)

A61P 9/00

(2006.01)

A61P 9/04

(2006.01)

A61P 11/00

(2006.01)

A61P 13/12

(2006.01)

A61P 43/00

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 15178141

2015.07.23. EP

( 11 ) E052028
( 21 ) E 15 775173
( 96 ) EP 20150775173

2015.10.01.
E586

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
( 97 ) EP 3200827 A1
2016.04.07.

EP 3200827 B1

2020.08.12.

( 73 ) Xellia Pharmaceuticals ApS, 2300 Kobenhavn S (DK)
( 72 ) BENCIC, Nenad
( 74 ) Arinova Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1122 Budapest, (HU)
( 54 ) Kompozíciók
( 51 ) A61K 47/02

(2006.01)

A61K 9/08

(2006.01)

A61K 38/12

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201462059711 P

2014.10.03. US

( 11 ) E052460
( 21 ) E 15 772090
( 96 ) EP 20150772090

2015.09.11.

( 97 ) EP 3191135 A1

2016.03.17.

EP 3191135 B1

2020.08.19.

( 73 ) Genentech, Inc., South San Francisco, CA 94080 (US)
( 72 ) CHEN, Xiaocheng
DENNIS, Mark
JUNUTULA, Jagath Reddy
PHILLIPS, Gail Lewis
PILLOW, Thomas Harden
SLIWKOWSKI, Mark X.
( 74 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1024 Budapest, (HU)
( 54 ) Anti-HER2 antitestek és immunkonjugátumok
( 51 ) A61K 47/50

(2017.01)

A61P 35/00

(2006.01)

C07K 16/32

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201462049594 P

2014.09.12. US

( 11 ) E052285
( 21 ) E 12 797060
( 96 ) EP 20120797060

2012.06.06.

( 97 ) EP 2729179 A1

2012.12.13.

EP 2729179 B1

2020.09.23.

( 73 ) Starpharma Pty Ltd, Preston, Victoria 3067 (AU)
( 72 ) OWEN, David
KELLY, Brian Devlin
KARELLAS, Peter
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Makromolekulák
( 51 ) A61K 47/56

(2017.01)

A61K 47/65

(2017.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201161493886 P

2011.06.06. US

( 11 ) E052447
E587

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása

( 21 ) E 14 841835
( 96 ) EP 20140841835

2014.09.08.

( 97 ) EP 3041513 A2

2015.03.12.

EP 3041513 B1

2020.08.05.

( 73 ) Kodiak Sciences Inc., Palo Alto CA 94304 (US)
( 72 ) CHARLES, Stephen A.
PERLROTH, D. Victor
SONG, Li
LINSELL, Martin
TO, Wayne
BENOIT, Didier
AGGEN, James
( 74 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, 1054 Budapest, (HU)
( 54 ) A VIII. tényezős zwitterionos polimer konjugációk
( 51 ) A61K 47/59

(2017.01)

A61K 38/37

(2006.01)

A61K 47/60

(2017.01)

A61P 7/00

(2006.01)

A61P 7/04

(2006.01)

A61P 43/00

(2006.01)

C07K 14/755

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201361875099 P

2013.09.08. US

( 11 ) E052420
( 21 ) E 13 184146
( 96 ) EP 20130184146

2013.09.12.

( 97 ) EP 2848262 A1

2015.03.18.

EP 2848262 B1

2020.11.04.

( 73 ) SmartDyeLivery GmbH, 07743 Jena (DE)
( 72 ) Prof. Dr. Bauer, Michael
Prof. Dr. Schubert, Ulrich
Dr. Gottschaldt, Michael
Dr. Schallon, Anja
Pietsch, Christian
Dr. Gonnert, Falk
Dr. Recknagel, Peter
Press, Adrian
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Sejt specifikus célbajuttatás nanostruktúrált hordozórendszerekkel
( 51 ) A61K 47/69

(2017.01)

A61K 31/713

(2006.01)

A61K 47/54

(2017.01)

A61K 49/00

(2006.01)

A61P 1/16

(2006.01)

A61P 13/12

(2006.01)

A61P 35/00

(2006.01)

A61P 43/00

(2006.01)
E588

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása

( 13 ) T2
( 11 ) E052407
( 21 ) E 16 703850
( 96 ) EP 20160703850

2016.02.08.

( 97 ) EP 3256169 A1

2016.08.18.

EP 3256169 B1

2020.09.02.

( 73 ) UCL Business Ltd, London W1T 4TP (GB)
( 72 ) SMITH, Alexander
ALI, Robin
( 74 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Kft., 1444 Budapest, (HU)
( 54 ) Optimalizált RPE65 promoter- és kódoló szekvenciák
(2006.01)

( 51 ) A61K 48/00
C12N 9/18

(2006.01)

C12N 15/85

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201502137

2015.02.09. GB

( 11 ) E051953
( 21 ) E 17 814223
( 96 ) EP 20170814223

2017.06.16.

( 97 ) EP 3471780 A2

2017.12.21.

EP 3471780 B1

2020.10.28.

( 73 ) Adverum Biotechnologies, Inc., Menlo Park, California 94025 (US)
( 72 ) BLUMENKRANZ, Mark
GASMI, Mehdi
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Időskori makula degeneráció kezelése AAV2 variáns és aflibercept alkalmazásával
(2006.01)

( 51 ) A61K 48/00
A61K 35/761

(2015.01)

A61P 27/02

(2006.01)

C12N 15/09

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201662351234 P

2016.06.16. US

( 11 ) E052286
( 21 ) E 13 748791
( 96 ) EP 20130748791

2013.02.15.

( 97 ) EP 2815769 A1

2014.12.24.

EP 2815769 B1

2020.10.21.

( 73 ) NEURACLE SCIENCE CO., LTD., Seoul (KR)
( 72 ) SEONG, Jae Young
HWANG, Jong Ik
SUN, Woong
CHO, Eun Bee
KIM, Won-Ki
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) FAM19A5 molekula CNS károsodások diagnózisa és kezelése során történő alkalmazásra
( 51 ) A61K 48/00

(2006.01)
E589

A61K 31/7088

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
(2006.01)

A61K 31/7105

(2006.01)

A61P 9/10

(2006.01)

A61P 25/28

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 20120015177

2012.02.15. KR

( 11 ) E052391
( 21 ) E 16 776979
( 96 ) EP 20160776979

2016.01.08.

( 97 ) EP 3280474 A1

2016.10.13.

EP 3280474 B1

2020.11.04.

( 73 ) AFT Pharmaceuticals Limited, Auckland 0622 (NZ)
( 72 ) ATKINSON, Hartley Campbell
WOODHEAD, Brendon John
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Nazális gyógyszert leadó készülék
( 51 ) A61M 11/00

(2006.01)

A61M 15/00

(2006.01)

A61M 15/08

(2006.01)

B05B 17/00

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 70686415

2015.04.09. NZ

( 11 ) E052226
( 21 ) E 15 803890
( 96 ) EP 20150803890

2015.06.05.

( 97 ) EP 3151892 A1

2015.12.10.

EP 3151892 B1

2020.09.02.

( 73 ) LLT International (Ireland) Ltd., Dublin 2 D02 Y512 (IE)
( 72 ) LANSELL, Peter
KEATING, William
LOWE, David
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Rendszerek és eljárások szilárd anyagok feldolgozására ultrahangos, gázörvényben előállított lökéshullám
felhasználásával
( 51 ) A61M 11/06

(2006.01)

B01J 3/08

(2006.01)

B01J 8/00

(2006.01)

B01J 8/14

(2006.01)

B01J 8/16

(2006.01)

B01J 19/10

(2006.01)

B01J 19/26

(2006.01)

B02C 19/06

(2006.01)

B02C 19/18

(2006.01)

B02C 19/22

(2006.01)

F02K 1/52

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201414298877

2014.06.06. US
E590

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása

( 11 ) E052394
( 21 ) E 19 154989
( 96 ) EP 20190154989

2015.06.19.

( 97 ) EP 3505209 A1

2019.07.03.

EP 3505209 B1

2020.11.18.

( 73 ) Chiesi Farmaceutici S.p.A., 43122 Parma (IT)
( 72 ) TAMPIERI, Valerio
ZUCCHERI, Lorenzo
ILANDI, Emiliano
CAMPANINI, Alice
PASQUALI, Irene
LINNANE, Patrick Gerard
HAWSON, Nicholas Lee
GALE, David
GARRAD, Joanne
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Porinhalátor
(2006.01)

( 51 ) A61M 15/00
( 13 ) T2
( 30 ) 14175021

2014.06.30. EP

( 11 ) E052247
( 21 ) E 16 719677
( 96 ) EP 20160719677

2016.04.19.

( 97 ) EP 3307370 A1

2016.12.22.

EP 3307370 B1

2020.07.08.

( 73 ) Hollister Incorporated, Libertyville, IL 60048 (US)
( 72 ) FITZPATRICK, James, J.
FOLEY, Adam, J.
O'FLYNN, Padraig, M.
CLARKE, John, T.
FLETTER, Paul, C.
ARNOLD, William, K.
( 74 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1024 Budapest, (HU)
( 54 ) Vizelet katéterek, amelyeknek korlátozott újrafelhasználhatóságuk van
( 51 ) A61M 25/00

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201562175525 P

2015.06.15. US

( 11 ) E051961
( 21 ) E 10 012777
( 96 ) EP 20100012777

2003.10.01.

( 97 ) EP 2281605 A2

2011.02.09.

EP 2281605 B1

2020.06.03.

( 73 ) Novocure GmbH, 6039 Root D4 (CH)
( 72 ) PALTI, Yoram
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Berendezés tumor kezelésére elektromos mezővel
E591

( 51 ) A61N 1/40

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 263329

2002.10.02. US

285313

2002.10.31. US

315576

2002.12.10. US

( 11 ) E051916
( 21 ) E 17 168056
( 96 ) EP 20170168056

2010.04.29.

( 97 ) EP 3278665 A1

2018.02.07.

EP 3278665 B1

2020.09.09.

( 73 ) Amarin Pharmaceuticals Ireland Limited, Dublin 2 (IE)
( 72 ) MANKU, Mehar
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Stabil gyógyászati készítmény és annak alkalmazási módszerei
( 51 ) A61P 1/16

(2006.01)

A61K 9/48

(2006.01)

A61K 31/20

(2006.01)

A61K 31/202

(2006.01)

A61K 31/232

(2006.01)

A61K 45/06

(2006.01)

A61P 11/00

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 173763 P

2009.04.29. US

( 11 ) E052423
( 21 ) E 14 197779
( 96 ) EP 20140197779

2008.09.26.

( 97 ) EP 2915564 A1

2015.09.09.

EP 2915564 B1

2020.11.04.

( 73 ) Alexion Pharmaceuticals, Inc., Boston, MA 02210 (US)
( 72 ) LU, Genmin
PHILLIPS, David R.
ANDRE, Patrick
SINHA, Uma
( 74 ) dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, 1054 Budapest, (HU)
( 54 ) Az XA faktor inhibitorok antidótumai és ezek alkalmazási módszerei
( 51 ) A61P 7/04
A61K 38/48

(2006.01)
(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 976343 P
90574 P

2007.09.28. US
2008.08.20. US

( 11 ) E052468
( 21 ) E 17 721137
( 96 ) EP 20170721137

2017.05.02.

( 97 ) EP 3452485 A2

2017.11.09.

EP 3452485 B1

2020.09.09.

( 73 ) Oncoarendi Therapeutics SA, 02-089 Warszawa (PL)
E592

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
( 72 ) BLASZCZYK, Roman

NOWICKA, Julita
BOREK, Bartlomiej
BRZEZINSKA, Joanna
GZIK, Anna
DZIEGIELEWSKI, Marek
GOLEBIOWSKI, Adam
JEDRZEJCZAK, Karol
MATYSZEWSKI, Krzysztof
OLCZAK, Jacek
( 74 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, 1054 Budapest, (HU)
( 54 ) Arginázgátlók és terápiás alkalmazásaik
( 51 ) A61P 11/00
C07F 5/02

(2006.01)
(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 41706616

2016.05.04. PL

201662331550 P

2016.05.04. US

201762444669 P

2017.01.10. US

( 11 ) E051918
( 21 ) E 16 194925
( 96 ) EP 20160194925

2009.04.16.

( 97 ) EP 3144318 A1

2017.03.22.

EP 3144318 B1

2020.09.23.

( 73 ) Ferring B.V., 2132 JX Hoofddorp (NL)
( 72 ) COTTINGHAM, Ian
PLAKSIN, Daniel
WHITE, Richard Boyd
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Alfa 2,3- és alfa 2,6-szialilációt tartalmazó rekombináns FSH
( 51 ) A61P 15/00

(2006.01)

A61K 38/00

(2006.01)

A61P 15/08

(2006.01)

C07K 14/59

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 45424 P
08251528

2008.04.16. US
2008.04.25. EP

( 11 ) E052088
( 21 ) E 15 797421
( 96 ) EP 20150797421

2015.10.15.

( 97 ) EP 3206694 A1

2016.04.21.

EP 3206694 B1

2020.07.08.

( 73 ) Abiogen Pharma SpA, 56121 Ospedaletto (PISA) (IT)
( 72 ) MASSIMO, Varenna
( 74 ) ARINOVA Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1122 Budapest, (HU)
( 54 ) Neridronsav vagy sójának alkalmazása osteoarthrosis kezelésére
( 51 ) A61P 19/02
A61K 31/663

(2006.01)
(2006.01)
E593

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása

( 13 ) T2
( 30 ) MI20141794

2014.10.15. IT

( 11 ) E052096
( 21 ) E 17 740787
( 96 ) EP 20170740787

2017.06.21.

( 97 ) EP 3484594 A1

2018.01.18.

EP 3484594 B1

2020.07.01.

( 73 ) Le Nguyen Khanh, Trinh, Ha Noi (VN)
( 72 ) Le Nguyen Khanh, Trinh
( 74 ) Király György egyéni szabadalmi ügyvivő, 1171 Budapest, (HU)
( 54 ) Összecsukható szabadon álló edzőberendezés
( 51 ) A63B 21/068

(2006.01)

A63B 1/00

(2006.01)

A63B 23/12

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201615249348

2016.08.27. US

( 11 ) E052356
( 21 ) E 17 771730
( 96 ) EP 20170771730

2017.09.18.

( 97 ) EP 3538234 A1

2018.05.17.

EP 3538234 B1

2020.12.02.

( 73 ) Mack Rides GmbH & Co. KG, 79183 Waldkirch (DE)
( 72 ) GORDT, Dennis
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Élményparki létesítmény, különösen hullámvasút
( 51 ) A63G 7/00
A63G 21/04

(2006.01)
(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 102016121799

2016.11.14. DE

( 11 ) E052400
( 21 ) E 17 822415
( 96 ) EP 20170822415

2017.12.13.

( 97 ) EP 3554663 A1

2018.06.28.

EP 3554663 B1

2020.10.14.

( 73 ) Oma Cinéma, 75009 Paris (FR)
( 72 ) CHICAN, Pierre
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Szélesvásznú mozifilmek vetítésére alkalmas vetítőterem
( 51 ) A63J 25/00

(2009.01)

E04H 3/22

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 16306733

2016.12.19. EP

PCT/EP2017/053432 2017.02.15. WO
( 11 ) E052168
( 21 ) E 15 714463
E594

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
( 96 ) EP 20150714463 2015.03.31.

( 97 ) EP 3129120 A1

2015.10.15.

EP 3129120 B1

2020.09.02.

( 73 ) INVENT Environmental Technologies, Inc., Cedar Grove NJ 07009 (US)
( 72 ) HAGSPIEL, Thomas
HÖFKEN, Marcus
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Forgótárcsás szűrőeszköz
( 51 ) B01D 33/23

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201414251330

2014.04.11. US

( 11 ) E052497
( 21 ) E 18 177727
( 96 ) EP 20180177727

2018.06.14.

( 97 ) EP 3581258 A1

2019.12.18.

EP 3581258 B1

2020.09.16.

( 73 ) Doosan Lentjes GmbH, 40880 Ratingen (DE)
( 72 ) BROSCH, Björn
Narin, Oguzhan
( 74 ) BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., 1023 Budapest, (HU)
( 54 ) Reaktor füstgáz tisztítására száraz vagy kvázi-száraz szorpciós eljárással
( 51 ) B01D 53/50

(2006.01)

B01D 53/83

(2006.01)

( 13 ) T2
( 11 ) E052307
( 21 ) E 17 839692
( 96 ) EP 20170839692

2017.07.25.

( 97 ) EP 3498363 A1

2019.06.19.

EP 3498363 B1

2020.10.28.

( 73 ) Kim, Im Sun, Hapcheon-gun, Gyeongsangnam-do 50245 (KR)
( 72 ) Kim, Im Sun
( 74 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1024 Budapest, (HU)
( 54 ) Berendezés hőmérséklet vezérlő szerkezettel vízkezeléshez való üreges szálmembrán megerősítésére
szolgáló fonat belső felületének hőkezelésére
( 51 ) B01D 69/08

(2006.01)

B01D 63/02

(2006.01)

B01D 69/02

(2006.01)

C02F 1/44

(2006.01)

D04C 1/06

(2006.01)

D04C 3/48

(2006.01)

D06C 7/00

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 20160102122

2016.08.11. KR

( 11 ) E052311
( 21 ) E 09 709542
( 96 ) EP 20090709542

2009.02.02.
E595

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
( 97 ) EP 2254690 A2
2009.08.20.

2020.11.04.

EP 2254690 B1

( 73 ) Evonik Operations GmbH, 45128 Essen (DE)
( 72 ) TSCHERNJAEW, Juri
STENNER, Patrik
PISULA, Wojciech
DREXEL, Claus-Peter
GOTTHEIS, Martina
SEITZ, Tanja
Hitzler,Martn G.
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Stabilan tárolható termékrendszerek premix formulázásokhoz, gyártásuk és alkalmazásuk
(2006.01)

( 51 ) B01J 2/00
( 13 ) T2
( 30 ) 102008000290

2008.02.13. DE

( 11 ) E052196
( 21 ) E 17 769058
( 96 ) EP 20170769058

2017.09.18.

( 97 ) EP 3515585 A1

2018.03.29.

EP 3515585 B1

2020.11.04.

( 73 ) Total Raffinage Chimie, 92400 Courbevoie (FR)
( 72 ) NASCIMENTO, Pedro
SELMEN, Arnaud
ALLEN, Matthew
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Hengeres fal fluidumban lévő szilárd részecskék kiszűrésére
(2006.01)

( 51 ) B01J 8/02
B01D 29/11

(2006.01)

B01D 29/44

(2006.01)

B01D 33/067

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 1658816

2016.09.20. FR

( 11 ) E052424
( 21 ) E 16 735575
( 96 ) EP 20160735575

2016.07.01.

( 97 ) EP 3317023 A1

2017.01.12.

EP 3317023 B1

2020.12.30.

( 73 ) Dürr Systems AG, 74321 Bietigheim-Bissingen (DE)
( 72 ) Herre, Frank
MICHELFELDER, Manfred
Baumann, Michael
HERRMANN, Sascha
Seiz, Bernhard
BUCK, Thomas
( 74 ) Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., 1444 Budapest, (HU)
( 54 ) Alkalmazóeszköz, kiváltképpen rotációs porlasztó
( 51 ) B05B 7/04

(2006.01)
E596

B05B 1/30

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
(2006.01)

B05B 3/10

(2006.01)

B05B 12/08

(2006.01)

B05B 12/14

(2006.01)

B05B 15/55

(2018.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 102015008658

2015.07.03. DE

102015010158

2015.08.05. DE

( 11 ) E052371
( 21 ) E 16 818309
( 96 ) EP 20160818309

2016.06.27.

( 97 ) EP 3320995 A2

2018.05.16.

EP 3320995 B1

2020.07.15.

( 73 ) Volkswagen De México, S.A. De C.V., Puebla Mexico 72700 (MX)
( 72 ) MARTINS PINTO, Antonio Jose
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Digitális nyomtatási eljárás jármű karosszériájához
( 51 ) B05B 13/04

(2006.01)

B05B 12/00

(2006.01)

B41J 3/407

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 2015008613

2015.07.01. MX

( 11 ) E052287
( 21 ) E 14 705470
( 96 ) EP 20140705470

2014.02.11.

( 97 ) EP 2953739 A1

2014.08.14.

EP 2953739 B1

2020.09.02.

( 73 ) Bang & Clean GmbH, 5504 Othmarsingen (CH)
( 72 ) FLURY, Rainer
BÜRGIN, Markus
( 74 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1024 Budapest, (HU)
( 54 ) Eljárás és berendezés tartályok és berendezések belső terének tisztítására
(2006.01)

( 51 ) B08B 7/00

(2010.01)

F27D 25/00
( 13 ) T2
( 30 ) 429132013

2013.02.11. CH

( 11 ) E052462
( 21 ) E 17 725155
( 96 ) EP 20170725155

2017.04.28.

( 97 ) EP 3448594 A1

2017.11.02.

EP 3448594 B1

2020.08.19.

( 73 ) Fritz Werner Industrie-Ausrüstungen GmbH, 65366 Geisenheim (DE)
( 72 ) STEINER, Andreas
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Több munkahelyes présmű C-alakú présszerszámmal
( 51 ) B21D 37/08

(2006.01)
E597

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása

( 13 ) T2
( 30 ) 102016005145

2016.04.28. DE

102016005322

2016.05.02. DE

( 11 ) E052288
( 21 ) E 14 151922
( 96 ) EP 20140151922

2014.01.21.

( 97 ) EP 2772325 A2

2014.09.03.

EP 2772325 B1

2020.06.03.

( 73 ) KS HUAYU AluTech GmbH, 74172 Neckarsulm (DE)
( 72 ) Klimesch, Christian
BEER, Stephan
Ziegler, Steffen
( 74 ) Dr. Krajnyák és Társa Ügyvédi Iroda, 1012 Budapest, (HU)
( 54 ) Hűtőközeg-köpeny mag valamint eljárás keskeny válaszfalú forgattyúház előállítására
( 51 ) B22C 9/10

(2006.01)

F02F 1/00

(2006.01)

F02F 1/14

(2006.01)

F02F 7/00

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 102013101942

2013.02.27. DE

( 11 ) E052284
( 21 ) E 11 818714
( 96 ) EP 20110818714

2011.08.17.

( 97 ) EP 2605875 A2

2012.02.23.

EP 2605875 B1

2020.09.30.

( 73 ) Henkel IP & Holding GmbH, 40589 Düsseldorf (DE)
( 72 ) LIU, Puwei
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Szerves sav- vagy látens szerves sav-funkcionalizált polimerrel bevont fémporok forrasztópasztákhoz
( 51 ) B22F 1/02

(2006.01)

B22F 1/00

(2006.01)

B23K 35/26

(2006.01)

B23K 35/30

(2006.01)

B23K 35/36

(2006.01)

B23K 35/365

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 860497

2010.08.20. US

( 11 ) E052127
( 21 ) E 17 462001
( 96 ) EP 20170462001

2017.06.27.

( 97 ) EP 3421164 A1

2017.12.06.

EP

3421164 B1

( 73 ) Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, 1111 Budapest (HU)
( 72 ) Viharos Zsolt János
Kis Krisztián Balázs
dr Paniti Imre
E598

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása

Farkas Balázs
Csorba László
Szalai Tibor
Czampa Miklós
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Eljárás kerámia anyagok mikro-szikraforgácsolására
( 13 ) T2
( 11 ) E052283
( 21 ) E 10 818625
( 96 ) EP 20100818625

2010.08.03.

( 97 ) EP 2463050 A1

2012.06.13.

EP 2463050 B1

2020.11.18.

( 73 ) Senju Metal Industry Co., Ltd, Tokyo 120-8555 (JP)
( 72 ) KAGAYA Tomotake
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Fúvóka, berendezés hevítésére vagy hűtésére, valamint hevítő- vagy hűtőberendezés ilyen fúvókával
( 51 ) B23K 3/08

(2006.01)

B23K 1/00

(2006.01)

B23K 1/008

(2006.01)

B23K101/36

(2006.01)

B23K101/42

(2006.01)

H05K 3/34

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 2009219542

2009.09.24. JP

( 11 ) E052006
( 21 ) E 19 160696
( 96 ) EP 20190160696

2019.03.05.

( 97 ) EP 3539710 A1

2019.09.18.

EP 3539710 B1

2020.09.09.

( 73 ) Rolls-Royce plc, London N1 9FX (GB)
Rolls-Royce Power Engineering PLC, Derby DE24 8BJ (GB)
( 72 ) Clark, Daniel
Giudice, Sebastiano
( 74 ) Arinova Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1122 Budapest, (HU)
( 54 ) Burkolatréteg felvitele egy alkatrészre
( 51 ) B23K 26/03

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201804215

2018.03.16. GB

( 11 ) E051931
( 21 ) E 14 812549
( 96 ) EP 20140812549

2014.12.16.

( 97 ) EP 3086898 A1

2015.07.02.

EP 3086898 B1

2020.09.16.

( 73 ) KUKA Deutschland GmbH, 86165 Augsburg (DE)
( 72 ) Dinkhoff, Markus
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
E599

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
( 54 ) Hegesztőrobot és eljárás lézeres hegesztőeszköz működtetésére

( 51 ) B23K 26/08

(2006.01)

B23K 26/06

(2006.01)

B23K 26/24

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 102013227148

2013.12.23. DE

( 11 ) E052193
( 21 ) E 18 166037
( 96 ) EP 20180166037

2015.02.26.

( 97 ) EP 3363584 A1

2018.08.22.

EP 3363584 B1

2020.11.18.

( 73 ) Constellium Neuf Brisach, 68600 Biesheim (FR)
( 72 ) PERRIER, Malika
ARBAB, Alireza
PEGUET, Lionel
DELHOMME, Myriam
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Eljárás keményforraszlemez előállítására
( 51 ) B23K 35/28

(2006.01)

B23K 35/02

(2006.01)

B32B 15/01

(2006.01)

C22C 21/00

(2006.01)

C22C 21/02

(2006.01)

F28F 13/18

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 1400551

2014.03.06. FR

( 11 ) E052459
( 21 ) E 17 171195
( 96 ) EP 20170171195

2013.06.18.

( 97 ) EP 3238899 A1

2017.11.01.

EP 3238899 B1

2020.09.02.

( 73 ) Välinge Innovation AB, 263 65 Viken (SE)
( 72 ) PERVAN, Darko
PALSSON, Agne
( 74 ) Olle Bäcklund, S-162 65 Vällingby, (SE)
( 54 ) Mechanikus rögzítési rendszer padlóburkolatokhoz
( 51 ) B27M 3/04

(2006.01)

B27F 1/02

(2006.01)

E04F 15/00

(2006.01)

E04F 15/02

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 1250656
201261661645 P

2012.06.19. SE
2012.06.19. US

1250691

2012.06.26. SE

1350027

2013.01.11. SE

( 11 ) E052397
E600

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása

( 21 ) E 15 817866
( 96 ) EP 20150817866

2015.12.23.

( 97 ) EP 3393734 A1

2017.06.29.

EP 3393734 B1

2020.09.16.

( 73 ) Goodhout Holding B.V., 3197 KG Botlek (NL)
( 72 ) TEN HOUTEN, Silvia
DONATO, Nicola
MARINO, Gianmarco
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Eljárás mesterséges falemez gyártására
( 51 ) B27N 1/00

(2006.01)

B27N 3/00

(2006.01)

B27N 3/02

(2006.01)

B27N 3/04

(2006.01)

( 13 ) T2
( 11 ) E052281
( 21 ) E 15 752906
( 96 ) EP 20150752906

2015.08.05.

( 97 ) EP 3188884 A1

2016.03.10.

EP 3188884 B1

2020.10.07.

( 73 ) Brugg Rohr Ag Holding, 5200 Brugg (CH)
( 72 ) OESCHGER, Alfred
Kress, Jürgen
DAMBOWY, Christian
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Eljárás kompozit elem előállítására és ennek alkalmazása
( 51 ) B29C 44/12

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 13452014

2014.09.04. CH

( 11 ) E052171
( 21 ) E 14 721751
( 96 ) EP 20140721751

2014.01.17.

( 97 ) EP 2948286 A2

2014.07.31.

EP 2948286 B1

2020.09.02.

( 73 ) VAN LÜCK, Frank, 47877 Willich (DE)
( 72 ) van Lück, Frank
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Eljárás habanyag előállítására valamint az erre szolgáló készülék
( 51 ) B29C 44/60

(2006.01)

B29C 44/34

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 102013001410

2013.01.28. DE

( 11 ) E052248
( 21 ) E 18 179185
( 96 ) EP 20180179185

2018.06.21.

( 97 ) EP 3418026 A1

2018.12.26.
E601

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
EP 3418026 B1
2020.08.05.

( 73 ) GÜNTHER Heisskanaltechnik GmbH, 35066 Frankenberg (DE)
( 72 ) GÜNTHER, Herbert
Sommer, Siegrid
Schnell, Torsten
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Elosztóberendezés fröccsöntőfúvókához, fröccsöntőfúvóka elosztóberendezéssel és fröccsöntőszerszám
fröccsöntőfúvókával és elosztóberendezéssel
(2006.01)

( 51 ) B29C 45/27
( 13 ) T2
( 30 ) 102017113885

2017.06.22. DE

( 11 ) E052214
( 21 ) E 13 757963
( 96 ) EP 20130757963

2013.03.08.

( 97 ) EP 2822748 A1

2013.09.12.

EP 2822748 B1

2020.08.05.

( 73 ) Furukawa Electric Co., Ltd., Tokyo 100-8322 (JP)
( 72 ) MAROSFŐI, Botond
POMLÉNYI, Péter
GOMBOS, Ákos
INAMORI, Kojiro
OKITA, Yutaka
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Berendezés és eljárás mikrocelluláris habok előállítására
(2019.01)

( 51 ) B29C 48/00
( 13 ) T2
( 30 ) 1200156

2012.03.09. HU

( 11 ) E052138
( 21 ) E 16 752196
( 96 ) EP 20160752196

2016.01.22.

( 97 ) EP 3260266 A1

2017.12.27.

EP 3260266 B1

2020.09.23.

( 73 ) Toray Industries, Inc., Tokyo, 103-8666 (JP)
( 72 ) ICHINOMIYA, Takashi
SUGATA, Masami
( 74 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1024 Budapest, (HU)
( 54 ) Eljárás mikropórusos műanyag film előállítására
( 51 ) B29C 48/88

(2019.01)

B29C 55/02

(2006.01)

B29C 55/12

(2006.01)

B29C 55/18

(2006.01)

B29C 67/20

(2006.01)

B29K 23/00

(2006.01)

B29K105/04

(2006.01)

B29L 7/00

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 2015031389

2015.02.20. JP
E602

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása

( 11 ) E052357
( 21 ) E 16 168806
( 96 ) EP 20160168806

2016.05.09.

( 97 ) EP 3093120 A1

2016.11.16.

EP 3093120 B1

2020.10.21.

( 73 ) svt BRANDSCHUTZ Vertriebsgesellschaft mbH, 21217 Seevetal (DE)
( 72 ) Reher, Reinald
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Tűzvédelem szálerősítésű műanyagból készült félkész termékekhez vagy alkatrészekhez
( 51 ) B29C 51/14

(2006.01)

B29C 51/10

(2006.01)

B32B 7/02

(2006.01)

B32B 19/02

(2006.01)

B32B 27/06

(2006.01)

B32B 27/18

(2006.01)

B32B 37/10

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 102015107572

2015.05.13. DE

( 11 ) E052364
( 21 ) E 17 164771
( 96 ) EP 20170164771

2014.05.12.

( 97 ) EP 3205475 A1

2017.08.16.

EP 3205475 B1

2020.07.22.

( 73 ) Geiss AG, 96145 Sesslach (DE)
( 72 ) Daum, Wolfgang
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Hőformázó gép
( 51 ) B29C 51/38

(2006.01)

B29C 51/10

(2006.01)

B29C 51/26

(2006.01)

B29C 51/30

(2006.01)

( 13 ) T2
( 11 ) E052376
( 21 ) E 15 189857
( 96 ) EP 20150189857

2015.10.14.

( 97 ) EP 3156217 A1

2017.04.19.

EP 3156217 B1

2020.07.22.

( 73 ) Y Soft Corporation, a.s., 616 00 Brno - Kralovo Pole (CZ)
( 72 ) NADVORNIK, Matej
MIKLAS, David
COUFAL, Vladimir
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Extruder-részegység háromdimenziós nyomtatóhoz
( 51 ) B29C 64/118

(2017.01)

B29C 48/02

(2019.01)

B29C 48/05

(2019.01)
E603

B29C 48/25

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
(2019.01)

B29C 48/285

(2019.01)

B29C 48/30

(2019.01)

B29C 48/86

(2019.01)

B29C 48/92

(2019.01)

B29C 64/209

(2017.01)

B29C 64/295

(2017.01)

B33Y 10/00

(2015.01)

B33Y 30/00

(2015.01)

( 13 ) T2
( 11 ) E052410
( 21 ) E 18 171067
( 96 ) EP 20180171067

2018.05.07.

( 97 ) EP 3566857 A1

2019.11.13.

EP 3566857 B1

2020.07.29.

( 73 ) Mondi AG, 1030 Wien (AT)
( 72 ) VOGELSKAMP, Uwe
ROSENWIRTH, Johannes
KAINZ, Reinhard
( 74 ) Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1255 Budapest, (HU)
( 54 ) Zsákfal, zsákcső, és abból készült zsák, valamint eljárás ezek előállítására
( 51 ) B29C 65/00

(2006.01)

B31B 70/00

(2017.01)

B32B 27/10

(2006.01)

B65D 30/08

(2006.01)

D21H 19/84

(2006.01)

( 13 ) T2
( 11 ) E052369
( 21 ) E 15 165724
( 96 ) EP 20150165724

2015.04.29.

( 97 ) EP 2949452 A1

2015.12.02.

EP 2949452 B1

2020.07.01.

( 73 ) Marelli Automotive Lighting Italy S.p.A., 10078 Venaria Reale (TO) (IT)
( 72 ) Schiccheri, Nicola
Boero, Cristiano
Ferigo, Domenico
Leone, Fabio
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Gépjármű-lámpa lézerhegesztési eljárása
( 51 ) B29C 65/16

(2006.01)

F21S 41/29

(2018.01)

F21S 43/27

(2018.01)

( 13 ) T2
( 30 ) PD20140135

2014.05.30. IT

( 11 ) E051962
( 21 ) E 17 748498
E604

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
( 96 ) EP 20170748498 2017.08.04.

( 97 ) EP 3504051 A1

2018.03.01.

EP 3504051 B1

2020.10.07.

( 73 ) BASF SE, 67056 Ludwigshafen am Rhein (DE)
( 72 ) MEYER, Andre
HASENPATT, Michael
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Berendezés és eljárás szálszerkezetek impregnálására
( 51 ) B29C 70/06

(2006.01)

B05C 1/08

(2006.01)

B29B 15/12

(2006.01)

C08J 5/24

(2006.01)

D06B 3/10

(2006.01)

D06B 21/02

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 16185545

2016.08.24. EP

( 11 ) E052042
( 21 ) E 14 828495
( 96 ) EP 20140828495

2014.09.18.

( 97 ) EP 3049238 A2

2015.04.02.

EP 3049238 B1

2020.08.19.

( 73 ) Dunlop Oil & Marine Limited, Pyewipe, Grimsby DN31 2SP (GB)
( 72 ) BAILEY, Stephen
PASKIEWICZ, Krystian
BISHOP, Simon
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Eljárás tömlő előállítására
( 51 ) B29D 23/00

(2006.01)

B29C 63/00

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201317088

2013.09.26. GB

( 11 ) E052151
( 21 ) E 17 720122
( 96 ) EP 20170720122

2017.04.27.

( 97 ) EP 3448668 A1

2017.11.02.

EP 3448668 B1

2020.10.28.

( 73 ) 4JET Technologies GmbH, 52477 Alsdorf (DE)
( 72 ) KRAUS, Armin
( 74 ) Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., 1444 Budapest, (HU)
( 54 ) Információ szinkronizálása abroncson
( 51 ) B29D 30/72

(2006.01)

B23K 26/00

(2006.01)

B23K 26/364

(2014.01)

B23K103/00

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 16167560

2016.04.28. EP

E605

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása

( 11 ) E052065
( 21 ) E 17 777023
( 96 ) EP 20170777023

2017.09.27.

( 97 ) EP 3519312 A1

2018.04.05.

EP 3519312 B1

2020.11.11.

( 73 ) Windmöller & Hölscher KG, 49525 Lengerich (DE)
( 72 ) LAMKEMEYER, Andreas
JUNG, Michael
KÖHN, Uwe
DERKSEN, Jakob
KLEEMANN, Andreas
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Szelepes zsák, valamint eljárás és rendszer szelepes zsák előállítására
( 51 ) B31B 70/14

(2017.01)

B31B 70/26

(2017.01)

B31B 70/62

(2017.01)

B31B 70/85

(2017.01)

B31B150/00

(2017.01)

B31B160/20

(2017.01)

B31B170/20

(2017.01)

B65B 1/18

(2006.01)

B65B 1/22

(2006.01)

B65B 1/28

(2006.01)

B65B 43/46

(2006.01)

B65B 51/14

(2006.01)

B65B 51/30

(2006.01)

B65D 30/18

(2006.01)

B65D 30/24

(2006.01)

B65D 33/01

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 102016218626

2016.09.27. DE

102016220428

2016.10.18. DE

( 11 ) E052398
( 21 ) E 18 167554
( 96 ) EP 20180167554

2018.04.16.

( 97 ) EP 3556549 A1

2019.10.23.

EP 3556549 B1

2020.09.16.

( 73 ) SWISS KRONO Tec AG, 6004 Luzern (CH)
( 72 ) Kalwa, Norbert
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Hordozóanyag műgyantához
( 51 ) B32B 5/02

(2006.01)

B32B 5/26

(2006.01)

B32B 5/30

(2006.01)

B32B 7/12

(2006.01)

B32B 21/06

(2006.01)

B32B 21/10

(2006.01)
E606

B32B 27/06

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
(2006.01)

(2006.01)

B32B 29/00
( 13 ) T2
( 11 ) E052295
( 21 ) E 17 707069
( 96 ) EP 20170707069

2017.03.01.

( 97 ) EP 3429844 A1

2017.09.21.

EP 3429844 B1

2020.10.28.

( 73 ) SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE, 92400 Courbevoie (FR)
( 72 ) SCHULZ, Valentin
SCHALL, Günther
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Villamosan vezető bevonattal rendelkező, többrétegű panel szem elé vetített kijelzőhöz
( 51 ) B32B 17/10

(2006.01)

C03C 27/12

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 16160839

2016.03.17. EP

( 11 ) E052354
( 21 ) E 14 795642
( 96 ) EP 20140795642

2014.11.10.

( 97 ) EP 3079901 A1

2015.06.18.

EP 3079901 B1

2020.09.16.

( 73 ) SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE, 92400 Courbevoie (FR)
( 72 ) ARNDT, Martin
GOSSEN, Stefan
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Hőre lágyuló film függőleges és vízszintes irányban nemlineáris folytonos ékbetéttel rendelkező kompozit
üvegtáblához
( 51 ) B32B 17/10

(2006.01)

G02B 27/01

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 13196871

2013.12.12. EP

( 11 ) E052365
( 21 ) E 14 805976
( 96 ) EP 20140805976

2014.10.22.

( 97 ) EP 3060397 A1

2015.04.30.

EP 3060397 B1

2020.07.22.

( 73 ) SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE, 92400 Courbevoie (FR)
( 72 ) LESTRINGANT, Claire
GY, René
KREMERS, Stephan
( 74 ) Olle Bäcklund, S-162 65 Vällingby, (SE)
( 54 ) Vékony laminált üveg szélvédőhöz
( 51 ) B32B 17/10

(2006.01)

B60J 1/00

(2006.01)

B60J 1/02

(2006.01)
E607

C03C 27/12

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 1360326

2013.10.23. FR

( 11 ) E052230
( 21 ) E 13 809069
( 96 ) EP 20130809069

2013.06.27.

( 97 ) EP 2867881 A1

2014.01.03.

EP 2867881 B1

2020.07.08.

( 73 ) Taghleef Industries Inc., Newark, DE 19711 (US)
( 72 ) GILLIE, James, Kevin
( 74 ) ARINOVA Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1122 Budapest, (HU)
( 54 ) A termékhez ragasztott foltozásmentes címke, amely tartalmaz egy vagy több címkefestő anyagot
( 51 ) B32B 25/08

(2006.01)

B32B 27/32

(2006.01)

G09F 3/02

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201261664986 P
201313927483

2012.06.27. US
2013.06.26. US

( 11 ) E052002
( 21 ) E 14 805491
( 96 ) EP 20140805491

2014.11.26.

( 97 ) EP 3074226 A1

2015.06.04.

EP 3074226 B1

2020.09.23.

( 73 ) REHAU AG + Co, 95111 Rehau (DE)
( 72 ) ENGELBRECHT, Thorsten
MEHNERT, Hans Peter
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Többrétegű kompozit test
( 51 ) B32B 27/08

(2006.01)

B32B 27/30

(2006.01)

B32B 33/00

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 202013105459 U

2013.11.29. DE

( 11 ) E051904
( 21 ) E 13 425135
( 96 ) EP 20130425135

2013.10.03.

( 97 ) EP 2857194 A1

2015.04.08.

EP 2857194 B1

2020.09.09.

( 73 ) Ondaplast S.p.a., 47020 Longiano FC (IT)
( 72 ) Paolucci, Fabrizio
Boghi, Claudio
DI Credico, Francesco
Celli, Annamaria
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Többfalú fóliák
( 51 ) B32B 27/08

(2006.01)
E608

B32B 27/18

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
(2006.01)

B32B 27/20

(2006.01)

B32B 27/32

(2006.01)

C08K 9/06

(2006.01)

( 13 ) T2
( 11 ) E052081
( 21 ) E 16 001687
( 96 ) EP 20160001687

2009.10.16.

( 97 ) EP 3112176 A1

2017.01.04.

EP 3112176 B1

2020.08.12.

( 73 ) Dürr Systems AG, 74321 Bietigheim-Bissingen (DE)
( 72 ) Herre, Frank
Fritz, Hans-Georg
WESSELKY, Steffen
( 74 ) Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., 1444 Budapest, (HU)
( 54 ) Bevonóberendezés és hozzá kapcsolódó bevonatolási folyamat
( 51 ) B41J 3/407

(2006.01)

B05B 13/04

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 102008053178

2008.10.24. DE

( 11 ) E052231
( 21 ) E 14 729430
( 96 ) EP 20140729430

2014.04.23.

( 97 ) EP 2988944 A1

2014.10.30.

EP 2988944 B1

2020.07.15.

( 73 ) Jetronica Limited, Longridge Preston PR3 2YX (GB)
( 72 ) KOCSIS, Albert
FLÓRIÁN, Gusztáv
KOCSIS, Péter
( 74 ) ARINOVA Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1122 Budapest, (HU)
( 54 ) Eljárás digitálisan nyomtatott dekoratív bevonat előállítására szilárd felületen
( 51 ) B41M 3/00

(2006.01)

B41M 5/00

(2006.01)

B41M 7/00

(2006.01)

B44C 1/00

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) P1300249

2013.04.24. HU

( 11 ) E052341
( 21 ) E 16 713303
( 96 ) EP 20160713303

2016.03.14.

( 97 ) EP 3271188 A1

2016.09.22.

EP 3271188 B1

2020.09.23.

( 73 ) Tarkett GDL, 9779 Lentzweiler (LU)
( 72 ) FORGET, Luc
BRANKOV, Igor
KACKMANN-SCHNEIDER, Klaas
E609

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

( 54 ) Nyomtatott dekorációs felületbevonatok
( 51 ) B41M 5/00

(2006.01)

B41M 5/52

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 15159282

2015.03.16. EP

( 11 ) E052228
( 21 ) E 13 194934
( 96 ) EP 20130194934

2013.11.28.

( 97 ) EP 2746061 A1

2014.06.25.

EP 2746061 B1

2020.07.08.

( 73 ) Tellure Rota S.p.A., 41043 Formigine (MO) (IT)
( 72 ) Milelli, Matteo
Borghi, Pierluigi
Girlando, Simone
Mercalli, Giorgio
( 74 ) Arinova Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1122 Budapest, (HU)
( 54 ) Kerék kocsikhoz és gyártási módja
(2006.01)

( 51 ) B60B 3/02

(2006.01)

B60B 33/00
( 13 ) T2
( 30 ) PD20120397

2012.12.20. IT

( 11 ) E051978
( 21 ) E 15 002910
( 96 ) EP 20150002910

2012.04.02.

( 97 ) EP 3002135 A2

2016.04.06.

EP 3002135 B1

2020.10.07.

( 73 ) Defense Products and Services Group, Inc., Purcellville, VA 20132 (US)
( 72 ) Helland, Chad, Leighton
Fincher, Charles Kennith
ELHARDT, Paul, Michael
SMITH, Ellis, J.
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Vontató elrendezés
( 51 ) B60D 1/54

(2006.01)

B60D 1/00

(2006.01)

B60D 1/167

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201113076520

2011.03.31. US

( 11 ) E052251
( 21 ) E 17 732366
( 96 ) EP 20170732366

2017.06.16.

( 97 ) EP 3471982 A1

2017.12.21.

EP 3471982 B1

2020.07.22.

( 73 ) Gebr. Bode GmbH & Co. KG, 34123 Kassel (DE)
( 72 ) THEIS, Christoph
E610

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
RASEKHI, Abbas

AREND, Ulrich
( 74 ) Dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, 1111 Budapest, (HU)
( 54 ) Tolóajtó hárompontos felfüggesztése
(2006.01)

( 51 ) B60J 5/06

(2006.01)

B61D 19/02
( 13 ) T2
( 30 ) 102016111069

2016.06.16. DE

202017102755 U

2017.05.09. DE

( 11 ) E052265
( 21 ) E 17 793715
( 96 ) EP 20170793715

2017.10.13.

( 97 ) EP 3529100 A1

2018.04.26.

EP 3529100 B1

2020.08.19.

( 73 ) Coyote System, 92150 Suresnes (FR)
( 72 ) VAN LAETHEM, Jean-Marc
PIERLOT, Fabien
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Okostelefont és távoli interfész eszközt tartalmazó vezetőtámogató rendszer járműhöz
(2006.01)

( 51 ) B60K 28/06
( 13 ) T2
( 30 ) 1670613

2016.10.20. FR

( 11 ) E052254
( 21 ) E 17 804106
( 96 ) EP 20170804106

2017.11.09.

( 97 ) EP 3538399 A1

2018.05.17.

EP 3538399 B1

2020.09.09.

( 73 ) SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE, 92400 Courbevoie (FR)
( 72 ) MELCHER, Martin
YEH, Li-Ya
ARNDT, Martin
EFFERTZ, Christian
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Jármű ablak fényvezető testtel egy érzékelő számára
(2006.01)

( 51 ) B60R 1/00
( 13 ) T2
( 30 ) 16198566

2016.11.14. EP

( 11 ) E052109
( 21 ) E 18 176933
( 96 ) EP 20180176933

2018.06.11.

( 97 ) EP 3424780 A1

2019.01.09.

EP 3424780 B1

2020.08.05.

( 73 ) MAN Truck & Bus SE, 80995 München (DE)
( 72 ) Wilkens, Jean-Marc
Gaedtke, Sven
Landsherr, Thomas
E611

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása

Elbs, Norbert
Schönherr, Stephan
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Poggyászmegőrző berendezéssel ellátott jármű, főleg autóbusz
( 51 ) B60R 7/00

(2006.01)

B60P 3/00

(2006.01)

B60R 9/06

(2006.01)

B65G 1/127

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 102017115033

2017.07.05. DE

( 11 ) E052387
( 21 ) E 15 766140
( 96 ) EP 20150766140

2015.09.17.

( 97 ) EP 3197729 A1

2016.03.31.

EP 3197729 B1

2020.10.21.

( 73 ) Mack Rides GmbH & Co. KG, 79183 Waldkirch (DE)
( 72 ) Burger, Günter
Sornik, Frank
HAUER, Roman
GORDT, Dennis
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Szerkezet utas visszatartásra mutatványos berendezés tartóegységben
(2006.01)

( 51 ) B60R 22/48

(2006.01)

A63G 7/00
( 13 ) T2
( 30 ) 102014113869

2014.09.24. DE

( 11 ) E052246
( 21 ) E 14 795607
( 96 ) EP 20140795607

2014.11.04.

( 97 ) EP 3049297 A1

2015.06.04.

EP 3049297 B1

2020.07.15.

( 73 ) Siemens Mobility GmbH, 81739 München (DE)
( 72 ) THÜRER, Matthias
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Fékrendszer és eljárás a fékrendszer vezérlésére
( 51 ) B60T 13/66

(2006.01)

B60T 13/68

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 102013224421

2013.11.28. DE

( 11 ) E052199
( 21 ) E 14 781099
( 96 ) EP 20140781099

2014.09.24.

( 97 ) EP 3041727 A2

2015.04.23.

EP 3041727 B1

2020.10.28.

( 73 ) Siemens Mobility GmbH, 81739 München (DE)
( 72 ) Liebig, Andreas
E612

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

( 54 ) Eurabalíz járműegység és eljárás az eurobalíz járműegység üzemeltetésére
( 51 ) B61L 3/12
B61L 27/00

(2006.01)
(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 102013220868

2013.10.15. DE

( 11 ) E052267
( 21 ) E 17 777661
( 96 ) EP 20170777661

2017.09.06.

( 97 ) EP 3509927 A1

2018.03.15.

EP 3509927 B1

2020.10.21.

( 73 ) Wavetrain Systems AS, 1366 Lysaker (NO)
( 72 ) LANG, Dominik
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Vasúti pálya állapotát monitorozó rendszer a vasúti pálya egy sínjének részleges vagy teljes törésének
érzékelésére
( 51 ) B61L 23/04

(2006.01)

B61L 15/00

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 20161424

2016.09.07. NO

( 11 ) E052055
( 21 ) E 17 190329
( 96 ) EP 20170190329

2017.09.11.

( 97 ) EP 3453587 A1

2019.03.13.

EP 3453587 B1

2020.12.02.

( 73 ) VERMOP Salmon GmbH, 82205 Gilching (DE)
( 72 ) Salmon, Dirk
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Takarítókocsikból álló rendszer csatlakozóberendezéssel
( 51 ) B62B 3/02

(2006.01)

( 13 ) T2
( 11 ) E051842
( 21 ) E 14 200200
( 96 ) EP 20140200200

2014.12.23.

( 97 ) EP 2886465 A1

2015.06.24.

EP 2886465 B1

2020.08.12.

( 73 ) Israel Aerospace Industries Ltd., 7010000 Lod (IL)
( 72 ) Oren, Avitzur
( 74 ) SWORKS Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivői Iroda Kft., 1134 Budapest, (HU)
( 54 ) Kormányzási szög felügyelete repülőgépszállítás alatt
( 51 ) B62D 15/02
B64F 1/22

(2006.01)
(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 23009913

2013.12.23. IL

( 11 ) E052294
E613

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása

( 21 ) E 17 804956
( 96 ) EP 20170804956

2017.11.06.

( 97 ) EP 3538432 A1

2018.05.17.

EP 3538432 B1

2020.09.30.

( 73 ) Ayro, 75010 Paris (FR)
( 72 ) VAN PETEGHEM, Marc
SDEZ, Nicolas
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Vitorlahajtású hajó
(2006.01)

( 51 ) B63H 9/06
( 13 ) T2
( 30 ) 1670665

2016.11.08. FR

( 11 ) E052353
( 21 ) E 17 840427
( 96 ) EP 20170840427

2017.11.01.

( 97 ) EP 3535191 A1

2018.05.11.

EP 3535191 B1

2020.09.30.

( 73 ) König, Armin, 66649 Oberthal (DE)
( 72 ) König, Armin
WAGNER, Jörg
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Csomagolási eljárás és szállítási csomagolás, valamint drón a csomagolás tartására
( 51 ) B65B 31/04

(2006.01)

B64C 39/02

(2006.01)

B64F 1/32

(2006.01)

B65B 55/20

(2006.01)

B65D 5/50

(2006.01)

B65D 77/04

(2006.01)

B65D 81/02

(2006.01)

B65D 81/07

(2006.01)

B65D 81/20

(2006.01)

G06Q 10/08

(2012.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 102016012963

2016.11.01. DE

( 11 ) E052279
( 21 ) E 16 801297
( 96 ) EP 20160801297

2016.09.30.

( 97 ) EP 3359454 A2

2017.04.13.

EP 3359454 B1

2020.07.22.

( 73 ) CORAZZA S.p.A., 40128 Bologna (IT)
( 72 ) MUSILLO, Michele
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Berendezés termék adagjainak adagolására
( 51 ) B65B 37/10

(2006.01)

B65B 1/12

(2006.01)

B65B 3/08

(2006.01)

B65G 33/22

(2006.01)
E614

B65G 33/24
B65G 33/26

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
(2006.01)

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) UB20154277

2015.10.09. IT

( 11 ) E052132
( 21 ) E 17 730367
( 96 ) EP 20170730367

2017.05.11.

( 97 ) EP 3471904 A1

2017.12.28.

EP 3471904 B1

2020.10.07.

( 73 ) Continental Teves AG & Co. OHG, 60488 Frankfurt am Main (DE)
( 72 ) GOLL, Manfred
HAVERKAMP, Martin
STICKSEL, Gerhard
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Eljárás egy tartály előállítására
( 51 ) B65B 41/16

(2006.01)

B65B 47/06

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 102016211018

2016.06.21. DE

( 11 ) E052079
( 21 ) E 19 174339
( 96 ) EP 20190174339

2016.03.07.

( 97 ) EP 3543157 A1

2019.09.25.

EP 3543157 B1

2020.07.22.

( 73 ) Crown Packaging Technology, Inc., Alsip, IL 60803-2599 (US)
( 72 ) COMBE, Florian Christian Gregory
OSBORN, Stephen John
WINSTANLEY, Lucy Michelle
( 74 ) SWORKS Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivői Iroda Kft., 1134 Budapest, (HU)
( 54 ) Gyűrű nélküli fém dobozok
( 51 ) B65D 6/34
B65D 43/02

(2006.01)
(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201504128

2015.03.11. GB

( 11 ) E051912
( 21 ) E 17 207216
( 96 ) EP 20170207216

2017.12.14.

( 97 ) EP 3498624 A1

2019.06.19.

EP 3498624 B1

2020.09.23.

( 73 ) Starlinger & Co Gesellschaft m.b.H., 1060 Wien (AT)
( 72 ) Fürst, Herbert
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Zsák ömlesztett anyagok számára
( 51 ) B65D 30/24

(2006.01)

( 13 ) T2

E615

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása

( 11 ) E051955
( 21 ) E 18 185284
( 96 ) EP 20180185284

2009.04.23.

( 97 ) EP 3434613 A1

2019.01.30.

EP 3434613 B1

2020.06.03.

( 73 ) Reynolds Presto Products Inc., Appleton, WI 54914 (US)
( 72 ) Soller, Craig
Cameron, David
Bohn, Michael
DOWLER, Roger E
Fleury, Janet
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Csomagoló eszközök belső erőknek ellenálló lezárása
( 51 ) B65D 33/25

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 47327 P

2008.04.23. US

( 11 ) E051992
( 21 ) E 16 773854
( 96 ) EP 20160773854

2016.03.25.

( 97 ) EP 3277598 A1

2016.10.06.

EP 3277598 B1

2020.06.10.

( 73 ) Maguire, Michael, San Bruno, CA 94066 (US)
( 72 ) Maguire, Michael
( 74 ) Arinova Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1122 Budapest, (HU)
( 54 ) Kupak a tartályhoz
( 51 ) B65D 41/34

(2006.01)

B65D 41/32

(2006.01)

B65D 55/16

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 104110838
201514725246

2015.04.02. TW
2015.05.29. US

( 11 ) E052333
( 21 ) E 15 766749
( 96 ) EP 20150766749

2015.09.15.

( 97 ) EP 3194287 A1

2016.03.24.

EP 3194287 B1

2020.08.05.

( 73 ) Mauser-Werke GmbH, 50321 Brühl (DE)
( 72 ) BISCHOFF, Sebastian
SIEDE, Daniel
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Tartály fedéllel
( 51 ) B65D 43/02

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 102014013330

2014.09.15. DE

( 11 ) E052177
( 21 ) E 13 169279
E616

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
( 96 ) EP 20130169279 2013.05.24.

( 97 ) EP 2669212 A1

2013.12.04.

EP 2669212 B1

2019.08.21.

( 73 ) Paccor Packaging GmbH, 40468 Düsseldorf (DE)
( 72 ) Bergner, Dieter
( 74 ) dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, 1111 Budapest, (HU)
( 54 ) Tető és eljárás a gyártásához
( 51 ) B65D 43/02

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 102012104683

2012.05.30. DE

( 11 ) E052086
( 21 ) E 16 808926
( 96 ) EP 20160808926

2016.11.17.

( 97 ) EP 3393932 A1

2017.06.29.

EP 3393932 B1

2020.07.01.

( 73 ) Protechna S.A., 1701 Fribourg (CH)
( 72 ) SCHÜTZ, Udo
( 74 ) ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1255 Budapest, (HU)
( 54 ) Szállító- és tárolótartály folyadékokhoz
( 51 ) B65D 77/04

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 102015016814

2015.12.23. DE

( 11 ) E052262
( 21 ) E 15 730543
( 96 ) EP 20150730543

2015.05.01.

( 97 ) EP 3288849 A1

2016.11.10.

EP 3288849 B1

2020.07.29.

( 73 ) VQM Packaging B.v., 4004 MB Tiel (NL)
( 72 ) WILLEMSEN, Evert Jan Willem
LUYTEN, Reinierus Maria Johannes
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Szelep levegőztető és/vagy lelevegőztető nyílással rendelkező hajlékony csomagoláshoz, valamint eljárás
hajlékony csomagolás levegőztetésére és/vagy lelevegőztetésére
( 51 ) B65D 77/22

(2006.01)

B65D 81/20

(2006.01)

( 13 ) T2
( 11 ) E052306
( 21 ) E 19 162086
( 96 ) EP 20190162086

2019.03.12.

( 97 ) EP 3564153 A1

2019.11.06.

EP 3564153 B1

2020.12.23.

( 73 ) Dart Industries Inc., Orlando, FL 32837 (US)
( 72 ) Backaert, Dimitri M.C.J.
Tabey, Laurent
Verbrugge, Steven J.
Schoukens, Kris
E617

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása

Özel, Berivan
Carrette, Johan
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Mikrohullámú újramelegítő tárolóedény
( 51 ) B65D 81/34

(2006.01)

A47J 36/02

(2006.01)

A47J 47/02

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201815969121

2018.05.02. US

( 11 ) E052021
( 21 ) E 17 750282
( 96 ) EP 20170750282

2017.02.08.

( 97 ) EP 3398878 A1

2018.11.07.

EP 3398878 B1

2020.10.21.

( 73 ) Toppan Printing Co., Ltd., Tokyo 110-0016 (JP)
Nissin Foods Holdings Co., Ltd., Osaka-shi, Osaka 532-8524 (JP)
( 72 ) SHIMONO, Takahiro
GOTO, Masashi
UENO, Tomohiro
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Tartályfedél instant tésztákhoz
( 51 ) B65D 81/34

(2006.01)

B65D 51/24

(2006.01)

B65D 77/20

(2006.01)

G01K 11/06

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 2016022772

2016.02.09. JP

( 11 ) E052161
( 21 ) E 17 818028
( 96 ) EP 20170818028

2017.11.07.

( 97 ) EP 3535203 A1

2018.05.11.

EP 3535203 B1

2020.10.07.

( 73 ) Geroldinger Walter, 4771 Sigharting (AT)
( 72 ) GEROLDINGER, Walter
( 74 ) Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., 1444 Budapest, (HU)
( 54 ) Siló és eljárás ömlesztett anyag gázosítására
( 51 ) B65D 88/26

(2006.01)

B65D 88/68

(2006.01)

B65D 88/74

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 102016121232

2016.11.07. DE

( 11 ) E052004
( 21 ) E 15 714773
( 96 ) EP 20150714773

2015.03.18.

( 97 ) EP 3119703 A1

2015.09.24.

EP 3119703 B1

2020.09.09.
E618

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
( 73 ) Ocado Innovation Limited, Hatfield, Hertfordshire AL10 9UL (GB)

( 72 ) FRYER, Mark
INGRAM-TEDD, Andy
SHAIKH, Siddique
LINDBO, Sverker
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Automatikus kiszolgáló szerkezet
( 51 ) B65G 1/04

(2006.01)

B65G 1/06

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201404870

2014.03.18. GB

( 11 ) E052218
( 21 ) E 17 710519
( 96 ) EP 20170710519

2017.03.10.

( 97 ) EP 3426576 A1

2017.09.14.

EP 3426576 B1

2020.11.04.

( 73 ) Ocado Innovation Limited, Hatfield, Herts AL10 9UL (GB)
( 72 ) INGRAM-TEDD, Andrew John
KAROLINCZAK, Pawel
BERRY, Tom
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Eljárás és berendezés egységek tároló rendszerből történő visszakeresésére
( 51 ) B65G 1/04

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201604100

2016.03.10. GB

( 11 ) E051983
( 21 ) E 16 710913
( 96 ) EP 20160710913

2016.02.17.

( 97 ) EP 3259217 A1

2016.08.25.

EP 3259217 B1

2020.09.30.

( 73 ) Sarstedt ApS, 7441 Bording (DK)
( 72 ) SORENSEN, Peter Moller
BLAK, Daniel
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Vérmintákat szállító rendszer
( 51 ) B65G 51/02

(2006.01)

B65G 51/36

(2006.01)

G01N 35/04

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201570086

2015.02.17. DK

( 11 ) E052060
( 21 ) E 18 194262
( 96 ) EP 20180194262

2018.09.13.

( 97 ) EP 3456679 A1

2019.03.20.

EP 3456679 B1

2020.06.10.

( 73 ) Pisek - Vitli Krpan, d.o.o., 3240 Smarje pri Jelsah (SI)
E619

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása

( 72 ) Pisek, Franc
( 74 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Kft., 1444 Budapest, (HU)
( 54 ) Teleszkópos kar erdészeti daruhoz
(2006.01)

( 51 ) B66C 23/70
( 13 ) T2
( 30 ) 201700259

2017.09.15. SI

( 11 ) E052401
( 21 ) E 06 737828
( 96 ) EP 20060737828

2006.03.10.

( 97 ) EP 1856237 A2

2006.09.21.

EP 1856237 B1

2020.05.27.

( 73 ) Obagi Cosmeceuticals LLC, Long Beach CA 90806 (US)
( 72 ) RAMIREZ, Jose, E.
FARYNIARZ, Joseph, R.
( 74 ) Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., 1444 Budapest, (HU)
( 54 ) Stabil szerves peroxid-készítmények
(2006.01)

( 51 ) C01B 15/10
A61K 8/22

(2006.01)

A61K 8/34

(2006.01)

A61K 8/37

(2006.01)

A61K 8/38

(2006.01)

A61K 8/67

(2006.01)

A61K 9/00

(2006.01)

A61K 47/10

(2006.01)

A61K 47/22

(2006.01)

A61K 47/26

(2006.01)

A61Q 5/08

(2006.01)

A61Q 19/00

(2006.01)

C11D 3/00

(2006.01)

C11D 3/20

(2006.01)

C11D 3/39

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 660387 P

2005.03.10. US

695223 P

2005.06.29. US

( 11 ) E052073
( 21 ) E 10 707905
( 96 ) EP 20100707905

2010.03.10.

( 97 ) EP 2406181 A1

2010.09.16.

EP 2406181 B1

2020.10.28.

( 73 ) BASF SE, 67056 Ludwigshafen am Rhein (DE)
( 72 ) OLBERT, Gerhard
THIELE, Kai
KIM, Byoung Yeon
SCHELLING, Heiner
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Eljárás foszgén előállítására
( 51 ) C01B 32/80

(2017.01)
E620

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása

( 13 ) T2
( 30 ) 09154882

2009.03.11. EP

09157407

2009.04.06. EP

( 11 ) E052396
( 21 ) E 18 206564
( 96 ) EP 20180206564

2018.11.15.

( 97 ) EP 3486220 A1

2019.05.22.

EP 3486220 B1

2020.09.30.

( 73 ) ECOPRO BM CO., LTD., Cheongju-si, Chungcheongbuk-do 28117 (KR)
( 72 ) CHOI, Moon Ho
SUH, Jun Won
LEE, Jung Han
NAM, Ji Hyun
JANG, Sung Jin
CHOI, Seung Woo
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Katód aktív anyag lítium másodlagos akkumulátorhoz és az azt tartalmazó lítium másodlagos
akkumulátor
( 51 ) C01G 53/00

(2006.01)

H01M 4/36

(2006.01)

H01M 4/525

(2010.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 20170152435

2017.11.15. KR

20180058622

2018.05.23. KR

( 11 ) E052142
( 21 ) E 15 753454
( 96 ) EP 20150753454

2015.07.03.

( 97 ) EP 3164363 A1

2016.01.07.

EP 3164363 B1

2020.08.19.

( 73 ) CSIR, 0002 Pretoria (ZA)
( 72 ) OZOEMENA, Kenneth Ikechukwu
JAFTA, Charl Jeremy
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Rétegelt lítium-mangán-nikkel-kobalt-oxid anyag előállítása
( 51 ) C01G 53/00

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201404912

2014.07.03. ZA

( 11 ) E052058
( 21 ) E 08 745730
( 96 ) EP 20080745730

2008.04.14.

( 97 ) EP 2162402 A2

2008.10.30.

EP 2162402 B1

2020.06.03.

( 73 ) Zenon Technology Partnership, Wilmington, DE 19801 (US)
( 72 ) HUSAIN, Hidayat
MAZZAFERRO, Rocco
LIU, Minggang
E621

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása

WONG, Richard
LOSSING, Heather
FAN, Fengshen
HONG, Youngseck
BAYLY, Reid
( 74 ) Sworks Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivői Iroda Kft., 1134 Budapest, (HU)
( 54 ) Membrán által tartott biofilm berendezés és eljárás
(2006.01)

( 51 ) C02F 3/28
B01D 63/02

(2006.01)

B01D 63/04

(2006.01)

C02F 3/10

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 913195 P

2007.04.20. US

( 11 ) E051969
( 21 ) E 19 219462
( 96 ) EP 20190219462

2013.05.24.

( 97 ) EP 3659982 A1

2020.06.03.

EP 3659982 B1

2020.08.19.

( 73 ) Neozyme Inernational, Inc., Costa Mesa, CA 92627 (US)
( 72 ) DALE, Parker
DALE, Parker David
( 74 ) ARINOVA Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1122 Budapest, (HU)
( 54 ) Biokatalitikus összetétel, amely hasznos a talaj kondicionálásában
(2006.01)

( 51 ) C02F 3/34
( 13 ) T2
( 30 ) 201261689077 P

2012.05.29. US

( 11 ) E052323
( 21 ) E 18 701413
( 96 ) EP 20180701413

2018.01.11.

( 97 ) EP 3583078 A1

2018.08.23.

EP 3583078 B1

2020.10.28.

( 73 ) SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE, 92400 Courbevoie (FR)
( 72 ) ZEICHNER, Achim
SCHILLINGS, Peter
DEBAILLEUL, Romain
MACHURA, Christophe
PROCUREUR, Patrick
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Edzőkeret üvegtáblák termikus edzésére
( 51 ) C03B 27/044

(2006.01)

C03B 23/025

(2006.01)

C03B 35/20

(2006.01)

C03B 40/00

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 17156832

2017.02.20. EP

( 11 ) E052009
E622

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása

( 21 ) E 18 701412
( 96 ) EP 20180701412

2018.01.11.

( 97 ) EP 3573932 A1

2018.08.02.

EP 3573932 B1

2020.09.16.

( 73 ) SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE, 92400 Courbevoie (FR)
( 72 ) KRONHARDT, Heinrich
SCHULZ, Valentin
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Eljárás egy üveglap meghajlítására
(2006.01)

( 51 ) C03B 29/08
C03B 23/023

(2006.01)

C03B 35/20

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 17153726

2017.01.30. EP

( 11 ) E052235
( 21 ) E 16 189418
( 96 ) EP 20160189418

2011.03.29.

( 97 ) EP 3124450 A1

2017.02.01.

EP 3124450 B1

2020.09.09.

( 73 ) Vitro Flat Glass LLC, Cheswick, PA 15024 (US)
( 72 ) MEDWICK, Paul A.
POLCYN, Adam D.
THIEL, James P.
WAGNER, Andreas V.
BUHAY, Harry
FINLEY, James J.
O'SHAUGHNESSY, Dennis J.
BHANDARI, Abhinav
OHODNICKI, Paul R., Jr.
BENIGNI, Jeffrey A.
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Napfényszabályozó bevonatok nemfolytonos fémréteggel
( 51 ) C03C 17/36

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 318471 P
201113072866

2010.03.29. US
2011.03.28. US

( 11 ) E052124
( 21 ) E 10 725923
( 96 ) EP 20100725923

2010.05.06.

( 97 ) EP 2429965 A1

2010.11.11.

EP 2429965 B1

2020.07.08.

( 73 ) Vitro Flat Glass LLC, Cheswick, PA 15024 (US)
( 72 ) WAGNER, Andrew V.
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Magas összenergia-áteresztési tényezővel rendelkező napfényszabályozó bevonat
( 51 ) C03C 17/36

(2006.01)

( 13 ) T2
E623

( 30 ) 176534 P

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
2009.05.08. US

( 11 ) E052292
( 21 ) E 13 877407
( 96 ) EP 20130877407

2013.08.21.

( 97 ) EP 2966047 A1

2016.01.13.

EP 2966047 B1

2020.11.18.

( 73 ) Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd., Osaka-shi, Osaka 540-6207 (JP)
( 72 ) ABE, Hiroyuki
URIU, Eiichi
HASEGAWA, Kenji
ISHIBASHI, Tasuku
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Többszörös tábla és a többszörös tábla előállítási eljárása
( 51 ) C03C 27/06

(2006.01)

B32B 17/06

(2006.01)

E06B 3/66

(2006.01)

E06B 3/673

(2006.01)

E06B 3/677

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 2013041519

2013.03.04. JP

( 11 ) E052393
( 21 ) E 18 712252
( 96 ) EP 20180712252

2018.03.27.

( 97 ) EP 36011 93

2018.10.04.

EP 36011 B1

2020.10.28.

( 73 ) Etex Services NV, 1880 Kapelle-op-den-Bos (BE)
Comptoir du Batiment NV, 1880 Kapelle-op-den-Bos (BE)
( 72 ) BORDIN, Ruben
VERLEENE, Dave
KERSTENS, Jan
( 74 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1024 Budapest, (HU)
( 54 ) Halványan színezett szálcement termékek és ejárások azok gyártására
( 51 ) C04B 28/04

(2006.01)

C04B 16/06

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 17163339

2017.03.28. EP

( 11 ) E052256
( 21 ) E 19 706470
( 96 ) EP 20190706470

2019.02.14.

( 97 ) EP 3565792 A1

2019.07.25.

EP 3565792 B1

2020.06.03.

( 73 ) Bind-X GmbH, 82152 Planegg (DE)
( 72 ) SPITZNAGEL, Martin
PAZUR, Saskia
SPRAU, Philipp
FRIED, Luitpold
E624

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

( 54 ) Növénynövekedés megakadályozása vagy csökkentése biocementálással
( 51 ) C04B 28/10

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 102018103314

2018.02.14. DE

( 11 ) E051989
( 21 ) E 17 173934
( 96 ) EP 20170173934

2017.06.01.

( 97 ) EP 3409654 A1

2018.12.05.

EP 3409654 B1

2020.09.30.

( 73 ) Kompoferm GmbH, 33428 Marienfeld (DE)
( 72 ) Eggersmann, Karlgünter
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Berendezés szerves anyagok kezelésére
( 51 ) C05F 17/964

(2020.01)

C05F 17/979

(2020.01)

( 13 ) T2
( 11 ) E052097
( 21 ) E 14 191061
( 96 ) EP 20140191061

2014.10.30.

( 97 ) EP 3015445 A1

2016.05.04.

EP 3015445 B1

2020.08.26.

( 73 ) China Petroleum & Chemical Corporation, Beijing 100728 (CN)
Shanghai Research Institute of Petrochemical Technology SINOPEC, Pudong New Area,Shanghai 201208 (CN)
( 72 ) Wang, Zheming
Chen, Xiqiang
Xu, Feng
Yang, Weimin
Xiao, Jingxian
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Eljárás aromás szénhidrogén előállítására nyersanyagként oxigenáttal
( 51 ) C07C 1/20

(2006.01)

B01J 29/18

(2006.01)

B01J 29/40

(2006.01)

B01J 29/44

(2006.01)

B01J 29/70

(2006.01)

C07C 2/86

(2006.01)

C07C 6/12

(2006.01)

C07C 15/02

(2006.01)

C07C 15/08

(2006.01)

C10G 3/00

(2006.01)

C10G 29/20

(2006.01)

( 13 ) T2
( 11 ) E052143
( 21 ) E 12 734840
( 96 ) EP 20120734840

2012.06.21.
E625

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
( 97 ) EP 2723703 A1
2012.12.27.

2020.11.18.

EP 2723703 B1

( 73 ) Versalis S.p.A., 20097 San Donato Milanese (MI) (IT)
( 72 ) CALARESU, Paolo
DEL SEPPIA, Alessandro
BENCINI, Elena
FOIS, Giovanni Antonio
CASALINI, Alessandro
( 74 ) dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, 1054 Budapest, (HU)
( 54 ) Az aromás szénhidrogének olefinekkel való alkilezésének folyamata
(2006.01)

( 51 ) C07C 2/66
C07C 15/085

(2006.01)

C07C 29/143

(2006.01)

C07C 37/08

(2006.01)

C07C 39/04

(2006.01)

C07C 45/53

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) MI20111144

2011.06.23. IT

( 11 ) E052325
( 21 ) E 16 765752
( 96 ) EP 20160765752

2016.03.17.

( 97 ) EP 3271061 A1

2016.09.22.

EP 3271061 B1

2020.10.07.

( 73 ) Lummus Technology LLC, The Woodlands, Texas 77380 (US)
( 72 ) RADAELLI, Guido
BRIDGES, Robert
RAFIQUE, Humera A.
DUGGAL, Suchia
VUDDAGIRI, Srinivas
CIZERON, Joel
MCCORMICK, Jarod
PATEL, Bipinkumar
LAKHAPATRI, Satish
( 74 ) ARINOVA Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1122 Budapest, (HU)
( 54 ) Metán módszerek és rendszerek oxidatív kapcsolása
( 51 ) C07C 2/84

(2006.01)

B01J 8/00

(2006.01)

C01B 3/24

(2006.01)

C01B 3/38

(2006.01)

C01C 1/04

(2006.01)

C01C 1/20

(2006.01)

C07C 1/20

(2006.01)

C07C 2/06

(2006.01)

C07C 6/04

(2006.01)

C07C 17/02

(2006.01)

C07C 17/10

(2006.01)

C07C 29/151

(2006.01)
E626

C07C 29/20

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201562134508 P

2015.03.17. US

201562141177 P

2015.03.31. US

201562152706 P

2015.04.24. US

201514789953

2015.07.01. US

201562190182 P

2015.07.08. US

201562195237 P

2015.07.21. US

201662300287 P

2016.02.26. US

( 11 ) E052266
( 21 ) E 17 734002
( 96 ) EP 20170734002

2017.06.15.

( 97 ) EP 3472125 A1

2017.12.21.

EP 3472125 B1

2020.10.14.

( 73 ) Haldor Topsoe A/S, 2800 Kgs. Lyngby (DK)
( 72 ) LARSEN, Morten Boberg
OSMUNDSEN, Christian Marup
TAARNING, Esben
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Cukrok termolitikus fragmentálása
( 51 ) C07C 45/60

(2006.01)

B01J 8/24

(2006.01)

C07C 27/00

(2006.01)

C07C 29/14

(2006.01)

C07C 31/20

(2006.01)

C07C 47/19

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201600351

2016.06.16. DK

201600371

2016.06.22. DK

( 11 ) E052017
( 21 ) E 17 152394
( 96 ) EP 20170152394

2017.01.20.

( 97 ) EP 3351526 A1

2018.07.25.

EP 3351526 B1

2020.11.18.

( 73 ) Evonik Operations GmbH, 45128 Essen (DE)
( 72 ) Boeck, Florian
GRASS, Michael
Woldt, Benjamin
HUBER, André
BLEX, Christine
BLUMENTHAL, Ulrike
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Diizopentiltereftalát
( 51 ) C07C 69/82

(2006.01)

C07C 67/03

(2006.01)

C08K 5/12

(2006.01)

( 13 ) T2
E627

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása

( 11 ) E052049
( 21 ) E 18 182368
( 96 ) EP 20180182368

2018.07.09.

( 97 ) EP 3594199 A1

2020.01.15.

EP 3594199 B1

2020.07.01.

( 73 ) F.I.S.- Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A., 36075 Montecchio Maggiore (VI) (IT)
Amgen Inc., Thousand Oaks, California 91320-1799 (US)
( 72 ) Brasola, Elena
Di Silvestro, Marco
( 74 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Kft., 1444 Budapest, (HU)
( 54 ) Kristályos 2-fluor-3-nitrotoluol és eljárás annak előállítására
( 51 ) C07C205/12

(2006.01)

C07C201/16

(2006.01)

C07D213/75

(2006.01)

( 13 ) T2
( 11 ) E052157
( 21 ) E 16 866914
( 96 ) EP 20160866914

2016.11.14.

( 97 ) EP 3377470 A1

2017.05.26.

EP 3377470 B1

2020.11.11.

( 73 ) FMC Corporation, Philadelphia, PA 19104 (US)
( 72 ) XU, Sheng
XU, YiHui
( 74 ) Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., 1444 Budapest, (HU)
( 54 ) Eljárás olyan köztes termékek szintézisére, amelyek alkalmasak 1,3,4-triazin származékok elkészítésére
( 51 ) C07C209/60

(2006.01)

C07C 69/38

(2006.01)

C07C249/16

(2006.01)

C07C251/76

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201562256825 P

2015.11.18. US

( 11 ) E052222
( 21 ) E 15 744416
( 96 ) EP 20150744416

2015.07.02.

( 97 ) EP 3317248 A1

2017.01.05.

EP 3317248 B1

2020.09.16.

( 73 ) Novartis AG, 4056 Basel (CH)
( 72 ) HOOK, David
HU, Bin
KLEINBECK, Florian Karl
MEIER, Ulrich
MUELLER, Sibylle
MUTZ, Jean-Paul
SCHLOMACH, Jan
SUTTON, Paul Allen

E628

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
WAYKOLE, Liladhar Murlidhar

WIETFELD, Bernhard
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Sacubitril kalciumsók
(2006.01)

( 51 ) C07C229/34
A61K 31/221

(2006.01)

A61P 9/00

(2006.01)

( 13 ) T2
( 11 ) E051950
( 21 ) E 16 732972
( 96 ) EP 20160732972

2016.06.13.

( 97 ) EP 3307707 A1

2016.12.22.

EP 3307707 B1

2020.10.07.

( 73 ) Bayer CropScience Aktiengesellschaft, 40789 Monheim (DE)
( 72 ) HILLEBRAND, Stefan
ES-SAYED, Mazen
WACHENDORFF-NEUMANN, Ulrike
BRUNET, Stephane
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Halogén-szubsztituált fenoxifenilamidinok és alkalmazásuk fungicidként
( 51 ) C07C257/18

(2006.01)

A01N 37/52

(2006.01)

C07C205/38

(2006.01)

C07C217/90

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 15172107

2015.06.15. EP

( 11 ) E052018
( 21 ) E 17 154943
( 96 ) EP 20170154943

2005.01.22.

( 97 ) EP 3181548 A1

2017.06.21.

EP 3181548 B1

2020.10.21.

( 73 ) Covestro Deutschland AG, 51373 Leverkusen (DE)
( 72 ) Liman, Ulrich
Müller, Heinz-Herbert
VIELER, Robert
Echterhoff, Ralf
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Eljárás hidrolizálható kloridot egy meghatározott mennyiségben tartalmazó, difenilmetán-sorozatba
tartozó di- és poliizocianátok előállítására
( 51 ) C07C263/10

(2006.01)

C07C263/20

(2006.01)

C07C265/14

(2006.01)

C08G 18/76

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 102004005320

2004.02.04. DE

( 11 ) E052204
E629

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása

( 21 ) E 18 157888
( 96 ) EP 20180157888

2018.02.21.

( 97 ) EP 3530649 A1

2019.08.28.

EP 3530649 B1

2020.09.30.

( 73 ) Nicox S.A., 06560 Valbonne (FR)
( 72 ) Almirante, Nicoletta
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Eljárás nitrogén-monoxidot leadó prosztaglandin analógok előállítására
( 51 ) C07C405/00

(2006.01)

C07C291/02

(2006.01)

( 13 ) T2
( 11 ) E052436
( 21 ) E 18 703798
( 96 ) EP 20180703798

2018.02.14.

( 97 ) EP 3583091 A1

2018.08.23.

EP 3583091 B1

2020.11.04.

( 73 ) Merck Patent GmbH, 64293 Darmstadt (DE)
( 72 ) SCHRAUB, Martin
DOBELMANN-MARA, Lars
RIEDMUELLER, Stefan
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Hidrofób vegyületek optikailag aktív eszközökhöz
( 51 ) C07D209/12

(2006.01)

A61F 2/16

(2006.01)

A61F 9/00

(2006.01)

C07D307/80

(2006.01)

C07D307/82

(2006.01)

C07D307/83

(2006.01)

C07D333/64

(2006.01)

C07D405/04

(2006.01)

C07D409/02

(2006.01)

G02B 1/04

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 17156329

2017.02.15. EP

( 11 ) E052446
( 21 ) E 15 764743
( 96 ) EP 20150764743

2015.03.19.

( 97 ) EP 3119745 A1

2015.09.24.

EP 3119745 B1

2020.08.05.

( 73 ) Mycovia Pharmaceuticals, Inc., Durham NC 27703 (US)
The U.S.A. as represented by the Secretary, Department of Health and Human Services, Rockville, MD 20852
(US)
( 72 ) HOEKSTRA, William, J.
YATES, Christopher, M.
BEHNKE, Mark
ALIMARDANOV, Asaf

E630

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása

DAVID, Scott, A.
FRY, Douglas, Franklin
( 74 ) Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1255 Budapest, (HU)
( 54 ) Eljárás gombaellenes vegyület előállítása céljából
( 51 ) C07D213/26

(2006.01)

A61K 31/41

(2006.01)

A61K 31/4439

(2006.01)

A61P 31/04

(2006.01)

C07D257/04

(2006.01)

C07D401/06

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201461955615 P

2014.03.19. US

( 11 ) E052110
( 21 ) E 11 746709
( 96 ) EP 20110746709

2011.07.29.

( 97 ) EP 2598483 A1

2012.02.02.

EP 2598483 B1

2020.07.29.

( 73 ) Rigel Pharmaceuticals, Inc., South San Francisco, CA 94080 (US)
( 72 ) GOFF, Dane
PAYAN, Donald
SINGH, Rajinder
SHAW, Simon
CARROLL, David
HITOSHI, Yasumichi
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) AMPK-t aktiváló heterociklusos vegyületek és alkalmazásuk
( 51 ) C07D213/82

(2006.01)

A61K 31/4427

(2006.01)

A61K 31/501

(2006.01)

A61K 31/5377

(2006.01)

A61P 3/10

(2006.01)

A61P 9/10

(2006.01)

C07D295/04

(2006.01)

C07D401/12

(2006.01)

C07D401/14

(2006.01)

C07D405/12

(2006.01)

C07D409/12

(2006.01)

C07D413/12

(2006.01)

C07D471/10

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 368928 P

2010.07.29. US

( 11 ) E052335
( 21 ) E 16 753332
( 96 ) EP 20160753332

2016.08.11.

( 97 ) EP 3334711 A1

2017.02.16.

EP 3334711 B1

2020.09.23.

( 73 ) Bayer CropScience Aktiengesellschaft, 40789 Monheim (DE)
E631

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
( 72 ) HARSCHNECK, Tobias

MAUE, Michael
HALLENBACH, Werner
ARLT, Alexander
VELTEN, Robert
FISCHER, Reiner
SCHWARZ, Hans-Georg
GÖRGENS, Ulrich
ILG, Kerstin
RAMING, Klaus
HORSTMANN, Sebastian
PORTZ, Daniela
KÖBBERLING, Johannes
TURBERG, Andreas
DIETRICH, Hansjörg
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Pirrolok, diazolok, triazolok vagy tetrazolok ízeltlábúak irtására
( 51 ) C07D231/12

(2006.01)

A01N 43/48

(2006.01)

A01P 7/00

(2006.01)

C07D401/04

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 15180925

2015.08.13. EP

( 11 ) E052120
( 21 ) E 17 746149
( 96 ) EP 20170746149

2017.08.07.

( 97 ) EP 3497085 A1

2018.02.15.

EP 3497085 B1

2020.07.22.

( 73 ) Dompé farmaceutici S.p.A., 20122 Milan (IT)
( 72 ) DE PIZZOL, Maria
SIRICO, Anna
ZIPPOLI, Mara
BIANCHINI, Gianluca
BECCARI, Andrea
ARAMINI, Andrea
LIBERATI, Chiara Rossana Maria
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) GPR40- és GPR120 agonista szulfonamidok
( 51 ) C07D231/42

(2006.01)

A61P 3/00

(2006.01)

C07C311/16

(2006.01)

C07C311/21

(2006.01)

C07C311/51

(2006.01)

C07D263/50

(2006.01)

C07D285/04

(2006.01)

C07D285/135

(2006.01)

( 13 ) T2
E632

( 30 ) 16183294

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
2016.08.09. EP

( 11 ) E052395
( 21 ) E 16 844497
( 96 ) EP 20160844497

2016.09.09.

( 97 ) EP 3348547 A1

2018.07.18.

EP 3348547 B1

2020.07.22.

( 73 ) Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd., Osaka-shi Osaka 541-8524 (JP)
( 72 ) KOMIYA, Masafumi
IWAMOTO, Kohei
KANAI, Toshio
MIZUSHIMA, Shingo
ADACHI, Keiji
URASHIMA, Kuniko
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Benzimidazol-származékok mint NAV 1.7 (nátriumcsatorna, feszültségkapuzott, IX típusú, alfa alegység
(SCN9A) inhibitorok fájdalom, diszúria és szklerózis multiplex kezelésére
( 51 ) C07D235/06

(2006.01)

A61K 31/4184

(2006.01)

A61K 31/423

(2006.01)

A61K 31/4439

(2006.01)

A61K 31/497

(2006.01)

A61K 31/501

(2006.01)

A61K 31/506

(2006.01)

A61K 31/5375

(2006.01)

A61P 13/00

(2006.01)

A61P 25/00

(2006.01)

A61P 25/04

(2006.01)

C07D401/04

(2006.01)

C07D401/12

(2006.01)

C07D403/12

(2006.01)

C07D405/04

(2006.01)

C07D405/06

(2006.01)

C07D405/14

(2006.01)

C07D413/04

(2006.01)

C07D413/14

(2006.01)

C07D417/14

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 2015179663

2015.09.11. JP

( 11 ) E052433
( 21 ) E 13 819949
( 96 ) EP 20130819949

2013.07.19.

( 97 ) EP 2875005 A1

2014.01.23.

EP 2875005 B1

2020.11.11.

( 73 ) Impact Therapeutics, Inc., Jiangsu 210061 (CN)
( 72 ) CAI, Suixiong
TIAN, Ye Edward
KANG, Sishun
E633

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása

MENG, Zheng
GU, Chengyun
YIN, Feng
CHEN, Shengzhi
ZHANG, Yang
ZHANG, Xiuyan
FEI, Hongqiang
WANG, Dongmei
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) N-(3-heteroarilaril)-4-arilarilkarboxamidok és analógjaik mint hedgehog útvonal inhibitorok, továbbá
ezek alkalmazása
( 51 ) C07D235/18

(2006.01)

A61K 31/4184

(2006.01)

A61K 31/437

(2006.01)

A61K 31/4725

(2006.01)

A61K 31/506

(2006.01)

A61K 31/517

(2006.01)

A61K 31/5377

(2006.01)

A61P 35/00

(2006.01)

A61P 35/02

(2006.01)

C07D213/40

(2006.01)

C07D401/04

(2006.01)

C07D401/12

(2006.01)

C07D403/10

(2006.01)

C07D403/12

(2006.01)

C07D405/12

(2006.01)

C07D409/04

(2006.01)

C07D409/12

(2006.01)

C07D413/12

(2006.01)

C07D471/04

(2006.01)

C07D487/04

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201210250565

2012.07.19. CN

201210475189

2012.11.21. CN

( 11 ) E052269
( 21 ) E 17 705261
( 96 ) EP 20170705261

2017.02.02.

( 97 ) EP 3411361 A1

2017.08.10.

EP 3411361 B1

2020.11.25.

( 73 ) Rigel Pharmaceuticals, Inc., South San Francisco, CA 94080 (US)
( 72 ) DUNCTON, Matthew
SINGH, Rajinder
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) NRF2-t aktiváló vegyületek és alkalmazásuk
( 51 ) C07D249/12

(2006.01)

A61K 31/41

(2006.01)

A61K 31/4196

(2006.01)
E634

A61P 37/00

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
(2006.01)

C07D257/04

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201662290748 P

2016.02.03. US

( 11 ) E052421
( 21 ) E 17 195612
( 96 ) EP 20170195612

2015.01.23.

( 97 ) EP 3323814 A1

2018.05.23.

EP 3323814 B1

2020.05.13.

( 73 ) AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje (SE)
( 72 ) LÖNN, Hans, Roland
CONNOLLY, Stephen
SWALLOW, Steven
KARLSSON, Staffan PO
AURELL, Carl-Johan
PONTÉN, John Fritiof
DOYLE, Kevin, James
VAN DE POËL, Amanda, Jane
JONES, Graham, Peter
WATSON, David, Wyn
MACRITCHIE, Jaqueline, Anne
PALMER, Nicholas, John
( 74 ) ARINOVA Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1122 Budapest, (HU)
( 54 ) (2S)-N-[(1S)-1-ciano-2-feniletil]-l,4-oxazepan-2-karboxamidok dipeptidil-peptidáz I inhibitorokként
( 51 ) C07D267/10

(2006.01)

A61K 31/553

(2006.01)

A61P 11/00

(2006.01)

C07D413/12

(2006.01)

C07D413/14

(2006.01)

C07D417/12

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201461931090 P

2014.01.24. US

( 11 ) E052352
( 21 ) E 17 748672
( 96 ) EP 20170748672

2017.07.19.

( 97 ) EP 3487844 A1

2018.01.25.

EP 3487844 B1

2020.09.30.

( 73 ) BASF SE, 67056 Ludwigshafen am Rhein (DE)
Dow Global Technologies, LLC, Midland, MI 48674 (US)
( 72 ) TELES, Joaquim Henrique
KRAMP, Marvin
MUELLER, Christian
WOERZ, Nicolai Tonio
METZEN, Bernd
KELLER, Tobias
RIEDEL, Dominic
SCHELLING, Heiner
E635

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása

WEBER, Markus
URBANCZYK, Daniel
PARVULESCU, Andrei-Nicolae
WEGERLE, Ulrike
MUELLER, Ulrich
WEIDENBACH, Meinolf
WITZL, Werner
LUECKE, Karsten
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Eljárás propilén-oxid előállítására
(2006.01)

( 51 ) C07D301/12
B01D 3/00

(2006.01)

B01J 29/89

(2006.01)

C07D303/04

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 16180293

2016.07.20. EP

( 11 ) E052114
( 21 ) E 17 740755
( 96 ) EP 20170740755

2017.07.19.

( 97 ) EP 3487845 A1

2018.01.25.

EP 3487845 B1

2020.07.08.

( 73 ) BASF SE, 67056 Ludwigshafen am Rhein (DE)
( 72 ) TELES, Joaquim Henrique
KRAMP, Marvin
MUELLER, Christian
WOERZ, Nicolai Tonio
METZEN, Bernd
KELLER, Tobias
RIEDEL, Dominic
WEBER, Markus
URBANCZYK, Daniel
PARVULESCU, Andrei-Nicolae
WEGERLE, Ulrike
MUELLER, Ulrich
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Eljárás propilén-oxid tisztítására
( 51 ) C07D301/12

(2006.01)

C07D301/32

(2006.01)

C07D303/02

(2006.01)

C07D303/04

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 16180317

2016.07.20. EP

( 11 ) E052019
( 21 ) E 17 709116
( 96 ) EP 20170709116

2017.03.10.

( 97 ) EP 3433240 A1

2017.09.28.

EP 3433240 B1

2020.10.28.
E636

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
( 73 ) Evonik Operations GmbH, 45128 Essen (DE)

thyssenkrupp Industrial Solutions AG, 45143 Essen (DE)
( 72 ) WÖLL, Wolfgang
BRENDEL, Marc
JAEGER, Bernd
BREDEMEYER, Niels
KOLBE, Bärbel
ULLRICH, Norbert
BERNHARD, Maik
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Eljárás propén epoxidálására
(2006.01)

( 51 ) C07D301/12
( 13 ) T2
( 30 ) 16161439

2016.03.21. EP

( 11 ) E051980
( 21 ) E 17 751954
( 96 ) EP 20170751954

2017.08.03.

( 97 ) EP 3494108 A1

2018.02.08.

EP 3494108 B1

2020.10.28.

( 73 ) Amgen Inc., Thousand Oaks, California 91320 (US)
( 72 ) BEAVER, Matthew
CUI, Sheng
SHI, Xianqing
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) (S)-2-amino-4-metil-1-((R)-2-metiloxirán-2-il)-pentán-1-on és gyógyszerészetileg elfogadható sói szintézise
( 51 ) C07D303/36

(2006.01)

C01G 45/00

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201662371686 P

2016.08.05. US

201762536862 P

2017.07.25. US

( 11 ) E052305
( 21 ) E 18 706230
( 96 ) EP 20180706230

2018.02.14.

( 97 ) EP 3583098 A1

2018.08.23.

EP 3583098 B1

2020.10.28.

( 73 ) Merck Patent GmbH, 64293 Darmstadt (DE)
( 72 ) DOBELMANN-MARA, Lars
RIEDMUELLER, Stefan
SCHRAUB, Martin
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Hidrofil vegyületek optikailag aktív eszközökhöz
( 51 ) C07D307/79

(2006.01)

A61F 2/16

(2006.01)

C07D209/08

(2006.01)

C07D209/12

(2006.01)

C07D307/78

(2006.01)

C07D307/80

(2006.01)
E637

C07D333/54

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
(2006.01)

C07D333/56

(2006.01)

C07D405/04

(2006.01)

C07D409/04

(2006.01)

C08F124/00

(2006.01)

C08F126/06

(2006.01)

C08F128/06

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 17156324

2017.02.15. EP

( 11 ) E052432
( 21 ) E 12 156035
( 96 ) EP 20120156035

2009.10.15.

( 97 ) EP 2455374 A1

2012.05.23.

EP 2455374 B1

2020.12.16.

( 73 ) Janssen Pharmaceutica N.V., 2340 Beerse (BE)
Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation, Osaka 541-8505 (JP)
( 72 ) Filliers, Walter Ferdinand Maria
Nieste, Patrick Hubert J.
Hatsuda, Masanori
Yoshinaga, Masahiko
Yada, Mitsuhiro
Teleha, Christopher
Broeckx, Rudy Laurent Maria
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Eljárás SGLT inhibitorokként alkalmazható vegyületek előállítására
( 51 ) C07D309/10

(2006.01)

C07C 1/00

(2006.01)

C07D333/12

(2006.01)

C07D409/10

(2006.01)

C07H 7/04

(2006.01)

C07H 13/04

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 106260 P

2008.10.17. US

106231 P

2008.10.17. US

578934

2009.10.14. US

( 11 ) E052351
( 21 ) E 17 754914
( 96 ) EP 20170754914

2017.08.08.

( 97 ) EP 3497091 A1

2018.02.22.

EP 3497091 B1

2020.10.07.

( 73 ) Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN 46285 (US)
( 72 ) COATES, David Andrew
FALES, Kevin Robert
PETERSON, Jeffrey Alan
SCHKERYANTZ, Jeffrey Michael
SHEN, Quanrong
VALLI, Matthew John
E638

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
WETTERAU II, John Rowley

WODKA, Dariusz Stanislaw
XU, Yangping
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) NAP I-IIB inhibitor kondenzált tiofén-származékok
(2006.01)

( 51 ) C07D333/66
A61K 31/381

(2006.01)

A61K 31/496

(2006.01)

A61K 31/4995

(2006.01)

A61P 9/00

(2006.01)

A61P 13/12

(2006.01)

C07D471/10

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201662375169 P

2016.08.15. US

( 11 ) E052107
( 21 ) E 17 790814
( 96 ) EP 20170790814

2017.10.18.

( 97 ) EP 3529240 A1

2018.04.26.

EP 3529240 B1

2020.08.05.

( 73 ) CellCentric Ltd, Cambridge, Cambridgeshire CB10 1XL (GB)
( 72 ) PEGG, Neil Anthony
TADDEI, David Michel Adrien
SHANNON, Jonathan
PAOLETTA, Silvia
QIN, Ting
HARBOTTLE, Gareth
( 74 ) Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., 1444 Budapest, (HU)
( 54 ) Gyógyszerészeti vegyületek
(2006.01)

( 51 ) C07D401/04
A61K 31/4184

(2006.01)

A61K 31/454

(2006.01)

A61P 35/00

(2006.01)

C07D401/14

(2006.01)

C07D403/04

(2006.01)

C07D403/14

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201617627

2016.10.18. GB

( 11 ) E052316
( 21 ) E 17 717745
( 96 ) EP 20170717745

2017.04.19.

( 97 ) EP 3448845 A1

2017.11.02.

EP 3448845 B1

2020.11.04.

( 73 ) Bayer CropScience Aktiengesellschaft, 40789 Monheim am Rhein (DE)
( 72 ) WILLOT, Matthieu
FISCHER, Reiner
HEIL, Markus
JANSEN, Johannes-Rudolf
E639

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása

WILCKE, David
KÜBBELER, Susanne
ILG, Kerstin
EILMUS, Sascha
LÖSEL, Peter
ANDERSCH, Wolfram
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Helyettesített 2-alkilimidazolil-karboxamidok mint kártevőirtószerek
( 51 ) C07D401/12

(2006.01)

A01N 43/50

(2006.01)

A01N 43/54

(2006.01)

A01N 43/56

(2006.01)

A01N 43/647

(2006.01)

A01P 7/04

(2006.01)

C07D401/14

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) PCT/EP2016/166786 2016.04.25. WO
( 11 ) E052345
( 21 ) E 16 805218
( 96 ) EP 20160805218

2016.11.24.

( 97 ) EP 3380465 A1

2017.06.01.

EP 3380465 B1

2020.08.05.

( 73 ) Novartis AG, 4056 Basel (CH)
( 72 ) THOMA, Gebhard
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Új diamino-piridin származékok
(2006.01)

( 51 ) C07D401/12
A61K 31/444

(2006.01)

A61P 35/00

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 15196542

2015.11.26. EP

( 11 ) E052219
( 21 ) E 17 163383
( 96 ) EP 20170163383

2009.09.23.

( 97 ) EP 3214083 A1

2017.09.06.

EP 3214083 B1

2020.09.16.

( 73 ) Melinta Subsidiary Corp., Morristown, NJ 07960 (US)
( 72 ) HANSELMANN, Roger
REEVE, Maxwell, M
JOHNSON, Graham
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Eljárás kinolon vegyületek előállítására
( 51 ) C07D401/14

(2006.01)

A61K 31/47

(2006.01)

A61K 31/495

(2006.01)

A61P 33/02

(2006.01)

C07D215/56

(2006.01)
E640

C07D401/02

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
(2006.01)

(2006.01)

C07D401/04
( 13 ) T2
( 30 ) 194083 P

2008.09.24. US

( 11 ) E052205
( 21 ) E 17 826629
( 96 ) EP 20170826629

2017.12.08.

( 97 ) EP 3551622 A1

2018.06.14.

EP 3551622 B1

2020.10.07.

( 73 ) Vertex Pharmaceuticals Incorporated, Boston, MA 02210 (US)
( 72 ) ABELA, Alexander, Russell
ALCACIO, Timothy
ANDERSON, Corey
ANGELL, Paul, Timothy
BAEK, Minson
CLEMENS, Jeremy, J.
CLEVELAND, Thomas
FERRIS, Lori, Ann
GROOTENHUIS, Peter Diederik, Jan
GROSS, Raymond, Stanley
GULEVICH, Anton
HADIDA RUAH, Sara, Sabina
HSIA, Clara, Kuang-Ju
HUGHES, Robert, M.
JOSHI, Pramod, Virupax
KANG, Ping
KESHAVARZ-SHOKRI, Ali
KHATUYA, Haripada
KRENITSKY, Paul, John
MCCARTNEY, Jason
MILLER, Mark, Thomas
PARASELLI, Prasuna
PIERRE, Fabrice Jean, Denis
SHI, Yi
SHRESTHA, Muna
SIESEL, David, Andrew
STAVROPOULOS, Kathy
TERMIN, Andreas, P.
UY, Johnny
VAN GOOR, Fredrick, F.
YOUNG, Tomothy, John
ZHOU, Jinglan
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Cisztás fibrózis transzmembrán vezetőképesség szabályzó modulátora, gyógyszerészeti készítmények,
kezelési eljárások és eljárás a modulátor előállítására
( 51 ) C07D401/14
A61K 31/455

(2006.01)
(2006.01)
E641

A61P 11/00

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
(2006.01)

C07D231/20

(2006.01)

C07D401/04

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201662432537 P

2016.12.09. US

( 11 ) E052128
( 21 ) E 18 191088
( 96 ) EP 20180191088

2012.10.25.

( 97 ) EP 3461820 A1

2019.04.03.

EP 3461820 B1

2020.07.29.

( 73 ) Janssen Pharmaceutica NV, 2340 Beerse (BE)
( 72 ) SEPASSI, Kia
RIZZOLIO, Michele C.
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Eljárás az 1-(5,6-diklór-1H-benzo[d]imidazol-2-il)-1H-pirazol-4-karbonsav meglumin sója kristályainak
előállítására
( 51 ) C07D403/04

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201161551395 P

2011.10.25. US

( 11 ) E052083
( 21 ) E 14 825191
( 96 ) EP 20140825191

2014.10.23.

( 97 ) EP 3180333 A1

2016.02.25.

EP 3180333 B1

2020.07.08.

( 73 ) Suven Life Sciences Limited, Hyderabad, Andra Pradesh 500034 (IN)
( 72 ) NIROGI, Ramakrishna
MOHAMMED, Abdul Rasheed
JASTI, Venkateswarlu
( 74 ) ARINOVA Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1122 Budapest, (HU)
( 54 ) Eljárás 1-izopropil-3-{5-[1-(3-metoxi-propil)-piperidin-4-il]-[1,3,4]oxadiazol-2-il}-1H-indazol-oxalát
nagyüzemi termelésére
( 51 ) C07D413/04

(2006.01)

C07C 55/06

(2006.01)

C07D413/14

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 4009CH2014

2014.08.16. IN

( 11 ) E052443
( 21 ) E 17 790813
( 96 ) EP 20170790813

2017.10.18.

( 97 ) EP 3529248 A1

2018.04.26.

EP 3529248 B1

2020.08.19.

( 73 ) CellCentric Ltd, Cambridge, Cambridgeshire CB10 1XL (GB)
( 72 ) PEGG, Neil Anthony
ONIONS, Stuart Thomas
TADDEI, David Michel Adrien
SHANNON, Jonathan
E642

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
PAOLETTA, Silvia

BROWN, Richard James
SMYTH, Don
HARBOTTLE, Gareth
( 74 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Kft., 1444 Budapest, (HU)
( 54 ) Gyógyszerészeti vegyületek
(2006.01)

( 51 ) C07D413/14
A61K 31/422

(2006.01)

A61P 35/00

(2006.01)

C07D471/04

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201617630

2016.10.18. GB

( 11 ) E052291
( 21 ) E 14 824251
( 96 ) EP 20140824251

2014.12.10.

( 97 ) EP 3080108 A1

2015.06.18.

EP 3080108 B1

2020.10.07.

( 73 ) Genzyme Corporation, Cambridge, MA 02142 (US)
( 72 ) KANE, John L., Jr.
MATTHEWS, Gloria
METZ, Markus
KOTHE, Michael
LIU, Jinyu
SCHOLTE, Andrew
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Tropomiozinnal rokon kináz (TRK) inhibitorok
( 51 ) C07D413/14

(2006.01)

A61K 31/4184

(2006.01)

A61K 31/437

(2006.01)

A61P 35/00

(2006.01)

C07D403/04

(2006.01)

C07D403/14

(2006.01)

C07D417/14

(2006.01)

C07D487/04

(2006.01)

C07D487/08

(2006.01)

C07D487/10

(2006.01)

C07F 9/50

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201361914128 P

2013.12.10. US

201462040750 P

2014.08.22. US

( 11 ) E052277
( 21 ) E 15 731459
( 96 ) EP 20150731459

2015.06.12.

( 97 ) EP 3154967 A1

2015.12.23.

EP 3154967 B1

2020.07.29.

( 73 ) Johnson Matthey Public Limited Company, London EC4A 4AB (GB)
( 72 ) COUGHLIN, Daniel
E643

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása

WILT, Jeremy
GOU, Da-Ming
COLLIER, Steven
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Eljárások alkilezett arilpiperazin és alkilezett arilpiperidin vegyületek előállítására, és új intermedierek
( 51 ) C07D417/12

(2006.01)

C07C 39/00

(2006.01)

C07D209/52

(2006.01)

C07D215/22

(2006.01)

C07D239/88

(2006.01)

C07D241/04

(2006.01)

C07D275/06

(2006.01)

C07D311/06

(2006.01)

C07D413/04

(2006.01)

C07D413/12

(2006.01)

C07D471/12

(2006.01)

C07D487/12

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201462012701 P

2014.06.16. US

( 11 ) E052020
( 21 ) E 17 727161
( 96 ) EP 20170727161

2017.05.23.

( 97 ) EP 3464284 A1

2017.12.07.

EP 3464284 B1

2020.10.21.

( 73 ) Syngenta Participations AG, 4058 Basel (CH)
( 72 ) JEANMART, Stephane, André, Marie
ZAMBACH, Werner
RENDINE, Stefano
LAMBERTH, Clemens
BEAUDEGNIES, Renaud
POULIOT, Martin
BONVALOT, Damien
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Mikrobiocid tiazol-származékok
( 51 ) C07D417/12

(2006.01)

A01N 43/78

(2006.01)

A01P 3/00

(2006.01)

C07D277/56

(2006.01)

C07D417/14

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 16171966

2016.05.30. EP

( 11 ) E052437
( 21 ) E 18 716648
( 96 ) EP 20180716648

2018.01.19.

( 97 ) EP 3581572 A1

2019.12.18.

EP 3581572 B1

2020.11.25.

( 73 ) Palobiofarma, S.L., 08302 Mataró-Barcelona (ES)
E644

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
( 72 ) CASTRO PALOMINO LARIA, Julio

CAMACHO GÓMEZ, Juan
EL MAATOUGUI, Abdelaziz
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Adenozin A3 receptor modulátorok
(2006.01)

( 51 ) C07D417/14
A61K 31/444

(2006.01)

A61P 11/06

(2006.01)

A61P 13/12

(2006.01)

A61P 17/06

(2006.01)

A61P 19/02

(2006.01)

A61P 27/02

(2006.01)

A61P 29/00

(2006.01)

A61P 35/00

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201730065

2017.01.20. ES

( 11 ) E052454
( 21 ) E 16 850109
( 96 ) EP 20160850109

2016.05.31.

( 97 ) EP 3357922 A1

2018.08.08.

EP 3357922 B1

2020.08.26.

( 73 ) Guangzhou Bebetter Medicine Technology Co., Ltd., Guangdong 510660 (CN)
( 72 ) CAI, Xiong
QIAN, Changgeng
LI, Junqi
QING, Yuanhui
WANG, Yanyan
XUE, Weicai
YOU, Huajin
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) CDK4 inhibitorok
2-((5-(1-(3-(metilszulfonil)propil)piperidin-4-il)piridin-2-il)amino)-pirido[2,3-D]pirimidin-7(8H)-on
származékok és rokonvegyületek tumorok kezelésére
( 51 ) C07D471/04

(2006.01)

A61K 31/4545

(2006.01)

A61K 31/519

(2006.01)

A61K 31/55

(2006.01)

A61P 35/00

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201510646418

2015.09.30. CN

( 11 ) E052178
( 21 ) E 18 164040
( 96 ) EP 20180164040

2014.11.12.

( 97 ) EP 3421468 A2

2019.01.02.

EP 3421468 B1

2020.11.04.

( 73 ) Vertex Pharmaceuticals Incorporated, Boston, MA 02210 (US)
( 72 ) Tanoury, Gerald J.
E645

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
NUGENT, William, Aloysius

DVORNIKOVS, Vadims
ROSE, Peter, Jamison
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Eljárások influenzavírus-replikáció inhibitorainak előállítására
( 51 ) C07D471/04

(2006.01)

C07C 51/083

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201361903893 P

2013.11.13. US

( 11 ) E052187
( 21 ) E 17 794307
( 96 ) EP 20170794307

2017.11.02.

( 97 ) EP 3535263 A1

2018.05.11.

EP 3535263 B1

2020.09.30.

( 73 ) Sanofi, 75008 Paris (FR)
( 72 ) GRETZKE, Dirk
RITZELER, Olaf
HEINELT, Uwe
WEHNER, Volkmar
Schmidt, Friedemann
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Helyettesített pirido[3,4-b]indolok porcrendellenességek kezelésére
( 51 ) C07D471/04

(2006.01)

A61K 31/437

(2006.01)

A61P 19/02

(2006.01)

C07D519/00

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 16306452

2016.11.07. EP

( 11 ) E052332
( 21 ) E 16 811842
( 96 ) EP 20160811842

2016.06.01.

( 97 ) EP 3312175 A1

2018.04.25.

EP 3312175 B1

2020.07.22.

( 73 ) Korea Research Institute of Chemical Technology, Daejeon 34114 (KR)
( 72 ) LEE, Ge Hyeong
LIM, Hee-Jong
CHO, Heeyeong
PARK, Woo Kyu
KIM, Seong Hwan
CHOI, Jung Hwan
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Heteroaril-származék vagy gyógyászatilag elfogadható sója, eljárás annak előállítására, és az ezeket
hatóanyagént tartalmazó gyógyászati készítmény PI3 kinázokkal összefüggő betegségek megelőzésére vagy
kezelésére
( 51 ) C07D471/04

(2006.01)

A61K 31/506

(2006.01)

A61K 31/519

(2006.01)
E646

A61P 29/00

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
(2006.01)

A61P 35/00

(2006.01)

A61P 37/00

(2006.01)

C07D487/04

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 20150086372

2015.06.18. KR

20160067210

2016.05.31. KR

( 11 ) E051925
( 21 ) E 14 852849
( 96 ) EP 20140852849

2014.10.08.

( 97 ) EP 3067355 A1

2016.09.14.

EP 3067355 B1

2020.12.16.

( 73 ) Meiji Seika Pharma Co., Ltd., Tokyo 104-8002 (JP)
( 72 ) ABE, Takao
FURUUCHI, Takeshi
SAKAMAKI, Yoshiaki
MITSUHASHI,Nakako
SAITO, Yumiko
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Dizabiciklooktán származék kristályai és diazabiciklooktán származék kristályainak előállítási eljárása
( 51 ) C07D471/08

(2006.01)

A61K 31/43

(2006.01)

A61K 31/439

(2006.01)

A61K 31/545

(2006.01)

A61P 31/04

(2006.01)

A61P 43/00

(2006.01)

C07B 61/00

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 2013211242

2013.10.08. JP

( 11 ) E052195
( 21 ) E 18 198112
( 96 ) EP 20180198112

2013.06.12.

( 97 ) EP 3495367 A1

2019.06.12.

EP 3495367 B1

2020.09.30.

( 73 ) Incyte Holdings Corporation, Wilmington, DE 19803 (US)
( 72 ) WU, Liangxing
ZHANG, Colin
HE, Chunhong
SUN, Yaping
LU, Liang
QIAN, Ding-Quan
XU, Meizhong
ZHUO, Jincong
YAO, Wenqing
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Szubsztituált triciklusos vegyületek mint FGFR inhibitorok
( 51 ) C07D471/14

(2006.01)
E647

A61K 31/4375

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
(2006.01)

A61K 31/519

(2006.01)

A61P 1/16

(2006.01)

A61P 11/00

(2006.01)

A61P 19/02

(2006.01)

A61P 35/00

(2006.01)

C07D471/22

(2006.01)

C07D491/22

(2006.01)

C07D495/14

(2006.01)

C07D498/14

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201261659245 P

2012.06.13. US

201261691463 P

2012.08.21. US

201261740012 P

2012.12.20. US

201361774841 P

2013.03.08. US

( 11 ) E052090
( 21 ) E 14 750289
( 96 ) EP 20140750289

2014.07.29.

( 97 ) EP 3027618 A1

2015.02.05.

EP 3027618 B1

2020.07.08.

( 73 ) Kronos Bio, Inc., San Mateo, CA 94402 (US)
( 72 ) FUNG, Peter Chee-chu
STEFANIDIS, Dimitrios
VIZITIU, Dragos
ELFORD, Tim G.
HURREY, Michael Laird
( 74 ) ARINOVA Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1122 Budapest, (HU)
( 54 ) A SYK inhibitorok polimorfja
( 51 ) C07D487/04
A61K 31/519

(2006.01)
(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201361860197 P

2013.07.30. US

( 11 ) E052210
( 21 ) E 17 747007
( 96 ) EP 20170747007

2017.02.04.

( 97 ) EP 3412674 A1

2018.12.12.

EP 3412674 B1

2020.09.16.

( 73 ) Chia Tai Tianqing Pharmaceutical Group Co.,Ltd, Lianyungang, Jiangsu 222062 (CN)
( 72 ) DING, Zhaozhong
SUN, Fei
HU, Yinghu
ZHOU, Yilong
WANG, Zheng
ZHAO, Rui
YANG, Ling
( 74 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1024 Budapest, (HU)
( 54 ) Egy TLR7 agonista trifluoracetát sója és annak B kristályos formája, előállítási eljárások és alkalmazások
E648

( 51 ) C07D487/04

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
(2006.01)

A61K 31/519

(2006.01)

A61P 31/12

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201610081899

2016.02.05. CN

( 11 ) E052211
( 21 ) E 17 747003
( 96 ) EP 20170747003

2017.02.04.

( 97 ) EP 3412671 A1

2018.12.12.

EP 3412671 B1

2020.09.16.

( 73 ) Chia Tai Tianqing Pharmaceutical Group Co., Ltd., Lianyungang, Jiangsu 222062 (CN)
( 72 ) DING, Zhaozhong
SUN, Fei
HU, Yinghu
ZHOU, Yilong
WANG, Zheng
YANG, Ling
( 74 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1024 Budapest, (HU)
( 54 ) TLR7 agonista maleát-só, annak C,D és E kristályos formái, és a maleátsó és a kristályos formák előállítási
eljárásai és alkalmazásai
(2006.01)

( 51 ) C07D487/04
A61K 31/519

(2006.01)

A61P 31/12

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201610082030

2016.02.05. CN

( 11 ) E052146
( 21 ) E 15 724064
( 96 ) EP 20150724064

2015.05.05.

( 97 ) EP 3145934 A1

2015.11.26.

EP 3145934 B1

2020.11.11.

( 73 ) Pfizer Inc, New York, NY 10017 (US)
( 72 ) MASCITTI, Vincent
THUMA, Benjamin
LIRAS, Spiros
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Szubsztituált-6,8-dioxabiciklo[3.2.1]oktán-2,3-diol vegyületek mint az ASGPR-t célzó szerek
( 51 ) C07D493/08

(2006.01)

A61K 31/7048

(2006.01)

A61P 35/00

(2006.01)

C07H 13/04

(2006.01)

C07H 15/26

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201462000211 P

2014.05.19. US

201462001540 P

2014.05.21. US

201562139254 P

2015.03.27. US

( 11 ) E052101
E649

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása

( 21 ) E 17 816127
( 96 ) EP 20170816127

2017.06.21.

( 97 ) EP 3352754 A1

2017.12.28.

EP 3352754 B1

2020.09.02.

( 73 ) The Trustees of Columbia University in the City of New York, New York, New York 10027 (US)
( 72 ) WASMUTH, Andrew
LANDRY, Donald W.
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Aldóz reduktáz inhibitorok és ezek alkalmazása
( 51 ) C07D495/04

(2006.01)

A61K 31/5025

(2006.01)

A61P 9/10

(2006.01)

A61P 13/12

(2006.01)

A61P 17/00

(2006.01)

A61Q 19/08

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201662352784 P

2016.06.21. US

( 11 ) E052252
( 21 ) E 18 190333
( 96 ) EP 20180190333

2015.01.12.

( 97 ) EP 3466955 A1

2019.04.10.

EP 3466955 B1

2020.12.16.

( 73 ) Aurigene Discovery Technologies Limited, Bangalore 560100 (IN)
( 72 ) GUMMADI, Venkateshwar, Rao
SAMAJDAR, Susanta
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Eljárás IRAK4 inhibitorként rák kezelésére alkalmas oxazolo[4,5-b]piridin és tiazolo[4,5-b]piridin
származékok előállítására
( 51 ) C07D498/04

(2006.01)

A61K 31/437

(2006.01)

A61P 35/00

(2006.01)

C07D513/04

(2006.01)

C07D519/00

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 158CH2014
3000CH2014

2014.01.13. IN
2014.06.20. IN

( 11 ) E052067
( 21 ) E 17 822882
( 96 ) EP 20170822882

2017.12.08.

( 97 ) EP 3555105 A1

2018.06.21.

EP 3555105 B1

2020.10.28.

( 73 ) Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN 46285 (US)
( 72 ) BAUER, Renato Alejandro
BOULET, Serge Louis
BURKHOLDER, Timothy Paul
GILMOUR, Raymond

E650

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
HAHN, Patric James

RANKOVIC, Zoran
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Mutáns IDH1 és mutáns IDH2 inhibitor 7-feniletilamino-4H-pirimido[4,5-d][1,3]oxazin-2-on vegyületek
( 51 ) C07D498/04

(2006.01)

A61K 31/5365

(2006.01)

A61P 35/00

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201662435283 P

2016.12.16. US

( 11 ) E052100
( 21 ) E 15 752746
( 96 ) EP 20150752746

2015.02.13.

( 97 ) EP 3109251 A1

2016.12.28.

EP 3109251 B1

2020.07.15.

( 73 ) Daiichi Sankyo Company, Limited, Tokyo 103-8426 (JP)
( 72 ) UEDA, Tsuyoshi
( 74 ) SWORKS Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivői Iroda Kft., 1134 Budapest, (HU)
( 54 ) Eljárás aktivált véralvadási faktor X (FXA) inhibitorának alőállítására
( 51 ) C07D513/04

(2006.01)

A61K 31/444

(2006.01)

A61P 7/02

(2006.01)

C07B 61/00

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 2014028266

2014.02.18. JP

( 11 ) E052347
( 21 ) E 17 834239
( 96 ) EP 20170834239

2017.07.24.

( 97 ) EP 3489245 A1

2019.05.29.

EP 3489245 B1

2020.10.14.

( 73 ) Sekisui Medical Co., Ltd., Tokyo 103-0027 (JP)
( 72 ) YANO, Shinya
MORI, Toshihiro
KUBOTA, Hideki
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Új xantén védővegyület
( 51 ) C07F 7/18

(2006.01)

C07B 51/00

(2006.01)

C07K 1/08

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 2016145022

2016.07.25. JP

2017025508

2017.02.15. JP

( 11 ) E051971
( 21 ) E 15 864209
( 96 ) EP 20150864209

2015.11.27.

( 97 ) EP 3223822 A1

2016.06.02.

EP 3223822 B1

2020.07.01.
E651

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
( 73 ) Enanta Pharmaceuticals, Inc., Watertown, MA 02472 (US)

( 72 ) WANG, Guoqiang
OR, Yat Sun
SHEN, Ruichao
LONG, Jiang
DAI, Peng
XING, Xuechao
HE, Jing
( 74 ) Paul Cosmovici, 1054 Budapest, (HU)
( 54 ) Epesavszármazékok FXR/TGR5 agonistákként
( 51 ) C07J 41/00

(2006.01)

A61K 31/56

(2006.01)

A61P 1/16

(2006.01)

A61P 3/04

(2006.01)

A61P 3/06

(2006.01)

A61P 3/10

(2006.01)

C07J 9/00

(2006.01)

C07J 43/00

(2006.01)

C07J 51/00

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201462084769 P

2014.11.26. US

201562103374 P

2015.01.14. US

201514951989

2015.11.25. US

( 11 ) E052159
( 21 ) E 11 736364
( 96 ) EP 20110736364

2011.07.26.

( 97 ) EP 2598514 A2

2012.02.02.

EP 2598514 B1

2020.09.09.

( 73 ) UCB Biopharma SRL, 1070 Brussels (BE)
( 72 ) SPITALI, Mariangela
SYMMONS, Jonathan
WHITCOMBE, Richard
PEARCE-HIGGINS, Mark Robert
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Fehérjetisztítás
( 51 ) C07K 1/18

(2006.01)

C07K 1/36

(2006.01)

C07K 16/24

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201012603

2010.07.27. GB

( 11 ) E052121
( 21 ) E 16 700424
( 96 ) EP 20160700424

2016.01.12.

( 97 ) EP 3245224 A1

2016.07.21.

EP 3245224 B1

2020.07.15.

( 73 ) Affibody AB, 171 65 Solna (SE)
( 72 ) FREJD, Fredrik
E652

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
FELDWISCH, Joachim

KLINT, Susanne
GUDMUNDSDOTTER, Lindvi
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Il-17A-hoz kötődő polipeptidek
( 51 ) C07K 14/54

(2006.01)

A61K 38/00

(2006.01)

A61K 38/20

(2006.01)

C07K 14/745

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 15150786

2015.01.12. EP

( 11 ) E052074
( 21 ) E 14 817835
( 96 ) EP 20140817835

2014.06.24.

( 97 ) EP 3013855 A1

2014.12.31.

EP 3013855 B1

2020.10.14.

( 73 ) Xiao, Weidong, Fort Washington, PA 19034 (US)
( 72 ) CAO, Wenjing
DONG, Biao
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Mutáns VIII-as faktor készítmények és módszerek
(2006.01)

( 51 ) C07K 14/755
A61K 38/00

(2006.01)

C12N 15/09

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201361838867 P

2013.06.24. US

( 11 ) E051982
( 21 ) E 14 799764
( 96 ) EP 20140799764

2014.11.18.

( 97 ) EP 3071597 A1

2015.05.28.

EP 3071597 B1

2020.07.29.

( 73 ) F. Hoffmann-La Roche AG, 4070 Basel (CH)
( 72 ) BRITSCHGI, Markus
HUBER, Sylwia
KALUZA, Klaus
KREMER, Thomas
MUNDIGL, Olaf
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Anti-alfa-szinuklein antitestek és alkalmazási eljárások
( 51 ) C07K 16/18

(2006.01)

C07K 16/28

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 13193892

2013.11.21. EP

( 11 ) E052094
( 21 ) E 18 182009
( 96 ) EP 20180182009

2012.04.18.
E653

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
( 97 ) EP 3404041 A1
2018.11.21.

2020.07.22.

EP 3404041 B1

( 73 ) Amgen Inc., Thousand Oaks, CA 91320-1799 (US)
( 72 ) SAN MARTIN, Javier
WASSERMAN, Scott
( 74 ) Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., 1444 Budapest, (HU)
( 54 ) Osteoporosis kezelési módszere
(2006.01)

( 51 ) C07K 16/22
( 13 ) T2
( 30 ) 201161477065 P

2011.04.19. US

( 11 ) E052442
( 21 ) E 13 790269
( 96 ) EP 20130790269

2013.05.17.

( 97 ) EP 2850103 A2

2013.11.21.

EP 2850103 B1

2020.07.22.

( 73 ) Amgen Inc., Thousand Oaks, California 91320-1799 (US)
( 72 ) SMITH, Dirk E.
FOLTZ, Ian
KING, Chadwick T.
LIM, Ai Ching
CLARK, Rutilio
COMEAU, Michael R.
KETCHEM, Randal R.
SHI, Donghui
MIN, Xiaoshan
WANG, Zhulun
( 74 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1024 Budapest, (HU)
( 54 ) ST2 antigént kötő fehérjék
( 51 ) C07K 16/28

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201261649147 P

2012.05.18. US

201361792619 P

2013.03.15. US

( 11 ) E052223
( 21 ) E 15 727884
( 96 ) EP 20150727884

2015.04.27.

( 97 ) EP 3134438 A1

2015.10.29.

EP 3134438 B1

2020.09.30.

( 73 ) Pierre Fabre Médicament, 92100 Boulogne-Billancourt (FR)
( 72 ) GOETSCH, Liliane
BROUSSAS, Matthieu
BEAU-LARVOR, Charlotte
CHAMPION, Thierry
ROBERT, Alain
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) IGF-1R ellenanyag és alkalmazása rák kezelésében célzóeszközként
( 51 ) C07K 16/28

(2006.01)

A61K 47/68

(2017.01)
E654

A61P 35/00

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201461984160 P

2014.04.25. US

( 11 ) E052282
( 21 ) E 15 738655
( 96 ) EP 20150738655

2015.07.16.

( 97 ) EP 3169704 A1

2016.01.21.

EP 3169704 B1

2020.07.29.

( 73 ) UCB Biopharma SRL, 1070 Brussels (BE)
( 72 ) FINNEY, Helene Margaret
RAPECKI, Stephen Edward
WRIGHT, Michael John
TYSON, Kerry
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) CD45-re és CD79-re specifikus molekulák
(2006.01)

( 51 ) C07K 16/28
( 13 ) T2
( 30 ) 201412659

2014.07.16. GB

( 11 ) E052406
( 21 ) E 17 177885
( 96 ) EP 20170177885

2013.07.02.

( 97 ) EP 3275899 A1

2018.01.31.

EP 3275899 B1

2020.08.26.

( 73 ) Bristol-Myers Squibb Company, Princeton, NJ 08543 (US)
( 72 ) LONBERG, Nils
SRINIVASAN, Mohan
( 74 ) SWORKS Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivői Iroda Kft., 1134 Budapest, (HU)
( 54 ) Antitestek optimalizációja, amelyek limfocitaaktivációs gén-3-hoz (LAG-3) kötnek és azok felhasználása
(2006.01)

( 51 ) C07K 16/28
( 13 ) T2
( 30 ) 201261667058 P

2012.07.02. US

( 11 ) E051919
( 21 ) E 15 756850
( 96 ) EP 20150756850

2015.08.05.

( 97 ) EP 3177646 A1

2016.02.11.

EP 3177646 B1

2020.10.07.

( 73 ) Affimed GmbH, 69120 Heidelberg (DE)
( 72 ) ZHUKOVSKY, Eugene
LITTLE, Melvyn
KNACKMUSS, Stefan
REUSCH, Uwe
ELLWANGER, Kristina
FUCEK, Ivica
WEICHEL, Michael
ESER, Markus
MCALEESE-ESER, Fionnuala
E655

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

( 54 ) CD3-kötő domén
( 51 ) C07K 16/28

(2006.01)

C07K 16/30

(2006.01)

C07K 16/46

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) PCT/EP2014/002177 2014.08.07. WO
15154772

2015.02.11. EP

( 11 ) E052134
( 21 ) E 13 814812
( 96 ) EP 20130814812

2013.12.18.

( 97 ) EP 2935329 A1

2014.06.26.

EP 2935329 B1

2020.09.16.

( 73 ) Merck Sharp & Dohme Corp., Rahway NJ 07065-0907 (US)
( 72 ) PIERCE, Robert, H.
BOURNE, Patricia
LIANG, Linda
BIGLER, Michael
( 74 ) SWORKS Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivői Iroda Kft., 1134 Budapest, (HU)
( 54 ) Antitestek, amelyek kötnek emberi programozott halál ligandum 1-hez (PD-L1)
(2006.01)

( 51 ) C07K 16/28
G01N 33/574

(2006.01)

G01N 33/577

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201261745386 P

2012.12.21. US

( 11 ) E052011
( 21 ) E 16 701353
( 96 ) EP 20160701353

2016.01.22.

( 97 ) EP 3247725 A1

2016.07.28.

EP 3247725 B1

2020.07.01.

( 73 ) SANOFI, 75008 Paris (FR)
( 72 ) ALBRECHT, Jana
BARRIERE, Cédric
BEIL, Christian
BENINGA, Jochen
CARREZ, Chantal
GUERIF, Stéphane
KROLL, Katja
LANGE, Christian
LEMOINE, Cendrine
LEUSCHNER, Wulf-Dirk
RAO, Ercole
SCHNEIDER, Marion
WETZEL, Marie-Cécile
WONEROW, Peter
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) CD3 elleni ellenanyagok, CD123 elleni ellenanyagok és CD3-hoz és/vagy CD123-hoz spedifikusan kötődő
E656

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
bispecifikus ellenanyagok

( 51 ) C07K 16/28

(2006.01)

A61K 39/00

(2006.01)

A61P 35/00

(2006.01)

A61P 35/02

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 15305077

2015.01.23. EP

( 11 ) E052490
( 21 ) E 19 163818
( 96 ) EP 20190163818

2013.05.24.

( 97 ) EP 3521315 A1

2019.08.07.

EP 3521315 B1

2020.10.14.

( 73 ) LifeArc, London, Greater London WC1H 9LT (GB)
( 72 ) JOHNSON, Tim
WATSON, Phil
MATTHEWS, David
BROWN, Alex
( 74 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Kft., 1444 Budapest, (HU)
( 54 ) Transzglutamináz 2 elleni antitestek
( 51 ) C07K 16/40

(2006.01)

A61K 39/00

(2006.01)

A61P 1/00

(2006.01)

A61P 1/04

(2006.01)

A61P 1/16

(2006.01)

A61P 9/10

(2006.01)

A61P 11/00

(2006.01)

A61P 13/12

(2006.01)

A61P 17/02

(2006.01)

A61P 17/06

(2006.01)

A61P 21/02

(2006.01)

A61P 25/00

(2006.01)

A61P 25/14

(2006.01)

A61P 25/16

(2006.01)

A61P 25/28

(2006.01)

A61P 25/30

(2006.01)

A61P 29/00

(2006.01)

A61P 31/04

(2006.01)

A61P 33/00

(2006.01)

A61P 35/02

(2006.01)

A61P 37/06

(2006.01)

A61P 43/00

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201209096

2012.05.24. GB

( 11 ) E052182
( 21 ) E 15 869151
( 96 ) EP 20150869151

2015.11.17.

( 97 ) EP 3235830 A1

2017.10.25.
E657

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
EP 3235830 B1
2020.09.02.

( 73 ) Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd., Jiangsu 222047 (CN)
Shanghai Hengrui Pharmaceutical Co., Ltd., Shanghai 200245 (CN)
( 72 ) QU, Xiangdong
YE, Xin
HU, Qiyue
CUI, Dongbing
TAO, Weikang
ZHANG, Lianshan
SUN, Piaoyang
( 74 ) Paul Cosmovici, 1054 Budapest, (HU)
( 54 ) Interleukin 15 fehérjekomplex és annak felhasználása
( 51 ) C07K 19/00

(2006.01)

A61K 38/20

(2006.01)

A61P 1/00

(2006.01)

A61P 7/00

(2006.01)

A61P 17/00

(2006.01)

A61P 19/02

(2006.01)

A61P 29/00

(2006.01)

A61P 31/00

(2006.01)

A61P 35/00

(2006.01)

A61P 37/02

(2006.01)

A61P 37/04

(2006.01)

C07K 14/54

(2006.01)

C12N 15/62

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201410799889

2014.12.19. CN

( 11 ) E051996
( 21 ) E 15 701598
( 96 ) EP 20150701598

2015.01.05.

( 97 ) EP 3092258 A2

2015.07.16.

EP 3092258 B1

2020.09.30.

( 73 ) Chevron Phillips Chemical Company LP, The Woodlands, Texas 77380 (US)
( 72 ) MCDANIEL, Max P
HLAVINKA, Mark L
CLEAR, Kathy S.
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Aktivátor hordozós króm(III) katalizátorok
( 51 ) C08F 4/69

(2006.01)

C08F 4/6392

(2006.01)

C08F 10/02

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201414151032

2014.01.09. US

( 11 ) E052259
( 21 ) E 17 734475
( 96 ) EP 20170734475

2017.05.29.

( 97 ) EP 3464393 A1

2017.12.07.
E658

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
EP 3464393 B1
2020.08.26.

( 73 ) Versalis S.p.A., 20097 San Donato Milanese (IT)
( 72 ) PAMPALONI, Guido
SOMMAZZI, Anna
RICCI, Giovanni
MASI, Francesco
LEONE, Giuseppe
( 74 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, 1054 Budapest, (HU)
( 54 ) Oxo-nitrogenált vaskomplex; katalitikus rendszer, amely magában foglalja az említett oxo-nitrogenált
vaskomplexet és a konjugált diének (ko)polimerizációs folyamatát
(2006.01)

( 51 ) C08F136/04
( 13 ) T2
( 30 ) UA20030932

2016.05.30. IT

( 11 ) E052029
( 21 ) E 17 794085
( 96 ) EP 20170794085

2017.10.20.

( 97 ) EP 3529285 A1

2018.04.26.

EP 3529285 B1

2020.08.05.

( 73 ) Versalis S.p.A., 20097 San Donato Milanese (IT)
( 72 ) SOMMAZZI, Anna
PAMPALONI, Guido
RICCI, Giovanni
MASI, Francesco
LEONE, Giuseppe
( 74 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, 1054 Budapest, (HU)
( 54 ) A szindiotaktikus 1,2-polibutadién előkészítésének folyamata egy piridil-vaskomplexet tartalmazó
katalitikus rendszer jelenlétében
( 51 ) C08F136/06
C08L 9/00

(2006.01)
(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201600105530

2016.10.20. IT

( 11 ) E052479
( 21 ) E 12 775461
( 96 ) EP 20120775461

2012.09.26.

( 97 ) EP 2760899 A1

2013.04.04.

EP 2760899 B1

2020.08.19.

( 73 ) PPG Europe B.V., 1422 AD Uithoorn (NL)
( 72 ) WEIJNEN, John
KLOMP, Dirk
( 74 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1024 Budapest, (HU)
( 54 ) Bevonó kompozíció és alkalmazása
( 51 ) C08F290/06

(2006.01)

C08K 5/00

(2006.01)

C08L 67/07

(2006.01)

C09D 11/10

(2006.01)

C09D167/07

(2006.01)

C09F 9/00

(2006.01)
E659

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása

( 13 ) T2
( 30 ) PCT/EP2011/066683 2011.09.26. WO
( 11 ) E052239
( 21 ) E 08 718399
( 96 ) EP 20080718399

2008.04.03.

( 97 ) EP 2129701 A1

2008.10.16.

EP 2129701 B1

2020.11.11.

( 73 ) Shell Internationale Research Maatschappij B.V., 2596 HR The Hague (NL)
( 72 ) BOUWMAN, Jeroen Patrick Michel
FENNIS, Paulus Jacobus
DE RIDDER, Ronny
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Eljárás polimer poliolok előállítására
( 51 ) C08G 18/63

(2006.01)

C08F283/06

(2006.01)

C08F290/00

(2006.01)

C08F290/06

(2006.01)

C08G101/00

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 07105659

2007.04.04. EP

( 11 ) E052494
( 21 ) E 15 181475
( 96 ) EP 20150181475

2015.08.18.

( 97 ) EP 3133099 A1

2017.02.22.

EP 3133099 B1

2020.09.30.

( 73 ) PCC Rokita SA, 56-120 Brzeg Dolny (PL)
( 72 ) TOMCZAK, Marcin
WUILAY, Herve
SALASA, Michal
MAKULA, Lukasz
KACPERSKI, Michal
STORZER, Uwe
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Polimer-módosított poliol diszperzió
( 51 ) C08G 18/76

(2006.01)

C08G 18/08

(2006.01)

C08G 18/16

(2006.01)

C08G 18/18

(2006.01)

C08G 18/20

(2006.01)

C08G 18/22

(2006.01)

C08G 18/24

(2006.01)

C08G 18/32

(2006.01)

C08G 18/40

(2006.01)

C08G 18/48

(2006.01)

C08G 18/66

(2006.01)

( 13 ) T2

E660

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása

( 11 ) E052380
( 21 ) E 17 729149
( 96 ) EP 20170729149

2017.06.14.

( 97 ) EP 3472225 A1

2017.12.21.

EP 3472225 B1

2020.09.30.

( 73 ) BASF SE, 67056 Ludwigshafen am Rhein (DE)
( 72 ) KOENIG, Christian
THIELBEER, Frank
OSTERMANN, Rainer
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Poliamid-diszperzió poliolban és előállítása
( 51 ) C08G 69/40

(2006.01)

C08G 18/48

(2006.01)

C08G 18/60

(2006.01)

C08G 18/76

(2006.01)

C08G 69/44

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 16174579

2016.06.15. EP

( 11 ) E052324
( 21 ) E 17 460028
( 96 ) EP 20170460028

2017.05.25.

( 97 ) EP 3260484 A1

2017.12.27.

EP 3260484 B1

2020.10.07.

( 73 ) Przedsiebiorstwo Wielobranzowe "RAWIMPEX" Marek Czerniej, 96-200 Rawa Mazowiecka (PL)
( 72 ) Czerniej, Marek
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Eljárás keratin tartalmú nyersanyagok, különösen sörték előzetes hidrolízisére
(2006.01)

( 51 ) C08H 1/06
( 13 ) T2
( 30 ) 41769516

2016.06.23. PL

( 11 ) E051985
( 21 ) E 16 878339
( 96 ) EP 20160878339

2016.12.06.

( 97 ) EP 3395869 A1

2018.10.31.

EP 3395869 B1

2020.09.23.

( 73 ) DIC Corporation, Tokyo 174-8520 (JP)
( 72 ) SHINCHI, Tomoaki
YASUMURA, Takashi
KIMURA, Makoto
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Előgyártmány és formázott termék
( 51 ) C08J 5/24

(2006.01)

C08F290/06

(2006.01)

C09J 4/06

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 2015248551

2015.12.21. JP

E661

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása

( 11 ) E052390
( 21 ) E 16 170182
( 96 ) EP 20160170182

2010.03.30.

( 97 ) EP 3085730 A1

2016.10.26.

EP 3085730 B1

2020.10.14.

( 73 ) EREMA Engineering Recycling Maschinen und Anlagen Gesellschaft m.b.H., 4052 Ansfelden (AT)
( 72 ) Feichtinger, Klaus
HACKL, Manfred
Wendelin, Gerhard
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Közömbösítés töltőanyaggal
( 51 ) C08J 11/04

(2006.01)

C08J 11/06

(2006.01)

C08K 3/22

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 5042009

2009.03.30. AT

( 11 ) E051929
( 21 ) E 15 163552
( 96 ) EP 20150163552

2015.04.14.

( 97 ) EP 2942368 A1

2015.11.11.

EP 2942368 B1

2020.09.30.

( 73 ) LANXESS Deutschland GmbH, 50569 Köln (DE)
( 72 ) Immel, Timo
BIENMÜLLER, Matthias
ENDTNER, Jochen
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Poliészter vegyületek
( 51 ) C08K 3/00

(2006.01)

C08K 3/22

(2006.01)

C08K 3/34

(2006.01)

C08K 3/38

(2006.01)

C08K 7/14

(2006.01)

C08L 67/02

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 14166976

2014.05.05. EP

( 11 ) E052439
( 21 ) E 15 733003
( 96 ) EP 20150733003

2015.05.20.

( 97 ) EP 3242912 A1

2016.07.14.

EP 3242912 B1

2020.12.09.

( 73 ) LANXESS Corporation, Pittsburgh PA 15275-1112 (US)
( 72 ) STOCKDALE, Zachary, D.
TIMBERLAKE, Larry, D.
HANSON, Mark, V.
FIELDING, William, R.
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Eljárás foszfortartalmú égésgátlókat tartalmazó polimerkészítmények stabilizálására
E662

( 51 ) C08K 5/5317
C09K 21/04

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
(2006.01)

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201562101789 P

2015.01.09. US

( 11 ) E052202
( 21 ) E 16 783696
( 96 ) EP 20160783696

2016.04.19.

( 97 ) EP 3286261 A1

2016.10.27.

EP 3286261 B1

2020.10.21.

( 73 ) Cornell University, Ithaca, NY 14850 (US)
( 72 ) DICHTEL, William R.
ALSBAIEE, Alaaeddin
SMITH, Brian J.
HINESTROZA, Juan
ALZATE-SANCHEZ, Diego
XIAO, Leilei
LING, Yuhan
HELBLING, Damian
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Pórusos ciklodextrinpolimer-anyagok és előállításuk
( 51 ) C08L 23/02

(2006.01)

B01D 15/40

(2006.01)

B01D 53/02

(2006.01)

B01J 20/24

(2006.01)

B01J 20/28

(2006.01)

B01J 20/289

(2006.01)

B01J 20/32

(2006.01)

B01J 20/34

(2006.01)

C02F 1/28

(2006.01)

C02F101/30

(2006.01)

C02F101/32

(2006.01)

C02F101/34

(2006.01)

C02F101/38

(2006.01)

C02F103/06

(2006.01)

C02F103/34

(2006.01)

C08B 15/00

(2006.01)

C08B 37/16

(2006.01)

C08L 23/26

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201562149975 P

2015.04.20. US

( 11 ) E052111
( 21 ) E 17 764837
( 96 ) EP 20170764837

2017.09.13.

( 97 ) EP 3515990 A1

2018.03.29.

EP 3515990 B1

2020.07.08.

( 73 ) BASF SE, 67056 Ludwigshafen am Rhein (DE)
( 72 ) WEINKOETZ, Stephan
E663

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
LINDNER, Jean-Pierre Berkan

LUNKWITZ, Ralph
FUEGER, Claus
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Eljárás lignocellulóz munkadarabok előállítására
(2006.01)

( 51 ) C08L 97/02
( 13 ) T2
( 30 ) 16190412

2016.09.23. EP

( 11 ) E052360
( 21 ) E 16 878267
( 96 ) EP 20160878267

2016.11.28.

( 97 ) EP 3395907 A1

2018.10.31.

EP 3395907 B1

2020.08.05.

( 73 ) Sumitomo Bakelite Co., Ltd., Tokyo 140-0002 (JP)
( 72 ) YAMASHITA, Katsushi
TAKAHASHI, Yui
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Tömítő gyantaösszetétel és félvezető eszköz
(2006.01)

( 51 ) C08L101/00
C08K 3/36

(2006.01)

C08L 79/00

(2006.01)

H01L 23/29

(2006.01)

H01L 23/31

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 2015254082

2015.12.25. JP

( 11 ) E052408
( 21 ) E 16 831659
( 96 ) EP 20160831659

2016.12.14.

( 97 ) EP 3390544 A1

2017.06.22.

EP 3390544 B1

2020.11.04.

( 73 ) PPG Industries Ohio, Inc., Cleveland, OH 44111 (US)
( 72 ) LARIMER, Troy J.
SCHNEIDER, John R.
TOOLIS, Amy L.
CHASSER, Anthony M.
( 74 ) Arinova Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1122 Budapest, (HU)
( 54 ) Ütésálló bevonókompozíciók
( 51 ) C09D 5/03

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201514972128

2015.12.17. US

( 11 ) E052359
( 21 ) E 15 760360
( 96 ) EP 20150760360

2015.08.10.

( 97 ) EP 3015526 A1

2016.05.04.

EP 3015526 B1

2020.11.18.

( 73 ) Daikin Industries, Ltd., Osaka-shi, Osaka 530-8323 (JP)
E664

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
( 72 ) TAKAHASHI, Kazuhiro

TSUCHIYA, Tatsumi
YAMADA, Yasufu
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Hidrofluorolefin-bázisú készítmény és alkalmazása
( 51 ) C09K 3/30

(2006.01)

A62D 1/00

(2006.01)

C08J 9/12

(2006.01)

C08J 9/14

(2006.01)

C09K 5/04

(2006.01)

C11D 7/30

(2006.01)

C11D 7/50

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 2014196451

2014.09.26. JP

( 11 ) E052135
( 21 ) E 18 164734
( 96 ) EP 20180164734

2006.03.03.

( 97 ) EP 3388495 A1

2018.10.17.

EP 3388495 B1

2020.08.26.

( 73 ) The Chemours Company FC, LLC, Wilmington DE 19801 (US)
( 72 ) Rao, Velliyur Nott Mallikarjuna
MINOR, Barbara Haviland
( 74 ) SWORKS Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivői Iroda Kft., 1134 Budapest, (HU)
( 54 ) Fluorolefint tartalamzó kompozíciók
( 51 ) C09K 5/04

(2006.01)

B60H 1/00

(2006.01)

C10M171/00

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 658543 P

2005.03.04. US

710439 P

2005.08.23. US

732769 P

2005.11.01. US

( 11 ) E052274
( 21 ) E 15 196223
( 96 ) EP 20150196223

2015.06.01.

( 97 ) EP 3098281 A1

2016.11.30.

EP 3098281 B1

2020.07.22.

( 73 ) Daikin Industries, Ltd., Osaka-shi, Osaka 530-8323 (JP)
( 72 ) Shibanuma, Takashi
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) HFC-t és HFO-t tartalmazó kompozíciók
( 51 ) C09K 5/04

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 2014195670

2014.09.25. JP

( 11 ) E052234
( 21 ) E 14 735065
( 96 ) EP 20140735065

2014.06.09.
E665

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
( 97 ) EP 3008147 A1
2014.12.18.

2020.09.16.

EP 3008147 B1

( 73 ) Valvoline Licensing and Intellectual Property LLC, Lexington, KY 40509 (US)
( 72 ) TURCOTTE, David, E.
MESZAROS, Ladislaus
EMBAUGH, David, F.
WU, Gefei
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Megnövelt üzemű motorhűtő kompozíció
(2006.01)

( 51 ) C09K 5/10

(2006.01)

C23F 11/12
( 13 ) T2
( 30 ) 201313916141

2013.06.12. US

( 11 ) E052453
( 21 ) E 08 759188
( 96 ) EP 20080759188

2008.06.09.

( 97 ) EP 2155835 A1

2008.12.18.

EP 2155835 B1

2020.07.15.

( 73 ) ENI S.p.A., 00144 Rome (IT)
( 72 ) RISPOLI, Giacomo
BELLUSSI, Giuseppe
PANARITI, Nicoletta
TAGLIABUE, Lorenzo
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Javított eljárás nehézolajok hidrokonverziójára buborékágyas rendszereken keresztül
( 51 ) C10G 1/06

(2006.01)

C10G 3/00

(2006.01)

C10G 45/02

(2006.01)

C10G 45/58

(2006.01)

C10G 47/00

(2006.01)

C10G 47/24

(2006.01)

C10G 49/22

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) MI20071198

2007.06.14. IT

( 11 ) E052082
( 21 ) E 16 842399
( 96 ) EP 20160842399

2016.08.18.

( 97 ) EP 3344731 A1

2017.03.09.

EP 3344731 B1

2020.07.15.

( 73 ) Siec Badawcza Lukasiewicz - Instytut Chemii Przemyslowej im. Prof. Ignacego Moscickiego, 01-793 Warszawa
(PL)
( 72 ) OSAWARU, Osazuwa
KIJENSKI, Jacek
SMIGIERA, Ewa
ZGUDKA, Anna
KEDZIORA, Andrzej
TOMON, Krzysztof
E666

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

( 54 ) Eljárás folyékony bio-szénhidrogének előállítására természetes eredetű olajokból
( 51 ) C10G 3/00

(2006.01)

B01J 21/06

(2006.01)

B01J 23/00

(2006.01)

C07C 1/207

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 41371815

2015.08.28. PL

( 11 ) E051957
( 21 ) E 11 701082
( 96 ) EP 20110701082

2011.01.20.

( 97 ) EP 2526177 A2

2011.07.28.

EP 2526177 B1

2020.06.24.

( 73 ) RV Lizenz AG, 6330 Cham (CH)
( 72 ) RÜDLINGER, Mikael
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Kibocsátásmentes eszköz mechanikai munka végzésére
( 51 ) C10J 3/66

(2006.01)

C07C 29/151

(2006.01)

C10G 2/00

(2006.01)

F23J 15/00

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 10154449

2010.02.23. EP

10151473

2010.01.22. EP

10151481

2010.01.22. EP

( 11 ) E052190
( 21 ) E 12 846123
( 96 ) EP 20120846123

2012.10.31.

( 97 ) EP 2773590 A1

2013.05.10.

EP 2773590 B1

2020.09.09.

( 73 ) NCH Corporation, Irving, Texas 75062 (US)
( 72 ) WAYNICK, J., Andrew
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Eljárás kalcium-karbonát alapú kalcium-szulfonát kenőanyag készítmény előállítására
( 51 ) C10M177/00

(2006.01)

C10M115/10

(2006.01)

C10N 50/10

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201161553674 P

2011.10.31. US

( 11 ) E052005
( 21 ) E 16 775760
( 96 ) EP 20160775760

2016.09.02.

( 97 ) EP 3344739 A1

2017.03.09.

EP 3344739 B1

2020.07.08.

( 73 ) Total Marketing Services, 92800 Puteaux (FR)
( 72 ) BEN SAHEL, Hakim
E667

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
LANGLOIS, Olivier

HEROU, Julien
GERMANAUD, Laurent
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Kenőanyag adalék alacsony kéntartalmú üzemanyaghoz
( 51 ) C11B 13/02

(2006.01)

C10L 1/18

(2006.01)

C10L 1/188

(2006.01)

C10L 1/19

(2006.01)

C10L 10/08

(2006.01)

C11C 1/02

(2006.01)

C11C 1/08

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 1558161

2015.09.03. FR

( 11 ) E052007
( 21 ) E 09 705421
( 96 ) EP 20090705421

2009.01.29.

( 97 ) EP 2247703 A2

2009.08.06.

EP 2247703 B1

2020.07.01.

( 73 ) QS Biodiesel Limited, London NW9 6BX (GB)
( 72 ) KOVÁCS, András
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Növényi olajak átészterezése
( 51 ) C11C 3/00

(2006.01)

C10L 1/02

(2006.01)

C11C 3/06

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 0801587

2008.01.29. GB

( 11 ) E052331
( 21 ) E 13 155776
( 96 ) EP 20130155776

2013.02.19.

( 97 ) EP 2767581 A1

2014.08.20.

EP 2767581 B1

2020.10.21.

( 73 ) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, OH 45202 (US)
( 72 ) Lant, Neil Joseph
Bennie, Linsey Sarah
Patterson, Steven George
Bewick, Lindsey Suzanne
Gibson, Keith
( 74 ) Olle Bäcklund, S-162 65 Vällingby, (SE)
( 54 ) Textiltisztítási eljárás
( 51 ) C11D 3/386

(2006.01)

( 13 ) T2
( 11 ) E052500
( 21 ) E 16 747528
( 96 ) EP 20160747528

2016.08.04.
E668

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
( 97 ) EP 3334818 A1
2017.02.16.

EP 3334818 B1

2020.11.11.

( 73 ) Unilever N.V., 3013 AL Rotterdam (NL)
( 72 ) Van DOORN, Daniël, Albert
THOMAS, Matthew, Rhys
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Vízben oldódó csomagolás
( 51 ) C11D 17/04

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 15180621

2015.08.11. EP

( 11 ) E052150
( 21 ) E 17 809680
( 96 ) EP 20170809680

2017.06.05.

( 97 ) EP 3467089 A1

2019.04.10.

EP 3467089 B1

2020.10.07.

( 73 ) Dong, Boxing, Fujian 363300 (CN)
( 72 ) Dong, Boxing
( 74 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1024 Budapest, (HU)
( 54 ) Eljárás szőlőzamattal rendelkező édes bor előállítására és szőlőzamattal rendelkező édes bor
( 51 ) C12G 1/022
C12H 6/00

(2006.01)
(2019.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201610395131

2016.06.06. CN

( 11 ) E052047
( 21 ) E 18 203023
( 96 ) EP 20180203023

2018.10.29.

( 97 ) EP 3483255 A1

2019.05.15.

EP 3483255 B1

2020.04.15.

( 73 ) AGROTEL GmbH, 94152 Neuhaus/Inn (DE)
( 72 ) LANER, Cyriak
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Eljárás biogáz üzem erjedési tartályának védelmére és biogáz üzem erjedési tartálya
( 51 ) C12M 1/107

(2006.01)

C12M 1/00

(2006.01)

C12M 3/00

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 102017126628

2017.11.13. DE

( 11 ) E052071
( 21 ) E 14 171659
( 96 ) EP 20140171659

2010.08.23.

( 97 ) EP 2827150 A1

2015.01.21.

EP 2827150 B1

2020.10.21.

( 73 ) The Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University, Stanford, CA 94305-2038 (US)
( 72 ) Wong, Connie, C
Loewke, Kevin, E.
Reijo Pera, Renee A.
E669

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása

Baer, Thomas M.
Behr, Barry
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Embriók, oociták és őssejtek képalkotó eljárással történő megjelenítése és értékelése
( 51 ) C12M 1/34

(2006.01)

A61B 17/435

(2006.01)

C12M 1/36

(2006.01)

C12M 3/00

(2006.01)

C12N 5/073

(2010.01)

C12Q 1/02

(2006.01)

C12Q 1/6881

(2018.01)

G01N 15/10

(2006.01)

G01N 15/14

(2006.01)

G01N 33/50

(2006.01)

G02B 21/00

(2006.01)

G06K 9/00

(2006.01)

G06T 7/00

(2006.01)

G16B 45/00

(2019.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 236085 P

2009.08.22. US

332651 P

2010.05.07. US

( 11 ) E052419
( 21 ) E 12 813916
( 96 ) EP 20120813916

2012.12.13.

( 97 ) EP 2791316 A1

2013.06.20.

EP 2791316 B1

2021.01.06.

( 73 ) Lesaffre et Compagnie, 75001 Paris (FR)
( 72 ) DOBEL, Sandrine
MALAQUIN, Anthony Bernard
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Anyag és csomagolás élesztő konzerválásához
( 51 ) C12N 1/18

(2006.01)

B32B 27/30

(2006.01)

B65D 77/06

(2006.01)

B65D 85/72

(2006.01)

C12N 1/04

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 1161599

2011.12.14. FR

( 11 ) E051977
( 21 ) E 16 780713
( 96 ) EP 20160780713

2016.04.14.

( 97 ) EP 3283614 A1

2016.10.20.

EP 3283614 B1

2020.07.08.

( 73 ) Conagen Inc., Bedford, Massachusetts 01730 (US)
( 72 ) MAO, Guohong
VICK, Jacob Edward

E670

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása

LI, Shi-Yan
YU, Xiaodan
( 74 ) Olle Bäcklund, S-162 65 Vällingby, (SE)
( 54 ) Kalóriamentes édesítők előállítása mesterséges egész sejtes katalizátorok használatával
(2006.01)

( 51 ) C12N 1/19
C12N 15/81

(2006.01)

C12P 19/56

(2006.01)

C12R 1/84

(2006.01)

C12R 1/85

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201562147160 P

2015.04.14. US

( 11 ) E052016
( 21 ) E 16 819211
( 96 ) EP 20160819211

2016.11.18.

( 97 ) EP 3377618 A1

2017.05.26.

EP 3377618 B1

2020.11.18.

( 73 ) Novartis AG, 4056 Basel (CH)
The Trustees of The University of Pennsylvania, Philadelphia, PA 19104 (US)
( 72 ) DEB, Amitabha
NEBELITSKY, Eugene
SLEPUSHKIN, Vladimir
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Pufferek lentivírus prepartátumok stabilizálására
(2006.01)

( 51 ) C12N 7/02
( 13 ) T2
( 30 ) 201562257444 P

2015.11.19. US

( 11 ) E052297
( 21 ) E 17 208538
( 96 ) EP 20170208538

2010.01.08.

( 97 ) EP 3354727 A1

2018.08.01.

EP 3354727 B1

2020.10.07.

( 73 ) Codexis, Inc., Redwood City, CA 94063 (US)
( 72 ) DHAWAN, Ish, Kumar
MILLER, Gregory
ZHANG, Xiyun
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Transzamináz polipeptidek
( 51 ) C12N 9/10

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 143401 P

2009.01.08. US

( 11 ) E052318
( 21 ) E 16 168636
( 96 ) EP 20160168636

2009.04.17.

( 97 ) EP 3118309 A2

2017.01.18.

EP 3118309 B1

2020.09.16.

( 73 ) Danisco US Inc., Palo Alto, CA 94304 (US)
E671

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása

( 72 ) KENSCH, Oliver
SCHULZE PELLENGAHR, Klaus
LEUTHNER, Birgitta
SHETTY, Jayarama
PEPSIN, Michael
DALSGAARD, Soren
FAURSCHOU ISAKSEN, Mai
( 74 ) SWORKS Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivői Iroda Kft., 1134 Budapest, (HU)
( 54 ) Bittiauxella sp. fitáz változatok
(2006.01)

( 51 ) C12N 9/16

(2006.01)

C12P 19/02
( 13 ) T2
( 30 ) 46324 P

2008.04.18. US

( 11 ) E052098
( 21 ) E 15 731411
( 96 ) EP 20150731411

2015.05.26.

( 97 ) EP 3149163 A1

2015.12.03.

EP 3149163 B1

2020.06.03.

( 73 ) Academisch Ziekenhuis Leiden, 2333 ZA Leiden (NL)
( 72 ) VERHOEF, Daniël
REITSMA, Pieter H.
BOS, Mettine H.A.
( 74 ) ARINOVA Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1122 Budapest, (HU)
( 54 ) Prohemosztatikus fehérjék vérzés kezelésére
( 51 ) C12N 9/64

(2006.01)

A61K 38/48

(2006.01)

C07K 14/46

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 14169895

2014.05.26. EP

( 11 ) E052022
( 21 ) E 17 780640
( 96 ) EP 20170780640

2017.09.19.

( 97 ) EP 3523431 A1

2018.04.12.

EP 3523431 B1

2020.10.28.

( 73 ) Syngenta Participations AG, 4058 Basel (CH)
( 72 ) FOWLER, Jeffrey, David
JHURRY, Nema, Devi
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Géncsendesítésben történő vagy géncsendesítéshez kapcsolódó javítások
( 51 ) C12N 15/11

(2006.01)

A01N 25/10

(2006.01)

A01N 25/28

(2006.01)

A01N 63/10

(2020.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201662404245 P

2016.10.05. US

( 11 ) E051998
E672

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása

( 21 ) E 16 750567
( 96 ) EP 20160750567

2016.07.28.

( 97 ) EP 3329002 A1

2017.02.09.

EP 3329002 B1

2020.10.07.

( 73 ) Alnylam Pharmaceuticals, Inc., Cambridge, MA 02142 (US)
( 72 ) ZIMMERMANN, Tracy
CHAN, Amy
JADHAV, Vasant
MAIER, Martin
RAJEEV, Kallanthottathil, G.
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Transztiretin (TTR) iRNS készítmények és eljárások azok alkalmazása TTR-asszociált betegségek
kezelésére vagy megelőzésére
(2010.01)

( 51 ) C12N 15/113
( 13 ) T2
( 30 ) 201562199563 P

2015.07.31. US

201662287518 P

2016.01.27. US

( 11 ) E052243
( 21 ) E 14 874081
( 96 ) EP 20140874081

2014.12.24.

( 97 ) EP 3087183 A1

2015.07.02.

EP 3087183 B1

2020.08.26.

( 73 ) Ionis Pharmaceuticals, Inc., Carlsbad, CA 92010 (US)
( 72 ) FREIER, Susan, M.
GRAHAM, Mark, J.
CROOKE, Rosanne, M.
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Az angiopoietin-szerű 3 expressziójának modulációja
( 51 ) C12N 15/113

(2010.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201361920652 P

2013.12.24. US

( 11 ) E052153
( 21 ) E 17 192430
( 96 ) EP 20170192430

2010.06.01.

( 97 ) EP 3279326 A1

2018.02.07.

EP 3279326 B1

2020.10.14.

( 73 ) Regeneron Pharmaceuticals, Inc., Tarrytown, NY 10591-6707 (US)
( 72 ) CHEN, Gang
BURAKOV, Darya
FANDL, James, P
( 74 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Kft., 1444 Budapest, (HU)
( 54 ) Fukoziláció-deficiens sejtek
( 51 ) C12N 15/53

(2006.01)

C07K 16/00

(2006.01)

C12N 5/10

(2006.01)

C12N 9/04

(2006.01)

C12P 21/00

(2006.01)
E673

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása

( 13 ) T2
( 30 ) 183400

2009.06.02. US

183400 P

2009.06.02. US

348858 P

2010.05.27. US

( 11 ) E051973
( 21 ) E 16 839455
( 96 ) EP 20160839455

2016.07.27.

( 97 ) EP 3342870 A1

2018.07.04.

EP 3342870 B1

2020.07.15.

( 73 ) Cj Cheiljedang Corporation, Seoul 04560 (KR)
( 72 ) LEE, Seung Bin
CHUNG, Yoon Hee
KIM, Hyung Joon
KANG, Doo Jin
BANG, Seong Eun
RYU, Song Gi
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Corynebacterium
( 51 ) C12N 15/77

(2006.01)

C07K 14/34

(2006.01)

C12P 13/08

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 20150120739

2015.08.27. KR

( 11 ) E051995
( 21 ) E 12 807530
( 96 ) EP 20120807530

2012.06.29.

( 97 ) EP 2726493 A1

2013.01.10.

EP 2726493 B1

2020.10.14.

( 73 ) Monsanto Technology LLC, St. Louis, MO 63167 (US)
( 72 ) HUANG, Jintai
IVASHUTA, Sergey
QI, Youlin
WIGGINS, Barbara, E.
ZHANG, Yuanji
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Eljárások és készítmények fehérje-expresszió szelektív szabályozására
( 51 ) C12N 15/82
A01H 5/00

(2006.01)
(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201161504102 P

2011.07.01. US

( 11 ) E052104
( 21 ) E 17 701067
( 96 ) EP 20170701067

2017.01.12.

( 97 ) EP 3402888 A1

2017.07.20.

EP 3402888 B1

2020.08.26.

( 73 ) Helmholtz Zentrum München - Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt (GmbH), 85764
E674

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása

Neuherberg (DE)
( 72 ) PROTZER, Ulrike
BAUER, Tanja
KOSINSKA, Anna
MUECK-HAEUSL, Martin
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Eszközök és eljárások HBV kezelésére
( 51 ) C12N 15/86

(2006.01)

A61K 39/29

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 92942

2016.01.12. LU

( 11 ) E052220
( 21 ) E 17 209717
( 96 ) EP 20170209717

2007.09.07.

( 97 ) EP 3339445 A1

2018.06.27.

EP 3339445 B1

2020.07.15.

( 73 ) AbbVie Bahamas Ltd., New Providence, Nassau (BS)
( 72 ) WU, Chengbin
DIXON, Richard, W.
BELK, Jonathan, P.
YING, Hua
ARGIRIADI, Maria, A.
CUFF, Carolyn, A.
HINTON, Paul, R.
KUMAR, Shankar
MELIM, Terry, L.
CHEN, Yan
( 74 ) Paul Cosmovici, 1054 Budapest, (HU)
( 54 ) Interleukin-13 kötőfehérjék
( 51 ) C12P 21/08

(2006.01)

C07H 21/00

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 843249 P

2006.09.08. US

( 11 ) E052206
( 21 ) E 04 706710
( 96 ) EP 20040706710

2004.01.30.

( 97 ) EP 1592816 A1

2004.09.16.

EP 1592816 B1

2020.10.14.

( 73 ) ArcelorMittal France, 93200 Saint-Denis (FR)
( 72 ) MOULIN, Antoine
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Eljárás ferrites/martenzites szövetű duál fázisú acélból lévő hidegen hengerelt szalag gyártására, valamint
az így nyert szalag
( 51 ) C21D 8/02

(2006.01)

C21D 1/18

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 0301358

2003.02.05. FR
E675

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása

( 11 ) E052389
( 21 ) E 15 736379
( 96 ) EP 20150736379

2015.04.30.

( 97 ) EP 3155136 A1

2015.12.17.

EP 3155136 B1

2020.09.16.

( 73 ) Aurubis AG, 20539 Hamburg (DE)
( 72 ) AYHAN, Mehmet
ESCHEN, Marcus
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Eljárás fémek visszanyerésére szerves alkotórészeket tartalmazó másodlagos anyagokból és más
anyagokból
( 51 ) C22B 7/00

(2006.01)

C22B 1/00

(2006.01)

C22B 1/216

(2006.01)

C22B 1/248

(2006.01)

C22B 7/04

(2006.01)

C22B 15/00

(2006.01)

C22B 15/06

(2006.01)

C22B 25/02

(2006.01)

C22B 25/06

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 102014008987

2014.06.13. DE

( 11 ) E051958
( 21 ) E 15 794526
( 96 ) EP 20150794526

2015.11.10.

( 97 ) EP 3221480 A1

2016.05.26.

EP 3221480 B1

2020.06.10.

( 73 ) Umicore, 1000 Brussels (BE)
( 72 ) HEULENS, Jeroen
DE COOMAN, Bart
QUIX, Maarten
( 74 ) Olle Bäcklund, S-162 65 Vällingby, (SE)
( 54 ) Plazma- és oxigáztüzelésű kemence
( 51 ) C22B 7/00
C22B 15/00

(2006.01)
(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 14193771

2014.11.19. EP

( 11 ) E052166
( 21 ) E 16 798544
( 96 ) EP 20160798544

2016.09.02.

( 97 ) EP 3508591 A1

2019.07.10.

EP 3508591 B1

2020.10.21.

( 73 ) Fundación Cidaut, 47151 Boecillo (Valladolid) (ES)
( 72 ) MAROTO SOTO, José Antonio
MORIŇIGO SOTELO, Daniel
RIVAS SALMÓN, Ana
E676

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
ÁLVAREZ LÓPEZ, Roberto Manuel

ARRANZ DE LA FUENTE, Diego
ALCALDE DE LA CUESTA, Maria Estibaliz
RODRIGUEZ CARRASCAL, Alicia
( 74 ) Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., 1444 Budapest, (HU)
( 54 ) Eljárás és berendezés szennyezett olvadt fémben levő tisztátalanságok eltávolítására
( 51 ) C22B 9/00
C22B 21/00

(2006.01)
(2006.01)

( 13 ) T2
( 11 ) E052103
( 21 ) E 18 152884
( 96 ) EP 20180152884

2018.01.23.

( 97 ) EP 3514253 A1

2019.07.24.

EP 3514253 B1

2020.10.14.

( 73 ) SSAB Technology AB, 101 21 Stockholm (SE)
( 72 ) LIIMATAINEN, Tommi
HEMMILÄ, Mikko
Hirvi, Ari
Limnell, Teijo
Saarinen, Tuomo
Antola, Tuomas
Lehtikangas, Pasi
Kesti, Vili
Tihinen, Sakari
Martinmäki, Saija
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Melegen hengerelt acél és eljárás melegen hengerelt acél előállítására
( 51 ) C22C 38/00

(2006.01)

C21D 1/18

(2006.01)

C21D 1/20

(2006.01)

C21D 1/25

(2006.01)

C21D 6/00

(2006.01)

C21D 8/02

(2006.01)

C21D 8/04

(2006.01)

C21D 9/46

(2006.01)

C22C 38/02

(2006.01)

C22C 38/04

(2006.01)

C22C 38/06

(2006.01)

C22C 38/42

(2006.01)

C22C 38/44

(2006.01)

C22C 38/46

(2006.01)

C22C 38/48

(2006.01)

C22C 38/50

(2006.01)

C22C 38/54

(2006.01)

( 13 ) T2
( 11 ) E051934
( 21 ) E 15 769463
E677

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
( 96 ) EP 20150769463 2015.03.23.

( 97 ) EP 3124638 A1

2017.02.01.

EP 3124638 B1

2020.06.17.

( 73 ) NHK Spring Co., Ltd., Yokohama-shi, Kanagawa 236-0004 (JP)
JFE Steel Corporation, Tokyo, 100-0011 (JP)
( 72 ) FUKUOKA, Kazuaki
TOMITA, Kunikazu
TANGE, Akira
KURIMOTO, Kiyoshi
GOTO, Yurika
( 74 ) Arinova Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1122 Budapest, (HU)
( 54 ) Nagy szilárdsággal és kiváló korrózióállósággal rendelkező stabilizátoracél, járműstabilizátor, amely azt
alkalmazza, és gyártási módszer erre
( 51 ) C22C 38/00

(2006.01)

C21D 1/18

(2006.01)

C21D 1/60

(2006.01)

C21D 7/06

(2006.01)

C21D 8/06

(2006.01)

C21D 9/00

(2006.01)

C22C 38/02

(2006.01)

C22C 38/04

(2006.01)

C22C 38/06

(2006.01)

C22C 38/42

(2006.01)

C22C 38/44

(2006.01)

C22C 38/46

(2006.01)

C22C 38/48

(2006.01)

C22C 38/50

(2006.01)

C22C 38/54

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 2014060687

2014.03.24. JP

( 11 ) E052450
( 21 ) E 17 174590
( 96 ) EP 20170174590

2017.06.06.

( 97 ) EP 3412790 A1

2018.12.12.

EP 3412790 B1

2020.07.29.

( 73 ) BGH Edelstahl Siegen GmbH, 57076 Siegen (DE)
( 72 ) FUCHS, Johannes
HIPPENSTIEL, Frank
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Nemesített acél és az acél alkalmazása hőformázó szerszámokhoz
( 51 ) C22C 38/02

(2006.01)

C21D 1/25

(2006.01)

C21D 6/02

(2006.01)

C21D 8/02

(2006.01)

C22C 38/04

(2006.01)

C22C 38/42

(2006.01)

C22C 38/44

(2006.01)
E678

C22C 38/46

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
(2006.01)

(2006.01)

C22C 38/48
( 13 ) T2
( 11 ) E052043
( 21 ) E 17 754711
( 96 ) EP 20170754711

2017.08.17.

( 97 ) EP 3504352 A1

2018.03.01.

EP 3504352 B1

2020.06.24.

( 73 ) Fontaine Engineering und Maschinen GmbH, 40764 Langenfeld (DE)
( 72 ) BEHRENS, Holger
Kümmel, Lutz
DAUBE, Thomas
RICHTER, Gernot
TALEB-ARAGHI, Babak
FONTAINE, Pascal
ZIELENBACH, Michael
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Eljárás és bevonóberendezés fémszalag bevonatolására
( 51 ) C23C 2/00

(2006.01)

C23C 2/14

(2006.01)

C23C 2/18

(2006.01)

C23C 2/20

(2006.01)

C23C 2/36

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 102016216131

2016.08.26. DE

102016222230

2016.11.11. DE

( 11 ) E052348
( 21 ) E 17 710526
( 96 ) EP 20170710526

2017.03.13.

( 97 ) EP 3445889 A1

2017.12.21.

EP 3445889 B1

2020.07.29.

( 73 ) Fontaine Holdings NV, 3530 Houthalen (BE)
( 72 ) BAUMGÜRTEL, Lars
PINGER, Thomas
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Eljárás és folyasztóanyag forró galvanizáláshoz
( 51 ) C23C 2/02

(2006.01)

C23C 2/06

(2006.01)

C23C 2/26

(2006.01)

C23C 2/30

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 102016007107

2016.06.13. DE

102016111725

2016.06.27. DE

( 11 ) E051979
( 21 ) E 13 727384
( 96 ) EP 20130727384

2013.04.25.
E679

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
( 97 ) EP 2841615 A1
2013.10.31.

2020.06.24.

EP 2841615 B1

( 73 ) ArcelorMittal, 1160 Luxembourg (LU)
( 72 ) MACHADO AMORIM, Tiago
RICHARD, Joëlle
JACQUESON,Eric
LHERMEROULT, Audrey
FELTIN, Pascale
LEMAIRE, Jean-Michel
DIEZ, Luc
MATAIGNE, Jean-Michel
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Eljárás olajozott, ZnAlMg bevonattal ellátott lemez gyártására, továbbá ilyen lemez
( 51 ) C23C 2/06

(2006.01)

C23C 2/26

(2006.01)

C23C 22/06

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) PCT/FR2012/050906 2012.04.25. WO
( 11 ) E052191
( 21 ) E 18 208842
( 96 ) EP 20180208842

2018.11.28.

( 97 ) EP 3640371 A1

2020.04.22.

EP 3640371 B1

2020.10.21.

( 73 ) Chang Chun Petrochemical Co., Ltd., Taipei City 104 (TW)
( 72 ) LAI, Yao-Sheng
HUANG, Jian-Ming
CHENG, Kuei-Sen
CHOU, Jui-Chang
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Elektrolitikus rézfólia, azt tartlamazó elektród, valamint azt tartalmazó lítium-ion akkumulátor
( 51 ) C25D 1/04

(2006.01)

C25D 7/06

(2006.01)

H01M 4/134

(2010.01)

H01M 4/1395

(2010.01)

H01M 4/66

(2006.01)

H01M 10/052

(2010.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201811200604

2018.10.16. CN

( 11 ) E051913
( 21 ) E 17 190712
( 96 ) EP 20170190712

2010.09.17.

( 97 ) EP 33012 08

2018.04.04.

EP 33012 B1

2020.11.04.

( 73 ) Codexis, Inc., Redwood City, CA 94063 (US)
( 72 ) FOX, Richard
GIVER, Lorraine J.
HELD, Daniel
E680

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
HATTENDORF, Douglas

CHOUDHARY, Trish
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Csökkentett kodon mutagenezis
( 51 ) C40B 50/06

(2006.01)

C12P 19/34

(2006.01)

C40B 40/06

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 562988

2009.09.18. US

PCT/US2009/057507 2009.09.18. WO
283877 P

2009.12.09. US

( 11 ) E052010
( 21 ) E 11 832602
( 96 ) EP 20110832602

2011.10.13.

( 97 ) EP 2628827 A1

2013.08.21.

EP 2628827 B1

2020.07.08.

( 73 ) Mitsubishi Chemical Corporation, Tokyo 100-8251 (JP)
( 72 ) SHINMEN, Yuusuke
HIROTA, Norifumi
NAKAJIMA, Atsushi
AOYAMA, Naoki
MATSUYAMA, Naomasa
NII, Takeshi
KOGAME, Akiyoshi
FUJII, Yasuyuki
IRIE, Yoshiko
MATSUDA, Harumi
KIRIYAMA, Takayuki
MIURA, Teppei
TERANISHI, Takuya
MORI, Shouhei
KANEKO, Manabu
NUMATA, Kiharu
ICHINO, Masahiro
TAKEDA, Shigekazu
KOBAYASHI, Takayuki
ITOU, Toshiyuki
HATA, Masahiro
NAKAO, Hiroyuki
WATANABE, Kenichi
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Szénszál roving és annak alkalmazásai
( 51 ) D01F 6/18

(2006.01)

C08J 5/04

(2006.01)

D01D 5/253

(2006.01)

D01F 9/22

(2006.01)

( 13 ) T2
E681

( 30 ) 2011186859

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
2011.08.30. JP

2011184328

2011.08.26. JP

2011164597

2011.07.27. JP

2011164596

2011.07.27. JP

2010230492

2010.10.13. JP

( 11 ) E052463
( 21 ) E 18 751597
( 96 ) EP 20180751597

2018.01.29.

( 97 ) EP 3540101 A1

2019.09.18.

EP 3540101 B1

2020.08.26.

( 73 ) Toray Industries, Inc., Tokyo 103-8666 (JP)
( 72 ) KUJI, Yusuke
YAMAMOTO, Wataru
UCHIYAMA, Masaomi
( 74 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1024 Budapest, (HU)
( 54 ) Eljárás lángállósító kemence tisztítására, eljárás lángálló szál, szénszál és grafitizált szál előállítására
( 51 ) D01F 9/22

(2006.01)

D01F 9/32

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 2017020962

2017.02.08. JP

( 11 ) E051966
( 21 ) E 16 772836
( 96 ) EP 20160772836

2016.03.29.

( 97 ) EP 3279374 A1

2018.02.07.

EP 3279374 B1

2020.10.21.

( 73 ) Teijin Limited, 530-0005 Osaka-shi, Osaka (JP)
( 72 ) SUZUKI Yoshinori
NAKAJIMA Toshimichi
( 74 ) Pintz és Társai Kft., 1444 Budapest, (HU)
( 54 ) Szénszál, és eljárás szénszál előállítására
( 51 ) D01F 9/32

(2006.01)

D01F 9/22

(2006.01)

D06M 10/00

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 2015074063

2015.03.31. JP

( 11 ) E052026
( 21 ) E 15 808104
( 96 ) EP 20150808104

2015.12.05.

( 97 ) EP 3234236 A1

2016.06.23.

EP 3234236 B1

2020.07.15.

( 73 ) Trützschler GmbH & Co. KG, 41199 Mönchengladbach (DE)
( 72 ) NASRI, Lassad
STEPANYAN, Roman
KEULERS, Martinus Joseph Maria
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Eljárás és berendezés alacsony zsugorodású alifás poliamid szál előállítására, valamint alacsony
E682

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása

zsugorodású szál
( 51 ) D02J 1/22

(2006.01)

D01D 5/16

(2006.01)

D01F 6/60

(2006.01)

D01F 6/90

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 102014119184

2014.12.19. DE

( 11 ) E052456
( 21 ) E 17 165299
( 96 ) EP 20170165299

2017.04.06.

( 97 ) EP 3385439 A1

2018.10.10.

EP 3385439 B1

2020.07.29.

( 73 ) Scandinavian Water Technology AB, 213 75 Malmö (SE)
( 72 ) Hansson, Per
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Rendszer és eljárás ruha mosásra tisztított vízzel
( 51 ) D06F 39/00

(2006.01)

A47L 15/42

(2006.01)

C02F 1/00

(2006.01)

C02F 1/28

(2006.01)

C02F 1/42

(2006.01)

C02F 1/44

(2006.01)

C02F 9/00

(2006.01)

C02F103/00

(2006.01)

D06F 35/00

(2006.01)

D06F 39/08

(2006.01)

D06F 39/10

(2006.01)

( 13 ) T2
( 11 ) E052261
( 21 ) E 14 791474
( 96 ) EP 20140791474

2014.02.20.

( 97 ) EP 2971345 A1

2014.11.06.

EP 2971345 B1

2020.09.16.

( 73 ) GPCP IP Holdings LLC, Atlanta, Georgia 30303 (US)
( 72 ) RAINES, David Drew
ANAND, Farminder S.
KENNEDY, Theodore D.
VELDHUIZEN, David S.
HUNTER, Mark S.
Baumgartner, Dean J.
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Lap szél nyírása és eltávolítása strukturált papírszövetről
( 51 ) D21F 7/00

(2006.01)

D21G 9/00

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201361789747 P
201414173403

2013.03.15. US
2014.02.05. US
E683

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása

( 11 ) E052330
( 21 ) E 11 749537
( 96 ) EP 20110749537

2011.07.26.

( 97 ) EP 2598693 A1

2012.02.02.

EP 2598693 B1

2020.09.30.

( 73 ) Oberthur Fiduciaire SAS, 75008 Paris (FR)
( 72 ) ROSSET, Henri
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Foszforeszkáló és fluoreszkáló vegyületeket magában foglaló biztonsági szerkezet
( 51 ) D21H 21/40

(2006.01)

B42D 25/29

(2014.01)

D21H 21/42

(2006.01)

D21H 21/48

(2006.01)

G07D 7/12

(2006.01)

G07D 7/1205

(2016.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 1056284

2010.07.29. FR

( 11 ) E052478
( 21 ) E 14 822882
( 96 ) EP 20140822882

2014.07.10.

( 97 ) EP 3020863 A1

2016.05.18.

EP 3020863 B1

2020.09.02.

( 73 ) Qingdao Create Environment Control Technology Co., Ltd., Qingdao, Shandong 266101 (CN)
China Railway Design Corporation, Tianjin 300308 (CN)
( 72 ) LI, Hong
YIN, Xuejun
SUN, Haifu
KONG, Xiangfei
GUO, Li
QU, Hongxiao
XU, Peng
FU, Xuezhi
( 74 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1024 Budapest, (HU)
( 54 ) Sínrezgés csillapító
( 51 ) E01B 19/00

(2006.01)

E01B 5/02

(2006.01)

F16F 7/104

(2006.01)

F16F 7/108

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201310287329

2013.07.10. CN

( 11 ) E052186
( 21 ) E 17 816552
( 96 ) EP 20170816552

2017.11.29.

( 97 ) EP 3555365 A1

2018.06.28.

EP 3555365 B1

2020.10.07.

( 73 ) Plasser & Theurer Export von Bahnbaumaschinen GmbH, 1010 Wien (AT)
E684

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
( 72 ) KAISER, Christoph

( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Mérőszerkezet és eljárás vágánygeometria meghatározására
( 51 ) E01B 27/17

(2006.01)

E01B 35/00

(2006.01)

E01B 35/06

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 5742016

2016.12.19. AT

( 11 ) E052144
( 21 ) E 15 740745
( 96 ) EP 20150740745

2015.01.26.

( 97 ) EP 3134575 A2

2015.07.30.

EP 3134575 B1

2020.09.23.

( 73 ) P.R.S Geo Tech Technologies Ltd., 8213502 Tel Aviv (IL)
( 72 ) HALAHMI, Izhar
EREZ, Oded
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Perforált georács
(2006.01)

( 51 ) E01C 3/04
( 13 ) T2
( 30 ) 201461931848 P

2014.01.27. US

( 11 ) E052375
( 21 ) E 15 794911
( 96 ) EP 20150794911

2015.11.13.

( 97 ) EP 3245336 A1

2016.07.21.

EP 3245336 B1

2020.08.26.

( 73 ) Redexim Handel-en Exploitatie Maatschappij B.V., 3702 AC Zeist (NL)
( 72 ) BACHMANN, Uli
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Szóróberendezés
(2006.01)

( 51 ) E01C 19/20
( 13 ) T2
( 30 ) 202015000189 U

2015.01.16. DE

( 11 ) E052417
( 21 ) E 19 178011
( 96 ) EP 20190178011

2019.06.04.

( 97 ) EP 3578717 A1

2019.12.11.

EP 3578717 B1

2020.10.21.

( 73 ) Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG, 80997 München (DE)
( 72 ) Stoiber, Wolfgang
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Támasztószerkezet
( 51 ) E01D 15/127

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 102018113692

2018.06.08. DE

E685

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása

( 11 ) E052052
( 21 ) E 15 188603
( 96 ) EP 20150188603

2009.10.28.

( 97 ) EP 3000943 A1

2016.03.30.

EP 3000943 B1

2020.10.14.

( 73 ) Reynolds Presto Products Inc., Lake Forest IL 60045 (US)
( 72 ) Senf, Daniel, F.
TIETJEN, Kai
Schneider, Cory
Handlos, William
Bach, Gary, M.
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Összekötő eszköz széthúzott cellás körülhatároló szerkezetek rögzítésére, valamint eljárás ennek
elvégzésére
( 51 ) E02D 17/20

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 268084

2008.11.10. US

( 11 ) E052445
( 21 ) E 11 007130
( 96 ) EP 20110007130

2011.09.02.

( 97 ) EP 2431541 A2

2012.03.21.

EP 2431541 B1

2020.07.22.

( 73 ) SCHAPER & BRÜMMER GMBH & CO. KG, 38259 Salzgitter (DE)
( 72 ) Tegtmeier, Martin, Dr.
( 74 ) Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1011 Budapest, (HU)
( 54 ) Eljárás hatóanyag alkalmazására zuhanyozáshoz használt vízben
( 51 ) E03C 1/046

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 102010045908

2010.09.21. DE

( 11 ) E052492
( 21 ) E 16 152928
( 96 ) EP 20160152928

2016.01.27.

( 97 ) EP 3051033 A1

2016.08.03.

EP 3051033 B1

2020.08.26.

( 73 ) Bolton Manitoba SpA, 20124 Milano (IT)
( 72 ) Baiguerra, Gianpaolo
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Eszköz fertőtlenítő termék felhordására, különösen szaniter berendezésekhez és hasonlókhoz
( 51 ) E03D 9/00

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) MI20150109

2015.01.28. IT

( 11 ) E052165
( 21 ) E 14 739184
( 96 ) EP 20140739184

2014.07.16.

( 97 ) EP 3024989 A1

2015.01.29.

EP 3024989 B1

2020.09.02.
E686

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
( 73 ) ACO Severin Ahlmann GmbH & Co Kommanditgesellschaft, 24782 Büdelsdorf (DE)

( 72 ) KOTERA, Marcel
JANU, Jiri
KRALICEK, Vaclav
HRENIC, Ondrej
WIESNER, Pavel
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Bűzelzáró egy szennyvízlefolyó szerkezet számára
(2006.01)

( 51 ) E03F 5/04
( 13 ) T2
( 30 ) 102013107836

2013.07.23. DE

( 11 ) E052194
( 21 ) E 17 778250
( 96 ) EP 20170778250

2017.09.27.

( 97 ) EP 3519645 A1

2018.04.05.

EP 3519645 B1

2020.11.04.

( 73 ) Heinze Gruppe Verwaltungs GmbH, 32051 Herford (DE)
( 72 ) PFEFFER, Karsten
WANNINGER, Volkmar
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Betonfödém, építőkészlet egy betonfödém előállítására és eljárás egy betonfödém előállítására
(2006.01)

( 51 ) E04B 5/32
( 13 ) T2
( 30 ) 102016118298

2016.09.28. DE

( 11 ) E052415
( 21 ) E 17 798309
( 96 ) EP 20170798309

2017.09.25.

( 97 ) EP 3519646 A1

2018.04.05.

EP 3519646 B1

2020.11.18.

( 73 ) Novonovon Zrt., 6000 Kecskemét (HU)
( 72 ) CZINTOS, Csongor
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Erősítő elem önszilárduló ömlesztettt anyagok erősségének fokozására
( 51 ) E04C 5/01

(2006.01)

E04C 5/07

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 1600552

2016.09.28. HU

( 11 ) E052414
( 21 ) E 17 204366
( 96 ) EP 20170204366

2017.11.29.

( 97 ) EP 3330451 A1

2018.06.06.

EP 3330451 B1

2020.12.23.

( 73 ) VKR Holding A/S, 2970 Horsholm (DK)
( 72 ) Atzen, Bent
( 74 ) Csákay és Társai Ügyvédi Iroda, 1124 Budapest, (HU)
( 54 ) Beépítési keret tetőablakhoz, alkatrészkészlet, amely ilyen beépítési keretet tartalmaz, valamint eljárás a
E687

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
beépítési keret telepítésére

( 51 ) E04D 13/03

(2006.01)

E06B 3/96

(2006.01)

E06B 3/964

(2006.01)

E06B 3/968

(2006.01)

E06B 3/984

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201670962

2016.12.05. DK

( 11 ) E052163
( 21 ) E 19 161839
( 96 ) EP 20190161839

2019.03.11.

( 97 ) EP 3540144 A1

2019.09.18.

EP 3540144 B1

2020.10.28.

( 73 ) Braun, August, 37011 Ceske Budejovice (CZ)
( 72 ) Meyer, Oliver C.
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Vakolóléc épület-átmeneten való elhelyezésre, valamint az épület-átmenet
( 51 ) E04F 13/06
E06B 1/62

(2006.01)
(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 102018105610

2018.03.12. DE

( 11 ) E052313
( 21 ) E 19 159880
( 96 ) EP 20190159880

2019.02.28.

( 97 ) EP 3546674 A1

2019.10.02.

EP 3546674 B1

2020.10.14.

( 73 ) Reich, Hubert, 5600 St. Johann im Pongau (AT)
( 72 ) Reich, Hubert
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Homlokzati rendszer egy hőszigetelő kompozit homlokzat kialakításához
( 51 ) E04F 13/08

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 502632018

2018.03.28. AT

( 11 ) E052362
( 21 ) E 19 190530
( 96 ) EP 20190190530

2017.10.13.

( 97 ) EP 3584387 A1

2019.12.25.

EP 3584387 B1

2020.07.29.

( 73 ) SWISS KRONO Tec AG, 6004 Luzern (CH)
( 72 ) SAUTER, Harald
( 74 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1024 Budapest, (HU)
( 54 ) OSB-lap és annak alkalmazása
( 51 ) E04F 13/10

(2006.01)

E04F 13/08

(2006.01)

( 13 ) T2

E688

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása

( 11 ) E051967
( 21 ) E 18 207086
( 96 ) EP 20180207086

2010.06.14.

( 97 ) EP 3486401 A1

2019.05.22.

EP 3486401 B1

2020.10.14.

( 73 ) I4F LICENSING NV, 3930 Hamont-Achel (BE)
( 72 ) Perra, Antonio Giuseppe
Zweed, Sander Gordon
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Padló-burkolólap
(2006.01)

( 51 ) E04F 15/02

(2006.01)

F16B 5/00
( 13 ) T2
( 30 ) 2003019

2009.06.12. NL

PCT/NL2009/050540 2009.09.09. WO
( 11 ) E052367
( 21 ) E 15 158991
( 96 ) EP 20150158991

2012.10.05.

( 97 ) EP 2921296 A1

2015.09.23.

EP 2921296 B1

2020.08.19.

( 73 ) Xylo Technologies AG, 9052 Niederteufen (CH)
( 72 ) DÖHRING, Dieter
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Kültéri padló-burkolólap
( 51 ) E04F 15/08

(2006.01)

B32B 13/02

(2006.01)

B32B 13/12

(2006.01)

B32B 21/02

(2006.01)

B32B 21/08

(2006.01)

B32B 27/08

(2006.01)

B32B 27/30

(2006.01)

B44C 5/04

(2006.01)

E04F 15/02

(2006.01)

E04F 15/10

(2006.01)

( 13 ) T2
( 11 ) E052044
( 21 ) E 19 163889
( 96 ) EP 20190163889

2015.11.19.

( 97 ) EP 3530842 A1

2019.08.28.

EP 3530842 B1

2020.07.29.

( 73 ) Urilift Beheer B.V., 7341 PB Beemte-Broekland (NL)
( 72 ) SCHIMMEL, Marten Alberto
HERMANS, Wilhelmus Leonardus Peter Marie
( 74 ) Arinova Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1122 Budapest, (HU)
( 54 ) Merülő közegészségügyi eszköz, amelynek legalább egy zárható bejárati helyzete van
( 51 ) E04H 1/12

(2006.01)

( 13 ) T2
E689

( 30 ) 2013846

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
2014.11.21. NL

( 11 ) E052504
( 21 ) E 18 000338
( 96 ) EP 20180000338

2018.04.10.

( 97 ) EP 3450656 A1

2019.03.06.

EP 3450656 B1

2020.11.04.

( 73 ) BERNDORF BÄDERBAU, s.r.o., 739 95 Bystrice Nad Olsi (CZ)
( 72 ) Cieslar, Rudolf
( 74 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1024 Budapest, (HU)
( 54 ) Úszómedence fal vízvezető vályúval
( 51 ) E04H 4/00

(2006.01)

E04H 4/12

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201734051 U

2017.08.28. CZ

( 11 ) E052312
( 21 ) E 19 162520
( 96 ) EP 20190162520

2019.03.13.

( 97 ) EP 3543444 A1

2019.09.25.

EP 3543444 B1

2020.10.28.

( 73 ) Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG, 48291 Telgte (DE)
( 72 ) Kushtilov, Boyko
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Csapágy egy ablak vasalat-rendszeréhez
( 51 ) E05D 3/02

(2006.01)

E05D 5/10

(2006.01)

E05D 5/16

(2006.01)

E05D 9/00

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 102018204217

2018.03.20. DE

( 11 ) E052075
( 21 ) E 14 765840
( 96 ) EP 20140765840

2014.08.06.

( 97 ) EP 3039214 A1

2015.03.05.

EP 3039214 B1

2020.10.14.

( 73 ) Julius Blum GmbH, 6973 Höchst (AT)
( 72 ) HOLZAPFEL, Andreas
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Állítószerkezet
( 51 ) E05D 15/40
E05F 1/10

(2006.01)
(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 6752013

2013.08.30. AT

( 11 ) E052053
( 21 ) E 17 210333
( 96 ) EP 20170210333

2017.12.22.
E690

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
( 97 ) EP 3502400 A1
2019.06.26.

EP 3502400 B1

2020.10.21.

( 73 ) JOSKO Fenster und Türen GmbH, 4794 Kopfing im Innkreis (AT)
( 72 ) REIBE, Thomas
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Tolóajtó elrendezés egy belső tér külső környezettől való elkülönítéséhez
( 51 ) E06B 3/46

(2006.01)

E06B 7/14

(2006.01)

( 13 ) T2
( 11 ) E052148
( 21 ) E 17 178271
( 96 ) EP 20170178271

2017.06.28.

( 97 ) EP 3263824 A1

2018.01.03.

EP 3263824 B1

2020.10.21.

( 73 ) STORENMATERIAL AG, 8954 Geroldswil (CH)
( 72 ) Hauser, Jakob
Stingelin, Christophe
ISENSCHMID, Sascha
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Lamella és lamellafüggöny
( 51 ) E06B 9/30

(2006.01)

E06B 9/327

(2006.01)

E06B 9/386

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 8282016

2016.06.29. CH

( 11 ) E051623
( 21 ) E 16 159302
( 96 ) EP 20160159302

2016.03.09.

( 97 ) EP 3091167 A1

2016.11.09.

EP 3091167 B1

2020.09.23.

( 73 ) HAPA AG, 91567 Herrieden (DE)
( 72 ) Waha, Herbert
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Rögzítőelem egy ablakkeret rögzítésére egy építmény fedelén, az építmény és eljárás egy ablakkeret
rögzítésére egy építmény fedelén
( 51 ) E06B 9/323

(2006.01)

E04B 1/41

(2006.01)

E06B 9/17

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 102015107196

2015.05.08. DE

( 11 ) E052102
( 21 ) E 12 832463
( 96 ) EP 20120832463

2012.09.14.

( 97 ) EP 2756161 A2

2013.03.21.

EP 2756161 B1

2020.08.12.

( 73 ) M-I LLC, Houston, TX 77072 (US)
E691

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
( 72 ) PANAMARATHUPALAYAM, Balakrishnan

ZHANG, Hui Joyce
GADIYAR, Balkrishna
FOXENBERG, William, E.
SVOBODA, Charles
PHATAK, Alhad
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Módszerek olajos folyadékok lezáró műveletekhez való használatára
(2006.01)

( 51 ) E21B 43/04

(2006.01)

C09K 8/86
( 13 ) T2
( 30 ) 201161535312 P

2011.09.15. US

201261635933 P

2012.04.20. US

( 11 ) E051990
( 21 ) E 10 150525
( 96 ) EP 20100150525

2010.01.12.

( 97 ) EP 2208860 A2

2010.07.21.

EP 2208860 B1

2020.06.24.

( 73 ) General Electric Company, Schenectady, NY 12345 (US)
( 72 ) Liotta, Gary Charles
Farrell, Thomas Raymond
( 74 ) Olle Bäcklund, S-162 65 Vällingby, (SE)
( 54 ) Fokozatok közötti tömítés gázturbinához és az ennek megfelelő gázturbina
( 51 ) F01D 5/06
F01D 11/00

(2006.01)
(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 353305

2009.01.14. US

( 11 ) E052013
( 21 ) E 17 754461
( 96 ) EP 20170754461

2017.08.04.

( 97 ) EP 3497308 A1

2018.02.22.

EP 3497308 B1

2020.06.03.

( 73 ) Futurebay Limited, Manchester M15 4PZ (GB)
( 72 ) HUTCHINGS, Adrian Charles
HENSHAW, Iain James
( 74 ) ARINOVA Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1122 Budapest, (HU)
( 54 ) Thermodimakiai ciklus készülék és módszer
( 51 ) F01K 23/04

(2006.01)

F01K 3/12

(2006.01)

F01K 23/02

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201613952

2016.08.15. GB

( 11 ) E052244
( 21 ) E 18 708747
( 96 ) EP 20180708747

2018.02.13.

( 97 ) EP 3583304 A1

2018.08.23.
E692

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
EP 3583304 B1
2020.11.04.

( 73 ) Industrie Saleri Italo S.P.A., 25065 Lumezzane, Brescia (IT)
( 72 ) SURACE, Alfonso
PEDERSOLI, Marco
( 74 ) ARINOVA Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1122 Budapest, (HU)
( 54 ) Elektromos meghajtást és tengelykapcsolóval ellátott mechanikus meghajtást tartalmazó szivattyúcsoport
(2006.01)

( 51 ) F01P 7/16
( 13 ) T2
( 30 ) 201700017415

2017.02.16. IT

( 11 ) E051908
( 21 ) E 14 833764
( 96 ) EP 20140833764

2014.08.04.

( 97 ) EP 3036432 A1

2015.02.12.

EP 3036432 B1

2020.09.30.

( 73 ) Kouris, Paul Steven, Kalorama, VIC 3766 (AU)
( 72 ) Kouris, Paul Steven
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Berendezés villamos áram előállítására
( 51 ) F03B 3/04

(2006.01)

F03B 3/02

(2006.01)

F03B 11/02

(2006.01)

F03B 13/08

(2006.01)

F03B 13/10

(2006.01)

H02K 7/18

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 2013902924

2013.08.05. AU

( 11 ) E051910
( 21 ) E 16 154569
( 96 ) EP 20160154569

2016.02.05.

( 97 ) EP 3064772 A1

2016.09.07.

EP 3064772 B1

2020.03.25.

( 73 ) Chou, Wen-San, Tainan City (TW)
( 72 ) Chou, Wen-San
( 74 ) SWORKS Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivői Iroda Kft., 1134 Budapest, (HU)
( 54 ) Feljavított légkompresszor
( 51 ) F04B 35/04

(2006.01)

F04B 39/10

(2006.01)

F04B 39/12

(2006.01)

F04B 39/14

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 104106740

2015.03.03. TW

( 11 ) E051909
( 21 ) E 17 157904
( 96 ) EP 20170157904

2017.02.24.

( 97 ) EP 3211234 A1

2017.08.30.

EP 3211234 B1

2020.03.25.
E693

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
( 73 ) Chou, Wen-San, Tainan City (TW)

( 72 ) Chou, Wen-San
( 74 ) SWORKS Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivői Iroda Kft., 1134 Budapest, (HU)
( 54 ) Feljavított légkompresszor
( 51 ) F04B 39/00

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 105106035

2016.02.26. TW

( 11 ) E052027
( 21 ) E 12 743354
( 96 ) EP 20120743354

2012.06.27.

( 97 ) EP 2820306 A1

2013.09.06.

EP 2820306 B1

2020.06.10.

( 73 ) ATLAS COPCO AIRPOWER, naamloze vennootschap, 2610 Wilrijk (BE)
( 72 ) DESIRON Andries Jan F.
( 74 ) Arinova Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1122 Budapest, (HU)
( 54 ) Kompresszorkészülék, valamint ilyen kompresszorkészülék használata
( 51 ) F04C 18/16

(2006.01)

F04C 23/00

(2006.01)

F04C 28/06

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201200119

2012.02.28. BE

( 11 ) E051922
( 21 ) E 16 810257
( 96 ) EP 20160810257

2016.11.15.

( 97 ) EP 3377777 A1

2017.05.26.

EP 3377777 B1

2020.09.09.

( 73 ) Baier & Michels GmbH & Co. KG, 64372 Ober-Ramstadt (DE)
( 72 ) AMBROS, Olaf
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Menetképző vagy menetmetsző csavar, különösen könnyűfémben való alkalmazásra
( 51 ) F16B 25/00

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 102015222889

2015.11.19. DE

( 11 ) E052129
( 21 ) E 18 842515
( 96 ) EP 20180842515

2018.12.05.

( 97 ) EP 3548755 A1

2019.06.27.

EP 3548755 B1

2020.07.15.

( 73 ) Flaig, Hartmut, 78554 Aldingen (DE)
( 72 ) Flaig, Hartmut
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Menetes elem, valamint azzal létrehozható kötés
( 51 ) F16B 39/282
F16B 35/06

(2006.01)
(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 102017131005

2017.12.21. DE
E694

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása

( 11 ) E052139
( 21 ) E 17 832203
( 96 ) EP 20170832203

2017.12.11.

( 97 ) EP 3551901 A1

2018.06.14.

EP 3551901 B1

2020.11.04.

( 73 ) Bischopink, Hugo, 57413 Finnentrop (DE)
( 72 ) Bischopink, Hugo
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Eljárás egy lamellatartó előállítására
( 51 ) F16D 13/68

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 202016106877 U

2016.12.09. DE

( 11 ) E051817
( 21 ) E 17 751605
( 96 ) EP 20170751605

2017.07.25.

( 97 ) EP 3491268 A1

2018.02.01.

EP 3491268 B1

2020.09.02.

( 73 ) Schmiedestück-Vertrieb Feuerstein GmbH, 45525 Hattingen (DE)
Van Beest International B.V., 3360 AB Sliedrecht (NL)
( 72 ) MÜLLER, Stefan
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Kötélhurok-félszem test
( 51 ) F16G 15/06

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 102016113896

2016.07.27. DE

( 11 ) E052236
( 21 ) E 14 766488
( 96 ) EP 20140766488

2014.09.17.

( 97 ) EP 3049131 A1

2015.03.26.

EP 3049131 B1

2020.10.21.

( 73 ) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, 65929 Frankfurt am Main (DE)
( 72 ) HARMS, Michael
MÜLLER, Heiko
KEITEL, Joachim
BECHTOLD, Herbert
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Szerelvény gyógyszerbejuttató eszközhöz, valamint gyógyszerbejuttató eszköz
( 51 ) F16H 25/20

(2006.01)

A61M 5/315

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 13185478

2013.09.23. EP

( 11 ) E051981
( 21 ) E 15 848309
( 96 ) EP 20150848309

2015.10.07.

( 97 ) EP 3205904 A1

2017.08.16.
E695

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
EP 3205904 B1
2020.11.25.

( 73 ) SENJU METAL INDUSTRY CO., LTD., Tokyo 120-8555 (JP)
( 72 ) SUGIHARA, Takashi
TAGUCHI, Hiroshi
HIYAMA, Tsutomu
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Forrasztó eszköz
(2006.01)

( 51 ) F16H 25/24
B23K 1/08

(2006.01)

B23K101/42

(2006.01)

F16H 25/20

(2006.01)

H05K 3/34

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 2014208349

2014.10.09. JP

( 11 ) E051964
( 21 ) E 19 167212
( 96 ) EP 20190167212

2019.04.04.

( 97 ) EP 3550182 A1

2019.10.09.

EP 3550182 B1

2020.10.21.

( 73 ) FREUDENBERG SEALING TECHNOLOGIES S.A.S DI EXTERNA ITALIA S.R.L.U, 10064 Pinerolo (TO)
(IT)
( 72 ) BOI, Alessandro
KOKOSZYNSKI, Wojciech
TRUXIUS, Kira Sophie
SCHROIFF, Volker
GRAMLICH, Martin
MARTINI, Patrick
KLINGSHIRN, Christoph
( 74 ) dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, 1111 Budapest, (HU)
( 54 ) Tömítés javított hőelvezetési kapacitással egy belső égésű motor szelepe számára
( 51 ) F16J 15/3268
F01L 3/08

(2016.01)
(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201800004203

2018.04.04. IT

( 11 ) E052273
( 21 ) E 13 839376
( 96 ) EP 20130839376

2013.09.17.

( 97 ) EP 2898242 A1

2014.03.27.

EP 2898242 B1

2020.07.22.

( 73 ) Ergonomix Concept E.G Ltd, 44862 Kochav Yair - Tsur Yigal (IL)
( 72 ) BEN-DOR, Eran
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Nem lineáris átviteli arány működtető fogantyú és működtetett szerkezet között
( 51 ) F16K 11/14

(2006.01)

F16K 11/078

(2006.01)

F16K 31/60

(2006.01)

G05G 1/04

(2006.01)
E696

G05G 5/02

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
(2006.01)

G05G 7/02

(2006.01)

G05G 9/047

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201261704656 P

2012.09.24. US

( 11 ) E052440
( 21 ) E 08 788183
( 96 ) EP 20080788183

2008.04.15.

( 97 ) EP 2134995 A1

2008.12.04.

EP 2134995 B1

2020.11.04.

( 73 ) Daher Valves, 26240 Saint-Vallier (FR)
( 72 ) VERDELET, Alain
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Mechanikus tömítésű szelep és ezekből álló egység
( 51 ) F16K 41/10

(2006.01)

F16J 15/36

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 0754549

2007.04.18. FR

( 11 ) E052458
( 21 ) E 17 156192
( 96 ) EP 20170156192

2017.02.15.

( 97 ) EP 3217057 A2

2017.09.13.

EP 3217057 B1

2020.07.22.

( 73 ) gabo Systemtechnik GmbH, 94559 Niederwinkling (DE)
( 72 ) Geiger, Alexander
Karl, Markus
Lederer, Roland
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Eszköz és eljárás csővezető elem rögzítésére és tömítésére épület falában képzett járatban
( 51 ) F16L 5/02

(2006.01)

G02B 6/44

(2006.01)

H02G 3/22

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 102016104129

2016.03.07. DE

( 11 ) E052015
( 21 ) E 14 733170
( 96 ) EP 20140733170

2014.06.26.

( 97 ) EP 3017226 A1

2015.01.08.

EP 3017226 B1

2020.11.04.

( 73 ) NV Bekaert SA, 8550 Zwevegem (BE)
( 72 ) VANDENBROUCKE, Ben
GALLE, Peter
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Tömlő optimalizált acélhuzal merevítő réteggel
( 51 ) F16L 11/08
D07B 1/06

(2006.01)
(2006.01)
E697

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása

( 13 ) T2
( 30 ) 13175073

2013.07.04. EP

( 11 ) E051991
( 21 ) E 13 791790
( 96 ) EP 20130791790

2013.11.12.

( 97 ) EP 2923156 A1

2014.05.22.

EP 2923156 B1

2020.10.07.

( 73 ) Lindab AB, 269 82 Bastad (SE)
( 72 ) BERG, Ola
KARLSSON, Lars
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Tömítőelem szellőzőcsatornák és szerelvények közti csatlakozáshoz
(2006.01)

( 51 ) F16L 25/00
F16L 17/025

(2006.01)

F16L 21/035

(2006.01)

F24F 13/02

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 1251289

2012.11.13. SE

( 11 ) E052249
( 21 ) E 18 702573
( 96 ) EP 20180702573

2018.01.24.

( 97 ) EP 3574246 A1

2018.08.02.

EP 3574246 B1

2020.07.08.

( 73 ) Mocs Beheer B.V., 3014 DB Rotterdam (NL)
( 72 ) BERGMAN, Anande
MADLENER, Peter
RIEDIJK, Wouter Albert Arie
BAGGEN, Dean
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Illesztőelem csővezetékek helyreállításában való használatra, valamint eljárás az előállítására
( 51 ) F16L 33/28

(2006.01)

B29C 65/00

(2006.01)

B29C 70/00

(2006.01)

F16L 55/165

(2006.01)

F16L 55/179

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 2018224

2017.01.24. NL

( 11 ) E052063
( 21 ) E 16 854580
( 96 ) EP 20160854580

2016.12.09.

( 97 ) EP 3359866 A2

2017.04.13.

EP 3359866 B1

2020.04.29.

( 73 ) Valvoline Licensing and Intellectual Property, LLC, Lexington, KY 40509 (US)
( 72 ) KASPER, Joseph
RUBLE, Steven
PESHKE, Keith
E698

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása

GANDY, Mark
SHOOK, Phillilp
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Kenőanyag adagoló rendszer
( 51 ) F16N 7/02

(2006.01)

A47F 1/00

(2006.01)

B67D 7/04

(2010.01)

B67D 7/84

(2010.01)

F16N 35/00

(2006.01)

F16N 37/00

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201615219488

2016.07.26. US

( 11 ) E052125
( 21 ) E 14 868887
( 96 ) EP 20140868887

2014.12.10.

( 97 ) EP 3094921 A1

2015.06.18.

EP 3094921 B1

2020.09.02.

( 73 ) Koekstone IP Pty Ltd, Cockburn Central WA 6164 (AU)
( 72 ) PANNEKOEK, Robert John
PANNEKOEK, Peter
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Billenő csukló
( 51 ) F21V 21/36

(2006.01)

E04H 12/18

(2006.01)

E04H 12/32

(2006.01)

E04H 12/34

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 2013904795

2013.12.10. AU

( 11 ) E052061
( 21 ) E 18 796453
( 96 ) EP 20180796453

2018.11.02.

( 97 ) EP 3548805 A1

2019.05.09.

EP 3548805 B1

2020.06.03.

( 73 ) Elwema Automotive GmbH, 73479 Ellwangen (DE)
( 72 ) ALVAREZ, Antonio
SONNTAG, Dietmar
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Gőzgenerátor munkadarabok gőztisztításához
( 51 ) F22B 1/28

(2006.01)

F22B 27/16

(2006.01)

F22B 37/60

(2006.01)

F22G 1/16

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 102017125666

2017.11.02. DE

( 11 ) E052435
( 21 ) E 18 397514
E699

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
( 96 ) EP 20180397514 2018.04.24.

( 97 ) EP 3415816 A1

2018.12.19.

EP 3415816 B1

2020.10.28.

( 73 ) Valmet Technologies Oy, 02150 Espoo (FI)
( 72 ) Isaksson, Juhani
Nieminen, Matti
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Eljárás és összeállítás gőzturbinát gőzzel ellátó forralókazánt tartalmazó erőmű terhelési tartománya
kiterjesztésére
( 51 ) F22G 1/16

(2006.01)

F22G 5/00

(2006.01)

F22G 5/02

(2006.01)

F22G 5/18

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 20175419

2017.05.10. FI

( 11 ) E052496
( 21 ) E 18 191498
( 96 ) EP 20180191498

2018.08.29.

( 97 ) EP 3617591 A1

2020.03.04.

EP 3617591 B1

2020.09.23.

( 73 ) Doosan Lentjes GmbH, 40880 Ratingen (DE)
( 72 ) Narin, Oguzhan
Brosch, Björn
Karpinski, Andreas
( 74 ) BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., 1023 Budapest, (HU)
( 54 ) Égető berendezés és eljárás
( 51 ) F23C 10/00

(2006.01)

( 13 ) T2
( 11 ) E052431
( 21 ) E 17 816735
( 96 ) EP 20170816735

2017.12.12.

( 97 ) EP 3559551 A1

2018.06.28.

EP 3559551 B1

2021.01.27.

( 73 ) Max Weishaupt GmbH, 88475 Schwendi (DE)
( 72 ) BRAIG, Frank
GAUB, Hubert
STEFAN, Mack
WOHNHAS, Florian
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Keverő eszköz és égőfej csökkentett NOx kibocsátású égőhöz
( 51 ) F23D 14/24

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 102016125526

2016.12.22. DE

( 11 ) E052338
( 21 ) E 18 202236
( 96 ) EP 20180202236

2018.10.24.
E700

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
( 97 ) EP 3521709 A1
2019.08.07.

2020.07.29.

EP 3521709 B1

( 73 ) KE KELIT Kunststoffwerk Gesellschaft m.b.H., 4020 Linz (AT)
( 72 ) Pöchhacker, Martin
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Berendezés meander alakú csővezeték előállításához
(2006.01)

( 51 ) F24D 3/14
( 13 ) T2
( 30 ) 500872018

2018.01.31. AT

( 11 ) E051847
( 21 ) E 14 742454
( 96 ) EP 20140742454

2014.06.09.

( 97 ) EP 3039350 A1

2015.03.05.

EP 3039350 B1

2020.08.05.

( 73 ) Korado a. s., 560 02 Ceska Trebova (CZ)
( 72 ) HRDLICKA, Tomás
( 74 ) Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1255 Budapest, (HU)
( 54 ) Többsoros lemezes radiátor, amelynek fűtőközege és csatlakozó eleme van
(2006.01)

( 51 ) F24D 19/00
( 13 ) T2
( 30 ) 201328379 U

2013.08.29. CZ

( 11 ) E052350
( 21 ) E 17 742191
( 96 ) EP 20170742191

2017.07.07.

( 97 ) EP 3485200 A1

2018.01.18.

EP 3485200 B1

2020.07.29.

( 73 ) ES Energy Save Holding AB, 441 38 Alingsas (SE)
( 72 ) SÄVENSTRAND, Fredrik
ASSARSSON, Torbjörn
GULLBRANDSEN, Christian
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Hőszivattyú modul
( 51 ) F24F 1/56

(2011.01)

B65D 88/74

(2006.01)

F24F 1/022

(2019.01)

F24F 1/10

(2011.01)

F24F 1/16

(2011.01)

F24F 1/48

(2011.01)

F24F 3/16

(2006.01)

F24F 13/08

(2006.01)

F24F 13/22

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 1651043

2016.07.12. SE

( 11 ) E052438
( 21 ) E 19 162822
( 96 ) EP 20190162822

2019.03.14.
E701

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
( 97 ) EP 3540331 A1
2019.09.18.

EP 3540331 B1

2020.11.04.

( 73 ) APMH Invest IV A/S, 1263 Kobenhavn K (DK)
( 72 ) KASTER, Martin
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Geotermikus kúttal összekapcsolható geotermikus létesítmény
( 51 ) F24T 10/00

(2018.01)

( 13 ) T2
( 30 ) PA201870171

2018.03.16. DK

( 11 ) E052212
( 21 ) E 15 198035
( 96 ) EP 20150198035

2015.12.04.

( 97 ) EP 3032188 A1

2016.06.15.

EP 3032188 B1

2020.08.12.

( 73 ) Jansen AG, 9463 Oberriet (CH)
( 72 ) Alge, Dietmar
Brülisauer, Urs
Walker, Jana
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Szondatest geotermikus szondaként történő beépítésre
( 51 ) F24T 10/15

(2018.01)

F24T 10/00

(2018.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 8972014

2014.12.11. AT

( 11 ) E052084
( 21 ) E 14 865524
( 96 ) EP 20140865524

2014.11.25.

( 97 ) EP 3074703 A1

2015.06.04.

EP 3074703 B1

2020.07.22.

( 73 ) Tokitae LLC, Bellevue, WA 98005-4046 (US)
( 72 ) CHOU, Fong-Li
LARUSSON, Fridrik
LIU, Shieng
ECKHOFF, Philip A.
FOWLER, Lawrence Morgan
GATES, William
HU, Jennifer Ezu
ISHIKAWA, Muriel Y.
MYHRVOLD, Nathan P.
PETERSON, Nels R.
TEGREENE, Clarence T.
VECCHIONE, Maurizio
WOOD, Lowell L., Jr.
WOOD, Victoria Y., H.
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Hűtőberendezések hőmérséklet-szabályozott tartályrendszerekkel
( 51 ) F25B 23/00

(2006.01)
E702

F25B 39/02

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
(2006.01)

F25D 11/02

(2006.01)

F25D 23/06

(2006.01)

F25D 29/00

(2006.01)

F28F 3/14

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201314091831

2013.11.27. US

201414484969

2014.09.12. US

( 11 ) E051889
( 21 ) E 14 799842
( 96 ) EP 20140799842

2014.10.29.

( 97 ) EP 3213013 A1

2016.05.06.

EP 3213013 B1

2020.06.10.

( 73 ) Enviro-Cool Commercial Limited, Tonbridge, Kent TN9 1BE (GB)
( 72 ) VAN BEEK, Marcel
DE JONG, Hans
( 74 ) Arinova Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1122 Budapest, (HU)
( 54 ) Hűtőszekrény fázisváltó anyaggal, mint hőtároló
( 51 ) F25D 11/00

(2006.01)

F25D 11/02

(2006.01)

( 13 ) T2
( 11 ) E052012
( 21 ) E 16 719919
( 96 ) EP 20160719919

2016.04.20.

( 97 ) EP 3446061 A1

2017.10.26.

EP 3446061 B1

2020.06.03.

( 73 ) Arsenal Firearms Finance Limited, Road Town P.O. Box 3175 (VG)
( 72 ) STRESHINSKY, Dimitry
( 74 ) ARINOVA Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1122 Budapest, (HU)
( 54 ) Kézifegyver reteszelő készülékkel
( 51 ) F41A 3/44

(2006.01)

F41A 5/02

(2006.01)

( 13 ) T2
( 11 ) E052358
( 21 ) E 15 731413
( 96 ) EP 20150731413

2015.05.13.

( 97 ) EP 3143363 A1

2015.11.19.

EP 3143363 B1

2020.11.04.

( 73 ) Green Ammo AS, 3732 Skien (NO)
( 72 ) ERIKSROD, Ole Jakob
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Elektronikus szimulációs készülék fegyverekhez
( 51 ) F41A 33/06

(2006.01)

F41A 33/00

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 20140615

2014.05.14. NO
E703

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása

( 11 ) E052304
( 21 ) E 15 877510
( 96 ) EP 20150877510

2015.04.13.

( 97 ) EP 3246655 A1

2017.11.22.

EP 3246655 B1

2020.05.06.

( 73 ) Huanic Corporation, Xi'an, Shaanxi 710077 (CN)
Sun, Jianhua, Xi'an, Shaanxi 710077 (CN)
( 72 ) SUN, Jianhua
HAO, Zhiqiang
( 74 ) Arinova Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1122 Budapest, (HU)
( 54 ) Piros pont (red-dot) irányzék
( 51 ) F41G 1/35

(2006.01)

F41G 1/34

(2006.01)

F41G 1/38

(2006.01)

F41G 11/00

(2006.01)

G02B 27/32

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201520032865 U

2015.01.18. CN

201520031277 U

2015.01.18. CN

201520195632 U

2015.04.02. CN

201520195264 U

2015.04.02. CN

201520195181 U

2015.04.02. CN

( 11 ) E052064
( 21 ) E 17 748727
( 96 ) EP 20170748727

2017.08.02.

( 97 ) EP 3494357 A1

2018.02.08.

EP 3494357 B1

2020.06.24.

( 73 ) RUAG Ammotec GmbH, 90765 Fürth (DE)
( 72 ) SPANNER, Florian
RIESS, Heinz
STIER, Marcus
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Fém anyagú tömör lövedék, szerszámelrendezés és eljárás fém anyagú tömör lövedékek előállítására
( 51 ) F42B 12/34

(2006.01)

F42B 8/12

(2006.01)

F42B 12/74

(2006.01)

F42B 30/02

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 102016009571

2016.08.05. DE

( 11 ) E052051
( 21 ) E 17 710574
( 96 ) EP 20170710574

2017.03.17.

( 97 ) EP 3433570 A1

2017.09.28.

EP 3433570 B1

2020.09.23.

( 73 ) Stemco Products, Inc., Millington MI 48746 (US)
( 72 ) MAY, Lutz
E704

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

( 54 ) Különbségi mágneses közelségérzékelő
( 51 ) G01B 7/14

(2006.01)

G01D 5/14

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 16161508

2016.03.22. EP

( 11 ) E052183
( 21 ) E 16 781997
( 96 ) EP 20160781997

2016.09.16.

( 97 ) EP 3351894 A1

2018.07.25.

EP 3351894 B1

2020.03.11.

( 73 ) Vallourec Tubos Do Brasil S.A., 30640-010 Belo Horizonte, MG (BR)
( 72 ) SILVEIRA E SILVA, Júlio Marcio
JARDIM DE SOUZA, Marcelo
LEAL CARVALHO, Felipe
ALVES PINHEIRO, Gustavo
DE SOUZA E SÁ, André Ricardo
( 74 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1024 Budapest, (HU)
( 54 ) Automatikus rendszer és eljárás csőelemek végének mérésére és megmunkálására
( 51 ) G01B 11/08

(2006.01)

B23B 5/08

(2006.01)

B23Q 17/24

(2006.01)

G01B 11/12

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 102015024034

2015.09.17. BR

( 11 ) E052156
( 21 ) E 15 157071
( 96 ) EP 20150157071

2010.12.31.

( 97 ) EP 2908092 A1

2015.08.19.

EP 2908092 B1

2020.08.26.

( 73 ) VolkerRail Nederland BV, 4131 NJ Vianen (NL)
( 72 ) Schoone, Clemens
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Vonat optikai mérőeszközzel
( 51 ) G01B 11/24

(2006.01)

B61K 9/08

(2006.01)

B61L 23/04

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 2004043

2009.12.31. NL

( 11 ) E052076
( 21 ) E 17 000548
( 96 ) EP 20170000548

2017.04.03.

( 97 ) EP 3225320 A1

2017.10.04.

EP 3225320 B1

2020.07.15.

( 73 ) MSG Maschinenbau GmbH, 57392 Schmallenberg (DE)
( 72 ) KAVOUSIAN, Arshad
E705

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
( 74 ) ARINOVA Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1122 Budapest, (HU)

( 54 ) Eszköz és módszer egy rúd alakú munkadarab egyenességének a mérésére
( 51 ) G01B 11/26

(2006.01)

G01B 5/00

(2006.01)

G01B 11/24

(2006.01)

G01B 11/27

(2006.01)

G01L 5/00

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 102016003772

2016.04.02. DE

( 11 ) E052349
( 21 ) E 17 832973
( 96 ) EP 20170832973

2017.12.29.

( 97 ) EP 3566026 A1

2018.07.12.

EP 3566026 B1

2020.09.16.

( 73 ) Pulse Finland Oy, 90460 Oulunsalo (FI)
( 72 ) KORVA, Heikki
KOSKINIEMI, Kimmo
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Antennaberendezés közművezetékkel, gyártási eljárások és alkalmazás
( 51 ) G01D 4/02

(2006.01)

H01Q 1/22

(2006.01)

H01Q 1/36

(2006.01)

H01Q 1/44

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201715399628

2017.01.05. US

( 11 ) E052056
( 21 ) E 11 167753
( 96 ) EP 20110167753

2011.05.26.

( 97 ) EP 2527803 A1

2012.11.28.

EP 2527803 B1

2020.10.21.

( 73 ) VEGA Grieshaber KG, 77709 Wolfach (DE)
( 72 ) Kienzle, Klaus
Motzer, Jürgen
Dietmeier, Jürgen
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Mérőrendszer nyomásálló átvezetéssel
( 51 ) G01F 23/284

(2006.01)

( 13 ) T2
( 11 ) E052045
( 21 ) E 17 804048
( 96 ) EP 20170804048

2017.10.02.

( 97 ) EP 3513156 A1

2018.04.19.

EP 3513156 B1

2020.07.29.

( 73 ) Oligo Lichttechnik GmbH, 53757 St. Augustin (DE)
( 72 ) BECKER, Joachim
( 74 ) Arinova Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1122 Budapest, (HU)
E706

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
( 54 ) Színellenőrző lámpa

( 51 ) G01J 3/10

(2006.01)

G01J 3/46

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 102016012256

2016.10.14. DE

( 11 ) E052037
( 21 ) E 15 732168
( 96 ) EP 20150732168

2015.03.30.

( 97 ) EP 3126799 A1

2015.10.08.

EP 3126799 B1

2020.08.19.

( 73 ) Innorese AG, 9000 St. Gallen (CH)
( 72 ) WÖTZER, Philipp
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Jelző szerkezet
(2006.01)

( 51 ) G01K 3/04
( 13 ) T2
( 30 ) 14162746

2014.03.31. EP

( 11 ) E052448
( 21 ) E 16 815841
( 96 ) EP 20160815841

2016.12.16.

( 97 ) EP 3391005 A1

2017.06.22.

EP 3391005 B1

2020.07.29.

( 73 ) ELWEMA Automotive GmbH, 73479 Ellwangen (DE)
( 72 ) ALVAREZ, Antonio
ILG, Eberhard
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Tömítettség ellenőrző berendezés hengerfejhez, motorblokkhoz vagy hasonló munkadarabhoz
(2006.01)

( 51 ) G01M 15/04

(2006.01)

G01M 3/02
( 13 ) T2
( 30 ) 202015106873 U

2015.12.16. DE

( 11 ) E052172
( 21 ) E 13 802096
( 96 ) EP 20130802096

2013.08.27.

( 97 ) EP 2890973 A2

2014.03.06.

EP 2890973 B1

2020.08.26.

( 73 ) Agri Advanced Technologies GmbH, 49429 Visbek (DE)
( 72 ) MCKAY, James, C.
( 74 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1024 Budapest, (HU)
( 54 ) Embrió csibe tollszínének spektrofotometrikus analízise
( 51 ) G01N 21/85

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201261695453 P

2012.08.31. US

( 11 ) E052046
( 21 ) E 18 796987
E707

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
( 96 ) EP 20180796987 2018.11.13.

( 97 ) EP 3523649 A1

2019.05.16.

EP 3523649 B1

2020.11.11.

( 73 ) Technische Universität München, 80333 München (DE)
( 72 ) GÓMEZ, Pedro A.
MOLINA-ROMERO, Miguel
HAASE, Axel
SCHUSSER, Benjamin
AIGNER, Maximilian
LAPARIDOU, Maria
( 74 ) Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., 1444 Budapest, (HU)
( 54 ) Madártojás termékenységének automatizált, neminvazív meghatározása
( 51 ) G01N 33/08

(2006.01)

G01N 24/08

(2006.01)

G01R 33/483

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 17201373

2017.11.13. EP

17210164

2017.12.22. EP

( 11 ) E052240
( 21 ) E 17 726208
( 96 ) EP 20170726208

2017.05.10.

( 97 ) EP 3455625 A1

2017.11.16.

EP 3455625 B1

2020.09.02.

( 73 ) BioNTech RNA Pharmaceuticals GmbH, 55131 Mainz (DE)
TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg- Universität Mainz
gemeinnützige GmbH, 55131 Mainz (DE)
( 72 ) VORMEHR, Mathias
SAHIN, Ugur
SCHRÖRS, Barbara
LÖWER, Martin
BOEGEL, Sebastian
( 74 ) ARINOVA Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1122 Budapest, (HU)
( 54 ) Módszerek a neoantigének immunterápiás hasznosságának előrejelzésére
( 51 ) G01N 33/50

(2006.01)

G01N 33/53

(2006.01)

G01N 33/68

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) PCT/EP2016/060897 2016.05.13. WO
( 11 ) E052232
( 21 ) E 14 795041
( 96 ) EP 20140795041

2014.05.06.

( 97 ) EP 2981822 A2

2014.11.13.

EP 2981822 B1

2020.09.02.

( 73 ) Scholar Rock, Inc., Cambridge, MA 02139 (US)
( 72 ) SCHURPF, Thomas
MAHANTHAPPA, Nagesh K.
STRAUB, Michelle Marie
E708

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

( 54 ) Készítmények és eljárások növekedési faktor modulálására
( 51 ) G01N 33/53

(2006.01)

A61K 38/18

(2006.01)

C07K 16/00

(2006.01)

C12N 15/09

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201361819840 P

2013.05.06. US

201361823552 P

2013.05.15. US

201361900438 P

2013.11.06. US

( 11 ) E052164
( 21 ) E 14 710370
( 96 ) EP 20140710370

2014.03.11.

( 97 ) EP 2972357 A1

2014.09.18.

EP 2972357 B1

2020.05.27.

( 73 ) The Francis Crick Institute Limited, London NW1 1AT (GB)
( 72 ) LARIJANI, Banafshe
PARKER, Peter
VEERIAH, Selvaraju
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Eljárások molekulák kimutatására egy mintában
(2006.01)

( 51 ) G01N 33/543
( 13 ) T2
( 30 ) 201304352

2013.03.11. GB

( 11 ) E052493
( 21 ) E 14 003703
( 96 ) EP 20140003703

2014.11.04.

( 97 ) EP 3018478 A1

2016.05.11.

EP 3018478 B1

2020.08.19.

( 73 ) Euroimmun Medizinische Labordiagnostika AG, 23560 Lübeck (DE)
( 72 ) Stöcker, Winfried
KOMOROWSKI, Lars
SCHARF, Madeleine
Miske, Ramona
Denno, Yvonne
DETTMANN, Inga-Madeleine
PROBST, Christian
Tiede, Stephan
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Új, diagnosztikailag releváns autoantitest
( 51 ) G01N 33/564
G01N 33/68

(2006.01)
(2006.01)

( 13 ) T2
( 11 ) E052117
( 21 ) E 19 160490
( 96 ) EP 20190160490

2015.06.18.
E709

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
( 97 ) EP 3517958 A1
2019.07.31.

2020.08.12.

EP 3517958 B1

( 73 ) Turun yliopisto, 20014 Turun yliopisto (FI)
( 72 ) Moulder, Robert
Bhosale, Santosh
Goodlett, David
Lähdesmäki, Harri
Simell, Olli
Lahesmaa, Riitta
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Eszközök és eljárások 1 típusú diabetes veszélyének meghatározására szérum protein biomarkerekkel
( 51 ) G01N 33/564

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 20140186

2014.06.18. FI

( 11 ) E052412
( 21 ) E 17 174144
( 96 ) EP 20170174144

2006.04.04.

( 97 ) EP 3264094 A1

2018.01.03.

EP 3264094 B1

2020.08.19.

( 73 ) Biogen MA Inc., Cambridge, MA 02142 (US)
( 72 ) Subramanyam, Meena
Amaravadi, Lakshmi
Wakshull, Eric
Lynn, Frances
Panzara, Michael
BARBOUR, Robin McDaid
TAYLOR, Julie Elizabeth
( 74 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, 1054 Budapest, (HU)
( 54 ) Módszerek egy gyógyászati hatóanyagra adott immunválasz kiértékelésére
( 51 ) G01N 33/68

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 668404 P

2005.04.04. US

( 11 ) E052229
( 21 ) E 15 756210
( 96 ) EP 20150756210

2015.08.19.

( 97 ) EP 3186642 A1

2016.03.03.

EP 3186642 B1

2020.07.22.

( 73 ) Pyramid Innovation Ltd, Polegate East Sussex BN26 6QH (GB)
( 72 ) Hughes, Thomas, Fergus
( 74 ) ARINOVA Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1122 Budapest, (HU)
( 54 ) Rendszer és módszer a laboratóriumi mintahordozó szállítására a mintahordozók halmazából a
laboratóriumi mintahordozók jelölésére szolgáló készülékbe
( 51 ) G01N 35/00

(2006.01)

B41J 3/407

(2006.01)

B65G 59/06

(2006.01)

B65H 3/24

(2006.01)

( 13 ) T2
E710

( 30 ) 201415242

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
2014.08.28. GB

( 11 ) E052374
( 21 ) E 15 796526
( 96 ) EP 20150796526

2015.05.20.

( 97 ) EP 3146302 A1

2015.11.26.

EP 3146302 B1

2020.07.29.

( 73 ) Wiseman, Brian, M., Newbury, MA 01951 (US)
( 72 ) Wiseman, Brian, M.
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Irányított nyomáskülönbség érzékelő
( 51 ) G01P 13/00

(2006.01)

G01L 13/02

(2006.01)

G01L 19/12

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201462000757 P

2014.05.20. US

( 11 ) E052482
( 21 ) E 16 200852
( 96 ) EP 20160200852

2016.11.28.

( 97 ) EP 3327454 A1

2018.05.30.

EP 3327454 B1

2020.09.30.

( 73 ) Samsung SDI Co., Ltd., Giheung-gu Yongin-si, Gyeonggi-do 17084 (KR)
( 72 ) Hofer, Maximilian
Haindl, Michael
( 74 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Kft., 1444 Budapest, (HU)
( 54 ) Akkumulátortelep rendszer megosztott cellafigyelő áramköri egységgel
( 51 ) G01R 31/36

(2006.01)

G01R 31/382

(2019.01)

G01R 31/3835

(2019.01)

G01R 31/392

(2019.01)

G01R 31/396

(2019.01)

( 13 ) T2
( 11 ) E052298
( 21 ) E 13 798314
( 96 ) EP 20130798314

2013.11.27.

( 97 ) EP 2946220 A1

2014.07.24.

EP 2946220 B1

2020.11.04.

( 73 ) Robert Bosch GmbH, 70442 Stuttgart (DE)
( 72 ) DOLLANSKY, Matthias
ANSEL, Achim
PROBA, Markus
MUELLER, Michael
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Mérési elrendezés mérőellenállással
( 51 ) G01R 31/364
G01R 1/20

(2019.01)
(2006.01)

( 13 ) T2
E711

( 30 ) 102013200580

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
2013.01.16. DE

( 11 ) E051975
( 21 ) E 17 713899
( 96 ) EP 20170713899

2017.03.06.

( 97 ) EP 3427075 A2

2017.09.14.

EP 3427075 B1

2020.07.01.

( 73 ) numares AG, 93053 Regensburg (DE)
( 72 ) HUBER, Fritz
PFAHLERT, Volker
ARNOLD, Martin Reinhard
( 74 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Jogi Iroda, 1024 Budapest, (HU)
( 54 ) Eljárás NMR mérés elvégzésére, szonda elrendezés NMR spektrométerhez, és NMR spektrométer
elrendezés
( 51 ) G01R 33/30

(2006.01)

G01N 24/08

(2006.01)

G01R 33/36

(2006.01)

G01R 33/46

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 102016203891

2016.03.09. DE

( 11 ) E052309
( 21 ) E 16 866298
( 96 ) EP 20160866298

2016.11.15.

( 97 ) EP 3355085 A1

2018.08.01.

EP 3355085 B1

2020.10.07.

( 73 ) Dexerials Corporation, Tokyo 141-0032 (JP)
( 72 ) HAYASHIBE, Kazuya
KAJIYA, Shunichi
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Optikai test, mesterdarab, valamint eljárás optikai test gyártására
( 51 ) G02B 1/118

(2015.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 2015224316

2015.11.16. JP

2016221302

2016.11.14. JP

( 11 ) E052149
( 21 ) E 17 184358
( 96 ) EP 20170184358

2003.06.26.

( 97 ) EP 3270203 A1

2018.01.17.

EP 3270203 B1

2020.09.30.

( 73 ) Emtelle UK Limited, Hawick Scotland TD9 8LF (GB)
( 72 ) BROWN George Henry Platt
Stockton David John
McILWRAITH Greig Iain
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Száloptikai kábelszerelvény
( 51 ) G02B 6/44

(2006.01)

( 13 ) T2
E712

( 30 ) 0218624

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
2002.08.10. GB

0222256

2002.09.26. GB

0313018

2003.06.06. GB

( 11 ) E052489
( 21 ) E 14 787817
( 96 ) EP 20140787817

2014.04.21.

( 97 ) EP 2990849 A1

2016.03.02.

EP 2990849 B1

2020.09.02.

( 73 ) Hamamatsu Photonics K.K., Hamamatsu-shi, Shizuoka 435-8558 (JP)
( 72 ) IWASE Fumio
OKUGAWA Masatoshi
( 74 ) SWORKS Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivői Iroda Kft., 1134 Budapest, (HU)
( 54 ) Képfelvevő berendezés és eljárás és rendszer fókusztérkép előállítására minta számára
(2006.01)

( 51 ) G02B 21/36
G02B 7/28

(2006.01)

G02B 7/36

(2006.01)

G02B 21/24

(2006.01)

G02B 21/26

(2006.01)

H04N 5/232

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 2013094079

2013.04.26. JP

2013221175

2013.10.24. JP

( 11 ) E052449
( 21 ) E 17 822430
( 96 ) EP 20170822430

2017.12.15.

( 97 ) EP 3555696 A1

2018.06.21.

EP 3555696 B1

2020.08.26.

( 73 ) CooperVision International Limited, PO15 5RL Segensworth North, Fareham (GB)
( 72 ) MARULLO, Rachel
TRAN, Victoria
( 74 ) Gödölle, Kékes, Mészáros és Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1024 Budapest, (HU)
( 54 ) Kontaktlencsék beléjük foglalt komponensekkel
( 51 ) G02C 7/04

(2006.01)

B29D 11/00

(2006.01)

G02C 7/08

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201662435090 P

2016.12.16. US

( 11 ) E052339
( 21 ) E 14 830971
( 96 ) EP 20140830971

2014.11.28.

( 97 ) EP 3074815 A1

2015.06.04.

EP 3074815 B1

2020.07.22.

( 73 ) Fastlite, 06600 Antibes (FR)
( 72 ) FORGET, Nicolas
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Rendszer az optikai vivő periódusidejénél rövidebb optikai impulzusok előállítására a parametrikus
E713

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
erő-sítés elvének felhasználásával

( 51 ) G02F 1/35

(2006.01)

G02F 1/39

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 1361742

2013.11.28. FR

( 11 ) E052180
( 21 ) E 16 755755
( 96 ) EP 20160755755

2016.02.26.

( 97 ) EP 3264196 A1

2018.01.03.

EP 3264196 B1

2020.10.28.

( 73 ) Canon Kabushiki Kaisha, Tokyo 146-8501 (JP)
( 72 ) HIRAYAMA, Akinobu
UENO, Takahito
TAKEUCHI, Toshiaki
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Festékkazetta
( 51 ) G03G 21/18

(2006.01)

G03G 21/10

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 2015039431

2015.02.27. JP

2015232095

2015.11.27. JP

( 11 ) E051917
( 21 ) E 14 718029
( 96 ) EP 20140718029

2014.04.09.

( 97 ) EP 2987039 A1

2014.10.23.

EP 2987039 B1

2020.09.23.

( 73 ) Virtual Vehicle Research GmbH, 8010 Graz (AT)
( 72 ) ZEHETNER, Josef
PAULWEBER, Michael
KOKAL, Helmut
BENEDIKT, Martin
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Eljárás és eszköz két alrendszer együttes szimulációjához
( 51 ) G05B 17/02

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 502602013

2013.04.15. AT

( 11 ) E052188
( 21 ) E 17 835892
( 96 ) EP 20170835892

2017.12.07.

( 97 ) EP 3552081 A1

2018.06.14.

EP 3552081 B1

2020.11.18.

( 73 ) Qualcomm Incorporated, San Diego, CA 92121-1714 (US)
( 72 ) KHAN, Moinul
QUACH, Nhon
RENSCHLER, Martin
CHANDRASEKHAR, Ramesh
E714

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
MENACHEM, Assaf

BI, Ning
RIBBLE, Maurice
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Kijelzés-szinkronizált képdeformálás
( 51 ) G06F 3/01
G06F 3/0346

(2006.01)
(2013.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201615374165

2016.12.09. US

( 11 ) E052381
( 21 ) E 11 811026
( 96 ) EP 20110811026

2011.12.22.

( 97 ) EP 2656187 A2

2012.06.28.

EP 2656187 B1

2020.09.09.

( 73 ) Voestalpine Stahl GmbH, 4020 Linz (AT)
( 72 ) SCHWINGHAMMER, Harald
KURZ, Thomas
KOLNBERGER, Siegfried
ROSNER, Martin
( 74 ) ARINOVA Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1122 Budapest, (HU)
( 54 ) Módszer edzett szerkezeti elemek előállítására
( 51 ) G06F 3/044

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 102010056265

2010.12.24. DE

102010056264

2010.12.24. DE

102011053941

2011.09.26. DE

102011053939

2011.09.26. DE

( 11 ) E052327
( 21 ) E 04 797105
( 96 ) EP 20040797105

2004.11.26.

( 97 ) EP 1687725 A1

2005.06.09.

EP 1687725 B1

2020.09.30.

( 73 ) VeroGuard Systems Pty Limited, Clayton, Victoria 3168 (AU)
( 72 ) ELBAUM, Hector Daniel
JAMIESON, Andrew
MCGREGOR, David
( 74 ) ARINOVA Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1122 Budapest, (HU)
( 54 ) Biztonságos fizetési rendszer
( 51 ) G06F 12/14

(2006.01)

G06Q 10/00

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 2003906527

2003.11.26. AU

( 11 ) E051984
( 21 ) E 16 712389
( 96 ) EP 20160712389

2016.03.04.

( 97 ) EP 3265963 A1

2016.09.09.
E715

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
EP 3265963 B1
2020.09.30.

( 73 ) Smart Packaging Solutions (SPS), 13106 Rousset Cedex (FR)
( 72 ) MEAR, Benjamin
KAMBOURIAN, Haig
TEBOUL, Deborah
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Érintés nélküli chipkártya optimalizált antennával karakterek dombornyomásának lehetővé tételére
(2006.01)

( 51 ) G06K 19/077
( 13 ) T2
( 30 ) 1500412

2015.03.04. FR

( 11 ) E052422
( 21 ) E 14 853974
( 96 ) EP 20140853974

2014.01.29.

( 97 ) EP 3058472 A2

2015.04.23.

EP 3058472 B1

2020.10.14.

( 73 ) White Ops, Inc., New York, NY 10001 (US)
( 72 ) Kaminsky, Daniel
Tiffany, Michael J.J.
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Rendszer és eljárás automatizált böngészőügynökökkel kapcsolatos jelentésre
( 51 ) G06Q 99/00

(2006.01)

G06F 21/31

(2013.01)

G06N 7/00

(2006.01)

H04L 29/06

(2006.01)

H04L 29/08

(2006.01)

H04W 4/20

(2009.01)

H04W 12/12

(2009.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201314057730

2013.10.18. US

201314093964

2013.12.02. US

( 11 ) E052038
( 21 ) E 12 157590
( 96 ) EP 20120157590

2008.11.12.

( 97 ) EP 2461297 A1

2012.06.06.

EP 2461297 B1

2020.10.07.

( 73 ) Idemia Denmark A/S, 2610 Rodovre (DK)
( 72 ) Aage, Peter K.
Timm, Carsten
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Személyi azonosító szám eljuttató készülék és eljárás
( 51 ) G07F 7/10

(2006.01)

( 13 ) T2
( 11 ) E052495
( 21 ) E 17 746418
( 96 ) EP 20170746418

2017.07.17.

( 97 ) EP 3491630 A1

2018.02.01.
E716

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
EP 3491630 B1
2020.08.26.

( 73 ) Alert Systems ApS, 2970 Horsholm (DK)
( 72 ) PEDERSEN, Dennis
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Lopásgátló rendszer és eljárás
(2006.01)

( 51 ) G08B 13/24

(2006.01)

G01V 3/10
( 13 ) T2
( 30 ) 201670556

2016.07.26. DK

( 11 ) E052041
( 21 ) E 18 191125
( 96 ) EP 20180191125

2013.11.12.

( 97 ) EP 3432304 A1

2019.01.23.

EP 3432304 B1

2020.06.17.

( 73 ) Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ), 164 83 Stockholm (SE)
( 72 ) Näslund, Sebastian
SVEDBERG, Jonas
GRANCHAROV, Volodya
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Keret hiba javítás
( 51 ) G10L 19/005

(2013.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201361764254 P

2013.02.13. US

( 11 ) E052213
( 21 ) E 10 829142
( 96 ) EP 20100829142

2010.11.05.

( 97 ) EP 2496720 A1

2011.05.12.

EP 2496720 B1

2020.07.08.

( 73 ) The Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University, Stanford, CA 94305-2038 (US)
( 72 ) QUAKE, Stephen R.
SNYDER, Thomas M.
VALANTINE, Hannah
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Grafitkilökődés nem invazív diagnosztizálása szervátültetett betegekben
( 51 ) G16B 20/00
C12Q 1/6883

(2019.01)
(2018.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 280674 P

2009.11.06. US

( 11 ) E052181
( 21 ) E 16 793344
( 96 ) EP 20160793344

2016.05.09.

( 97 ) EP 3295459 A1

2016.11.17.

EP 3295459 B1

2020.10.28.

( 73 ) TAE Technologies, Inc., Foothill Ranch, CA 92610 (US)
( 72 ) RATH, Nikolaus
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
E717

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
( 54 ) Összeállítások és eljárások a nemkívánatos örvényáramok csökkentésére

( 51 ) G21B 1/05

(2006.01)

H01F 27/34

(2006.01)

H05H 1/10

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201562160421 P

2015.05.12. US

( 11 ) E052242
( 21 ) E 19 156631
( 96 ) EP 20190156631

2008.12.25.

( 97 ) EP 3511945 A1

2019.07.17.

EP 3511945 B1

2020.09.09.

( 73 ) Thorium Power, Inc., Reston, VA 20190 (US)
( 72 ) MIKHAILOVICH, Bashkirtsev, Sergey
FEDOROVICH, Kuznetsov, Valentin
VLADIMIROVICH, Kevrolev, Valery
GLEBOVICH, Morozov, Alexey
( 74 ) ARINOVA Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1122 Budapest, (HU)
( 54 ) Üzemanyag-szerelvény könnyűvízi atomreaktorhoz
( 51 ) G21C 3/326

(2006.01)

G21C 1/00

(2006.01)

G21C 1/02

(2006.01)

G21C 3/02

(2006.01)

G21C 3/33

(2006.01)

G21C 3/60

(2006.01)

G21C 5/20

(2006.01)

( 13 ) T2
( 11 ) E052303
( 21 ) E 16 823893
( 96 ) EP 20160823893

2016.07.13.

( 97 ) EP 3324415 A1

2018.05.23.

EP 3324415 B1

2020.05.06.

( 73 ) Tsinghua University, Beijing 100084 (CN)
( 72 ) ZHANG, Zuoyi
WANG, Hong
WANG, Jie
ZHANG, Qinzhao
PENG, Wei
( 74 ) Arinova Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1122 Budapest, (HU)
( 54 ) Terelőlemez szerkezet a csatorna számára
( 51 ) G21C 9/02

(2006.01)

F16K 15/03

(2006.01)

F16K 15/18

(2006.01)

G21C 9/00

(2006.01)

G21C 15/00

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201510409138
201520504843 U

2015.07.13. CN
2015.07.13. CN
E718

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása

( 11 ) E052025
( 21 ) E 18 759854
( 96 ) EP 20180759854

2018.05.21.

( 97 ) EP 3631814 A1

2018.11.29.

EP 3631814 B1

2020.09.09.

( 73 ) Rolls-Royce Power Engineering PLC, Derby DE24 8BJ (GB)
( 72 ) MARQUEZ-SANTOYO, Jose
RICHARDSON, Mark
EDWARDS, Gareth
SMITH, Paul
( 74 ) Arinova Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1122 Budapest, (HU)
( 54 ) Atomerőmű mely rendelkezik egy védő felépítménnyel
(2006.01)

( 51 ) G21C 13/00
E04H 5/02

(2006.01)

E04H 9/14

(2006.01)

G21C 13/02

(2006.01)

G21D 1/02

(2006.01)

G21D 5/00

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201708234

2017.05.23. GB

( 11 ) E052024
( 21 ) E 19 162499
( 96 ) EP 20190162499

2019.03.13.

( 97 ) EP 3553790 A1

2019.10.16.

EP 3553790 B1

2020.09.09.

( 73 ) Rolls-Royce Power Engineering PLC, Derby DE24 8BJ (GB)
( 72 ) Giudice, Sebastiano
( 74 ) Arinova Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1122 Budapest, (HU)
( 54 ) Készülék feldolgozó eszközök mozgatásához a feldolgozandó tárgyhoz képest
( 51 ) G21C 17/01

(2006.01)

B25J 5/00

(2006.01)

B25J 11/00

(2006.01)

B25J 19/00

(2006.01)

F16L 55/30

(2006.01)

G21C 17/013

(2006.01)

G21C 17/017

(2006.01)

G21C 21/00

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201806071

2018.04.13. GB

( 11 ) E052268
( 21 ) E 16 855625
( 96 ) EP 20160855625

2016.09.01.

( 97 ) EP 3364426 A1

2018.08.22.

EP 3364426 B1

2020.12.16.

( 73 ) Union Materials Corporation, Daegu 42721 (KR)
( 72 ) KIM, Min-ho
E719

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
LEE, Dong-Young

LEE, Jung-hwan
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Ferrit mágneses anyag és szinterezett ferrit mágnes
(2006.01)

( 51 ) H01F 1/11
C04B 35/26

(2006.01)

H01F 41/02

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 20150144516

2015.10.16. KR

( 11 ) E052108
( 21 ) E 18 190639
( 96 ) EP 20180190639

2018.08.24.

( 97 ) EP 3614407 A1

2020.02.26.

EP 3614407 B1

2020.08.05.

( 73 ) Rogers BV, 9940 Evergem (BE)
( 72 ) DANEELS, Jan
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Elektromos energiatároló eszköz
( 51 ) H01G 4/38

(2006.01)

H01G 2/04

(2006.01)

H01G 2/10

(2006.01)

( 13 ) T2
( 11 ) E052322
( 21 ) E 13 774360
( 96 ) EP 20130774360

2013.09.25.

( 97 ) EP 2901465 A2

2014.04.03.

EP 2901465 B1

2020.12.23.

( 73 ) Heraeus Deutschland GmbH & Co. KG, 63450 Hanau (DE)
( 72 ) SCHEEL, Arnulf
ASTEMAN, Katrin
INTELMANN, Matthias
ELSCHNER, Andreas
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Magas PEDOT-tartalmú PEDOT/PSS diszperziók alkalmazása kondenzátorok és napelem cellák
előállításához
( 51 ) H01G 11/48

(2013.01)

C08G 61/12

(2006.01)

C09D165/00

(2006.01)

H01B 1/12

(2006.01)

H01G 9/00

(2006.01)

H01G 9/028

(2006.01)

H01G 9/15

(2006.01)

H01G 11/56

(2013.01)

H01L 51/00

(2006.01)

H01L 51/42

(2006.01)

H01L 51/44

(2006.01)

( 13 ) T2
E720

( 30 ) 102012018978

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
2012.09.27. DE

201261711408 P

2012.10.09. US

( 11 ) E051927
( 21 ) E 15 711015
( 96 ) EP 20150711015

2015.03.09.

( 97 ) EP 3117473 A1

2015.09.17.

EP 3117473 B1

2020.09.16.

( 73 ) Maxwell Technologies, Inc., San Diego, CA 92123 (US)
( 72 ) HONG, Jian
XI, Xiaomei
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Eljárás és berendezések polimerfibrillálásra elektromos térben
( 51 ) H01G 11/86

(2013.01)

H01G 9/04

(2006.01)

H01G 11/22

(2013.01)

H01G 11/30

(2013.01)

H01G 11/38

(2013.01)

H01M 4/04

(2006.01)

H01M 4/133

(2010.01)

H01M 4/139

(2010.01)

H01M 4/1393

(2010.01)

H01M 4/587

(2010.01)

H01M 4/62

(2006.01)

H01M 4/86

(2006.01)

H01M 4/88

(2006.01)

H01M 4/96

(2006.01)

H01M 10/0525

(2010.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201461950699 P

2014.03.10. US

( 11 ) E052147
( 21 ) E 14 725181
( 96 ) EP 20140725181

2014.05.20.

( 97 ) EP 3146547 A1

2015.11.26.

EP 3146547 B1

2020.11.18.

( 73 ) ABB Schweiz AG, 5400 Baden (CH)
( 72 ) Mannino, Fabio
BIANCO, Andrea
RICCI, Andrea
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Kapcsolóeszköz egy villamos áramkörhöz és eljárás ilyen kapcsolóeszköz vezérlésére
( 51 ) H01H 1/50

(2006.01)

H01H 3/60

(2006.01)

H01H 33/26

(2006.01)

H01H 33/36

(2006.01)

H01H 33/42

(2006.01)

H01H 33/50

(2006.01)

( 13 ) T2
E721

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása

( 11 ) E052217
( 21 ) E 17 787030
( 96 ) EP 20170787030

2017.10.13.

( 97 ) EP 3529829 A1

2018.04.26.

EP 3529829 B1

2020.08.12.

( 73 ) Manz Italy S.r.l., 40037 Sasso Marconi (BO) (IT)
( 72 ) SALE, Massimiliano
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Eljárás és megmunkáló berendezés
(2006.01)

( 51 ) H01L 21/67
( 13 ) T2
( 30 ) 201600105300

2016.10.19. IT

( 11 ) E052115
( 21 ) E 17 167101
( 96 ) EP 20170167101

2013.10.16.

( 97 ) EP 3220419 A1

2017.09.20.

EP 3220419 B1

2020.07.08.

( 73 ) Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ), 164 83 Stockholm (SE)
( 72 ) Nilsson, Magnus
Sandgren, Magnus
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Adó-vevő, vevő és kommunikációs eszköz kapcsolóelrendezéssel
(2006.01)

( 51 ) H01L 23/522
H01F 21/12

(2006.01)

H03B 5/12

(2006.01)

H03J 3/20

(2006.01)

H03J 5/02

(2006.01)

H03J 5/24

(2006.01)

( 13 ) T2
( 11 ) E052227
( 21 ) E 14 761597
( 96 ) EP 20140761597

2014.08.27.

( 97 ) EP 3039727 A1

2015.03.05.

EP 3039727 B1

2020.10.28.

( 73 ) China Triumph International Engineering Co., Ltd., Shanghai 200063 (CN)
CTF Solar GmbH, 01099 Dresden (DE)
( 72 ) VELAPPAN, Krishnakumar
SIEPCHEN, Bastian
SPÄTH, Bettina
DROST, Christian
PENG, Shou
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Eljárások vékony-filmes napelem cellák előállítására
( 51 ) H01L 31/18

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201310472442

2013.08.30. CN
E722

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása

( 11 ) E052250
( 21 ) E 18 275015
( 96 ) EP 20180275015

2018.02.06.

( 97 ) EP 3361524 A1

2018.08.15.

EP 3361524 B1

2020.07.08.

( 73 ) Contemporary Amperex Technology Co., Limited, Ningde City Fujian PRC 352100 (CN)
( 72 ) Guo, Zhijun
Wang, Peng
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Akkumulátor felső fedélszerkezete, akkumulátor és akkumulátormodul
( 13 ) T2
( 30 ) 201710075441

2017.02.13. CN

201815887112

2018.02.02. US

( 11 ) E052484
( 21 ) E 16 202176
( 96 ) EP 20160202176

2016.12.05.

( 97 ) EP 3331055 A1

2018.06.06.

EP 3331055 B1

2020.09.16.

( 73 ) Samsung SDI Co., Ltd., Giheung-gu Yongin-si, Gyeonggi-do 17084 (KR)
( 72 ) Wünsche, Ralph
Klomberg, Stephan
BRANDNER, Thomas
RENGER, Thomas
KILLMANN, Jörg
Kojc, Miran
( 74 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Kft., 1444 Budapest, (HU)
( 54 ) Akkumulátortelep rendszer, amely magában foglal eltávolítható akkumulátor alkotórész hordozókat
( 51 ) H01M 10/42

(2006.01)

H01M 10/48

(2006.01)

( 13 ) T2
( 11 ) E052091
( 21 ) E 16 199212
( 96 ) EP 20160199212

2016.11.16.

( 97 ) EP 3168899 A1

2017.05.17.

EP 3168899 B1

2020.07.01.

( 73 ) Samsung SDI Co., Ltd., Yongin-si, Gyeonggi-do 17084 (KR)
( 72 ) KIM, Young-Deok
LIM, Ji-Soon
PARK, Shi-Dong
( 74 ) SWORKS Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivői Iroda Kft., 1134 Budapest, (HU)
( 54 ) Újrafeltölthető akkumulátor modul
( 51 ) H01M 10/00

(2006.01)

H01M 10/04

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 20150160505

2015.11.16. KR

( 11 ) E052238
E723

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása

( 21 ) E 16 834799
( 96 ) EP 20160834799

2016.07.21.

( 97 ) EP 3336930 A1

2018.06.20.

EP 3336930 B1

2020.12.02.

( 73 ) Zeon Corporation, Tokyo 100-8246 (JP)
( 72 ) ASAI, Kazuki
ASANO, Junichi
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Készítmény nem-vizes akkumulátor funkciós réteghez, funkciós réteg nem-vizes akkumulátorhoz, és
nem-vizes akkumulátor
( 51 ) H01M 4/13

(2010.01)

H01M 4/62

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 2015159046

2015.08.11. JP

( 11 ) E052141
( 21 ) E 17 208388
( 96 ) EP 20170208388

2017.12.19.

( 97 ) EP 3340342 A1

2018.06.27.

EP 3340342 B1

2020.10.28.

( 73 ) Asahi Kasei Kabushiki Kaisha, Tokyo 100-0006 (JP)
( 72 ) Okuda, Toshiaki
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Szeparátor energiatároló eszközhöz, azt használó laminált test, henger, lítium-ion másodlagos
akkumulátor vagy energiatároló eszköz
( 51 ) H01M 10/052
H01M 10/0587

(2010.01)
(2010.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 2016246738

2016.12.20. JP

2017222073

2017.11.17. JP

( 11 ) E052426
( 21 ) E 16 201654
( 96 ) EP 20160201654

2013.03.28.

( 97 ) EP 3179536 A1

2017.06.14.

EP 3179536 B1

2020.12.16.

( 73 ) ASAHI KASEI KABUSHIKI KAISHA, Tokyo 100-0006 (JP)
( 72 ) Murata, Hiroshi
Hatayama, Hiroshi
Uchida, Yuki
Ishikawa, Masaki
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Porózus film és többrétegű porózus film
( 51 ) B32B 5/32

(2006.01)

B32B 27/08

(2006.01)

B32B 27/20

(2006.01)

B32B 27/32

(2006.01)

C08J 5/18

(2006.01)

C08J 9/00

(2006.01)
E724

H01M 10/0525

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
(2010.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 2012074669

2012.03.28. JP

2012074689

2012.03.28. JP

2012090420

2012.04.11. JP

2012090470

2012.04.11. JP

( 11 ) E052066
( 21 ) E 17 795925
( 96 ) EP 20170795925

2017.04.20.

( 97 ) EP 3457457 A1

2019.03.20.

EP 3457457 B1

2020.11.18.

( 73 ) Zeon Corporation, Tokyo 100-8246 (JP)
( 72 ) TAKAMATSU Hiromi
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Készítmény nem-vizes szekunder elem funkcionális rétegéhez, funkcionális réteg nem-vizes szekunder
elemhez és nem-vizes szekunder elem
(2010.01)

( 51 ) H01M 10/0525
( 13 ) T2
( 30 ) 2016094778

2016.05.10. JP

( 11 ) E051976
( 21 ) E 16 723759
( 96 ) EP 20160723759

2016.05.20.

( 97 ) EP 3304624 A1

2016.12.01.

EP 3304624 B1

2020.07.08.

( 73 ) Umicore, 1000 Brussels (BE)
Tokyo University of Science Foundation, Tokyo 125-8585 (JP)
( 72 ) KUMAKURA, Shinichi
KOMABA, Shinichi
KUBOTA, Kei
TAHARA, Yoshiyuki
( 74 ) Olle Bäcklund, S-162 65 Vällingby, (SE)
( 54 ) Bivalens fémekkel dópolt nátrium-mangán-oxid nátriumion-akkumulátorokhoz való katódanyagként
( 51 ) H01M 4/505

(2010.01)

C01G 45/12

(2006.01)

C01G 53/00

(2006.01)

H01M 10/054

(2010.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 15169133

2015.05.26. EP

15183815

2015.09.04. EP

( 11 ) E052221
( 21 ) E 16 850585
( 96 ) EP 20160850585

2016.09.07.

( 97 ) EP 3358659 A1

2018.08.08.

EP 3358659 B1

2020.10.21.

( 73 ) Zeon Corporation, Tokyo 100-8246 (JP)
( 72 ) YAMAMOTO, Norikazu
E725

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

( 54 ) Nem-vizes szekunder akkumulátor elektród kötőanyag készítmény, nem-vizes szekunder akkumulátor
elektród szuszpenzió készítmény, nem-vizes szekunder akkumulátor elektród és nem-vizes szekunder
akkumulátor
(2006.01)

( 51 ) H01M 4/62
C08L101/00

(2006.01)

H01M 4/13

(2010.01)

H01M 10/05

(2010.01)

H01M 10/0566

(2010.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 2015194784

2015.09.30. JP

( 11 ) E052000
( 21 ) E 16 771732
( 96 ) EP 20160771732

2016.03.23.

( 97 ) EP 3276713 A1

2018.01.31.

EP 3276713 B1

2020.10.28.

( 73 ) Zeon Corporation, Tokyo 100-8246 (JP)
( 72 ) FUKUMINE, Mayumi
SUGIMOTO, Takumi
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Kötőanyag kompozíció lítiumion másodlagos cella pozitív elektródjához, zagykompozíció lítiumion
másodlagos cella pozitív elektródjához, lítiumion másodlagos cella pozitív elektródja, és lítiumion
másodlagos cella
(2006.01)

( 51 ) H01M 4/62
C08F 2/38

(2006.01)

C08F236/04

(2006.01)

H01M 4/02

(2006.01)

H01M 4/04

(2006.01)

H01M 10/052

(2010.01)

H01M 10/0525

(2010.01)

H01M 10/0566

(2010.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 2015066643

2015.03.27. JP

( 11 ) E051968
( 21 ) E 16 703832
( 96 ) EP 20160703832

2016.02.04.

( 97 ) EP 3254326 A1

2016.08.11.

EP 3254326 B1

2020.10.21.

( 73 ) Ceres Intellectual Property Company Limited, Sussex RH13 5PX (GB)
( 72 ) BONE, Adam
LEAH, Robert
MATTHEWS, Carl
LANKIN, Mike
RAHMAN, Mahfujur
( 74 ) Arinova Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1122 Budapest, (HU)
( 54 ) Elektrolit előállítási eljárás
( 51 ) H01M 8/1213

(2016.01)
E726

B32B 18/00

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
(2006.01)

C04B 35/50

(2006.01)

C04B 35/626

(2006.01)

H01M 8/1226

(2016.01)

H01M 8/126

(2016.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201502032

2015.02.06. GB

( 11 ) E052310
( 21 ) E 19 194558
( 96 ) EP 20190194558

2016.02.18.

( 97 ) EP 3598560 A1

2020.01.22.

EP 3598560 B1

2020.09.30.

( 73 ) Central Glass Co., Ltd., Ube-shi, Yamaguchi 755-0001 (JP)
( 72 ) KUBO, Makoto
MORINAKA, Takayoshi
TAKAHASHI, Mikihiro
SHINMEN, Masutaka
KAWABATA, Wataru
MATSUZAKI, Hiroki
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Elektrolit oldat nemvizes-elektrolit akkumulátorhoz és ezt alkalmazó nemvizes-elektrolit akkumulátor
( 51 ) H01M 10/0567

(2010.01)

H01M 10/0525

(2010.01)

H01M 10/054

(2010.01)

H01M 10/0568

(2010.01)

H01M 10/0569

(2010.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 2015030411

2015.02.19. JP

2015254114

2015.12.25. JP

( 11 ) E052225
( 21 ) E 12 783939
( 96 ) EP 20120783939

2012.10.30.

( 97 ) EP 2795720 A1

2013.06.27.

EP 2795720 B1

2020.08.26.

( 73 ) SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE, 92400 Courbevoie (FR)
( 72 ) SCHMALBUCH, Klaus
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Többrétegű panel antennaszerkezettel és beépített kapcsolófelülettel
( 51 ) H01Q 1/12
H03K 17/96

(2006.01)
(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 11194451

2011.12.20. EP

( 11 ) E052320
( 21 ) E 15 193034
( 96 ) EP 20150193034

2015.11.04.

( 97 ) EP 3086410 A2

2016.10.26.
E727

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
EP 3086410 B1
2020.10.14.

( 73 ) Accton Technology Corporation, Hsin-Chu City 300 (TW)
( 72 ) Dewey, Chad Elliot
Bledsoe, Harold Riber
( 74 ) SWORKS Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivői Iroda Kft., 1134 Budapest, (HU)
( 54 ) Parabolaantenna szerkezete
( 51 ) H01Q 19/17
H01Q 5/45

(2006.01)
(2015.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201562141874 P
201514753027

2015.04.02. US
2015.06.29. US

( 11 ) E052326
( 21 ) E 14 881486
( 96 ) EP 20140881486

2014.09.15.

( 97 ) EP 3174168 A1

2017.05.31.

EP 3174168 B1

2020.10.21.

( 73 ) ZTE Corporation, Shenzhen, Guangdong 518057 (CN)
( 72 ) ZHANG, Haijun
DONG, Weijie
( 74 ) Arinova Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1122 Budapest, (HU)
( 54 ) SFP modul
( 51 ) H01R 31/06

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201420410661 U

2014.07.23. CN

( 11 ) E051963
( 21 ) E 17 162088
( 96 ) EP 20170162088

2017.03.21.

( 97 ) EP 3226365 A1

2017.10.04.

EP 3226365 B1

2020.10.14.

( 73 ) RIPD IP Development Ltd, 2012 Nicosia (CY)
( 72 ) ROZMAN, Robert
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Gázkisülő csövek
( 51 ) H01T 2/02

(2006.01)

H01T 4/16

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201615089294

2016.04.01. US

( 11 ) E052085
( 21 ) E 18 717502
( 96 ) EP 20180717502

2018.03.09.

( 97 ) EP 3583668 A1

2018.11.15.

EP 3583668 B1

2020.07.08.

( 73 ) Rittal GmbH & Co. KG, 35745 Herborn (DE)
( 72 ) MALZACHER, Dietrich
Deusing, Markus

E728

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása

GEORG, Markus
HARTMANN, Dietmar
( 74 ) ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1255 Budapest, (HU)
( 54 ) Hőelvonó berendezés kapcsolószekrényhez
( 51 ) H02B 1/56

(2006.01)

H05K 7/20

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 102017109997

2017.05.09. DE

( 11 ) E052119
( 21 ) E 18 212687
( 96 ) EP 20180212687

2016.06.15.

( 97 ) EP 3477804 A1

2019.05.01.

EP 3477804 B1

2020.09.09.

( 73 ) Liebherr-Components Biberach GmbH, 88400 Biberach/Riss (DE)
( 72 ) FENKER, Oliver
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Eljárás villamos kapcsolóberendezések szerelésére, valamint szerelési segédberendezés ilyen
kapcsolóberendezések szerelésének megkönnyítésére
(2006.01)

( 51 ) H02B 3/00
G05B 15/02

(2006.01)

G05B 19/418

(2006.01)

G06T 11/60

(2006.01)

H02B 1/32

(2006.01)

H05K 7/14

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 102015007624

2015.06.16. DE

( 11 ) E052317
( 21 ) E 17 150568
( 96 ) EP 20170150568

2017.01.06.

( 97 ) EP 3190680 A1

2017.07.12.

EP 3190680 B1

2020.09.16.

( 73 ) Samsung SDI Co., Ltd, Gyeonggi-do 17084 (KR)
( 72 ) JIN, Kyong-Pil
LEE, Myung-Sang
( 74 ) Arinova Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1122 Budapest, (HU)
( 54 ) Elemvédő áramkör
( 51 ) H02J 7/00

(2006.01)

H02H 3/05

(2006.01)

H02H 7/18

(2006.01)

H03K 17/041

(2006.01)

H03K 17/687

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 20160002271

2016.01.07. KR

( 11 ) E052344
( 21 ) E 16 700177
( 96 ) EP 20160700177

2016.01.07.
E729

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
( 97 ) EP 3243258 A1
2016.07.14.

EP 3243258 B1

2020.11.11.

( 73 ) Université Catholique de Louvain, 1348 Louvain-la-Neuve (BE)
( 72 ) DEHEZ, Bruno
BAUDART, François
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Tekercselés villamos géphez
( 51 ) H02K 3/26

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 15150392

2015.01.07. EP

( 11 ) E051907
( 21 ) E 15 201154
( 96 ) EP 20150201154

2015.12.18.

( 97 ) EP 3182569 A1

2017.06.21.

EP 3182569 B1

2020.12.02.

( 73 ) Aumann Espelkamp GmbH, 32339 Espelkamp (DE)
( 72 ) Lüttge, Wolfgang
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Berendezés és eljárás előregyártott hullámtekercspaplanból hullámtekercsnek egy állórész-lemezcsomag
hornyaiba történő behelyezésére
( 51 ) H02K 15/06

(2006.01)

( 13 ) T2
( 11 ) E051836
( 21 ) E 13 730462
( 96 ) EP 20130730462

2013.05.07.

( 97 ) EP 2847799 A1

2013.11.14.

EP 2847799 B1

2020.08.05.

( 73 ) Autarq GmbH, 17291 Prenzlau (DE)
( 72 ) PAUL, Cornelius
( 74 ) ARINOVA Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1122 Budapest, (HU)
( 54 ) Tetőcserép, tetőcserepeket tartalmazó elrendezés és módszer tetőcserép előállítására
( 51 ) H02S 20/25

(2014.01)

F24S 25/00

(2018.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 102012008852

2012.05.07. DE

( 11 ) E052197
( 21 ) E 17 210343
( 96 ) EP 20170210343

2017.12.22.

( 97 ) EP 3503364 A1

2019.06.26.

EP 3503364 B1

2020.10.21.

( 73 ) Valeo Siemens eAutomotive Germany GmbH, 91056 Erlangen (DE)
( 72 ) HUBNER, Philip
BUCHER, Alexander
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Meghajtóegység, elektromos teljesítményátalakító, jármű és eljárás elektromos teljesítményátalakító
működtetésére
E730

( 51 ) H03K 17/04

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
(2006.01)

H02M 1/08

(2006.01)

H03K 17/06

(2006.01)

H03K 17/16

(2006.01)

( 13 ) T2
( 11 ) E052105
( 21 ) E 16 757609
( 96 ) EP 20160757609

2016.08.18.

( 97 ) EP 3338367 A1

2017.02.23.

EP 3338367 B1

2020.09.23.

( 73 ) SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE, 92400 Courbevoie (FR)
( 72 ) WEBER, Patrick
DROSTE, Stefan
SCHMALBUCH, Klaus
BAUERLE, Pascal
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Ablaktábla-kialakítás kapacitív tartománnyal és low-E réteggel rendelkező ablaktáblával
( 51 ) H03K 17/96

(2006.01)

B32B 17/10

(2006.01)

H05K 1/03

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 15181324

2015.08.18. EP

( 11 ) E052068
( 21 ) E 18 166012
( 96 ) EP 20180166012

2006.08.31.

( 97 ) EP 3373456 A1

2018.09.12.

EP 3373456 B1

2020.10.14.

( 73 ) Ericsson AB, 164 80 Stockholm (SE)
( 72 ) Engström, Bo
Sjöberg, Frank
Öhman, Hans
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Eljárás és berendezés digitális előfizetői vonalrendszerben
( 51 ) H04B 3/32

(2006.01)

( 13 ) T2
( 11 ) E052237
( 21 ) E 18 175524
( 96 ) EP 20180175524

2011.09.29.

( 97 ) EP 3389192 A1

2018.10.17.

EP 3389192 B1

2020.11.11.

( 73 ) LG Electronics Inc., Yeongdeungpo-gu Seoul 150-721 (KR)
( 72 ) KO, Hyunsoo
CHUNG, Jaehoon
HAN, Seunghee
LEE, Moonil
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
E731

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
( 54 ) Eljárás és berendezés hatékony visszajelzéshez vezeték nélküli kommunikációs rendszerben, amely több

antennát támogat
( 51 ) H04B 7/04

(2006.01)

H04B 7/06

(2006.01)

H04B 7/26

(2006.01)

H04L 1/06

(2006.01)

H04L 27/26

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201061387472 P

2010.09.29. US

201061388615 P

2010.10.01. US

201061409535 P

2010.11.02. US

201061410355 P

2010.11.05. US

201161440714 P

2011.02.08. US

201161441616 P

2011.02.10. US

201161443219 P

2011.02.15. US

201161446059 P

2011.02.24. US

( 11 ) E052185
( 21 ) E 18 803948
( 96 ) EP 20180803948

2018.11.14.

( 97 ) EP 3545626 A1

2019.05.23.

EP 3545626 B1

2020.09.23.

( 73 ) Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ), 164 83 Stockholm (SE)
( 72 ) MARK HARRISON, Robert
LEE, Heunchul
FAXÉR, Sebastian
WERNERSSON, Niklas
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Változó koherenciájú alkalmazkodó antennarendszer
( 51 ) H04B 7/0456

(2017.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201762588264 P

2017.11.17. US

( 11 ) E052403
( 21 ) E 13 181401
( 96 ) EP 20130181401

2008.09.11.

( 97 ) EP 2723011 A2

2014.04.23.

EP 2723011 B1

2020.09.02.

( 73 ) Optis Cellular Technology, LLC, Plano, TX 75025 (US)
( 72 ) Lee, Dae Won
Kim, Bong Hoe
Yun, Young Woo
Kim, Ki Jun
Roh, Dong Wook
Kim, Hak-Seong
Park, Hyun Wook
( 74 ) Sworks Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivői Iroda Kft., 1134 Budapest, (HU)
( 54 ) Eljárás uplink jelek átvitelére
( 51 ) H04L 1/16

(2006.01)
E732

H04L 5/00

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 972244 P

2007.09.13. US

987427 P

2007.11.13. US

988433 P

2007.11.16. US

20080068634

2008.07.15. KR

( 11 ) E052173
( 21 ) E 13 722145
( 96 ) EP 20130722145

2013.04.05.

( 97 ) EP 2982179 A1

2014.10.09.

EP 2982179 B1

2020.09.02.

( 73 ) Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ), 164 83 Stockholm (SE)
( 72 ) FRENNE, Mattias
Jöngren, George
FURUSKOG, Johan
Larsson, Daniel
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Információszolgáltatás új vivőtípusra
( 51 ) H04L 5/00
H04L 27/26

(2006.01)
(2006.01)

( 13 ) T2
( 11 ) E052050
( 21 ) E 17 799684
( 96 ) EP 20170799684

2017.05.18.

( 97 ) EP 3446433 A2

2017.11.23.

EP 3446433 B1

2020.08.12.

( 73 ) Samsung Electronics Co., Ltd., Suwon-si, Gyeonggi-do 16677 (KR)
( 72 ) KIM, Youngbum
KIM, Younsun
KWAK, Yongjun
( 74 ) SWORKS Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivői Iroda Kft., 1134 Budapest, (HU)
( 54 ) Eljárás és berendezés átvitelre és vételre vezetéknélküli kommunikációs rendszerben, amely támogat
skálázható keretszerkezetet
( 51 ) H04L 5/00
H04L 27/26

(2006.01)
(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 20160061495

2016.05.19. KR

( 11 ) E052384
( 21 ) E 17 727742
( 96 ) EP 20170727742

2017.05.12.

( 97 ) EP 3443704 A2

2017.11.16.

EP 3443704 B1

2019.07.31.

( 73 ) Telefonaktiebolaget LM Ericsson (PUBL), 164 83 Stockholm (SE)
( 72 ) BALDEMAIR, Robert
ABRAHAMSSON, Richard
AKTAS, Ismet
E733

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
ALRIKSSON, Peter

ANSARI, Junaid
ASHRAF, Shehzad Ali
ASPLUND, Henrik
ATHLEY, Fredrik
Axelsson, Hăkan
AXMON, Joakim
AXNÄS, Johan
BALACHANDRAN, Kumar
BARK, Gunnar
BERG, Jan-Erik
BERGSTRÖM, Andreas
Björkegren, Hăkan
BRAHMI, Nadia
CAPAR, Cagatay
Carlsson, Anders
CEDERGREN, Andreas
COLDREY, Mikael
DA SILVA, Icaro L. J.
Dahlman, Erik
EL ESSAILI, Ali
ENGSTRÖM, Ulrika
ERICSON, Mărten
ERIKSSON, Erik
FALLGREN, Mikael
FAN, Rui
FODOR, Gabor
Frenger, Păl
FRIDÉN, Jonas
FRÖBERG OLSSON, Jonas
FURUSKÄR, Anders
FURUSKOG, Johan
GARCIA, Virgile
GATTAMI, Ather
GUNNARSSON, Fredrik
GUSTAVSSON, Ulf
HAGERMAN, Bo
HARRYSSON, Fredrik
HE, Ning
HESSLER, Martin
HILTUNEN, Kimmo
HONG, Songnam
HUI, Dennis
HUSCHKE, Jörg
IRNICH, Tim
JACOBSSON, Sven
JALDÉN, Niklas
JÄRMYR, Simon
E734

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása

JIANG, Zhiyuan
JOHANSSON, Martin
JOHANSSON, Niklas
KANG, Du Ho
KARIPIDIS, Eleftherios
KARLSSON, Patrik
KHAYRALLAH, Ali S.
KILINC, Caner
KLANG, Göran N.
KRONANDER, Jonas
LANDSTRÖM, Sara
LARSSON, Christina
LI, Gen
Lindbom, Lars
LINDGREN, Robert
LINDOFF, Bengt
LINDQVIST, Fredrik
LIU, Jinhua
LOHMAR, Thorsten
LU, Qianxi
MANHOLM, Lars
MARIC, Ivana
MEDBO, Jonas
MIAO, Qingyu
MILDH, Gunnar
MOOSAVI, Reza
MÜLLER, Walter
MYHRE, Elena
NORRMAN, Karl
OLSSON, Bengt-Erik
Palenius, Torgny
Parkvall, Stefan
PEISA, Janne
PETERSSON, Sven
PRADAS, Jose Luis
PRYTZ, Mikael
QUESETH, Olav
RAMACHANDRA, Pradeepa
RAMOS, Edgar
REIAL, Andres
RIMHAGEN, Thomas
RINGH, Emil
RUGELAND, Patrik
RUNE, Johan
SACHS, Joachim
SAHLIN, Henrik
SAXENA, Vidit

E735

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása

SEIFI, Nima
Selén, Yngve
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Alkeretek multiplexelése különböző segédvivő távolságokkal
( 51 ) H04L 5/14

(2006.01)

H04B 7/0452

(2017.01)

H04B 7/08

(2006.01)

H04L 5/00

(2006.01)

H04W 72/12

(2009.01)

H04W 74/02

(2009.01)

H04W 74/08

(2009.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201615154212

2016.05.13. US

( 11 ) E052361
( 21 ) E 17 720770
( 96 ) EP 20170720770

2017.04.28.

( 97 ) EP 3449598 A1

2017.11.02.

EP 3449598 B1

2020.07.22.

( 73 ) DCB Solutions Limited, Dungannon Tyrone BT70 1NJ (GB)
( 72 ) SHAIKH, Nazneen
KRISHNAN, Murali
GULAWANI, Girish
( 74 ) dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, 1054 Budapest, (HU)
( 54 ) Adatvezérlés irányítású hálózat könnyű súlyú elosztott vezérlő által végrehajtott telepítésvezérléssel
( 51 ) H04L 12/24

(2006.01)

G06F 16/11

(2019.01)

H03M 13/37

(2006.01)

H04B 3/32

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201615142748

2016.04.29. US

201615179726

2016.06.10. US

PCT/EP2016/081921 2016.12.20. WO
( 11 ) E052379
( 21 ) E 17 720483
( 96 ) EP 20170720483

2017.04.28.

( 97 ) EP 3449597 A1

2017.11.02.

EP 3449597 B1

2020.08.05.

( 73 ) DCB Solutions Limited, Tyrone BT70 1NJ (GB)
( 72 ) SHAIKH, Nazneen
KRISHNAN, Murali
GULAWANI, Girish
( 74 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, 1054 Budapest, (HU)
( 54 ) Adatvezérlés irányítású hálózat hangvezérléssel működtethető könnyű súlyú elosztott SDN vezérlővel
( 51 ) H04L 12/24

(2006.01)

G06F 16/11

(2019.01)

H03M 13/37

(2006.01)

H04B 3/32

(2006.01)
E736

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása

( 13 ) T2
( 30 ) 201615142748

2016.04.29. US

201615179726

2016.06.10. US

PCT/EP2016/081921 2016.12.20. WO
( 11 ) E052257
( 21 ) E 13 731888
( 96 ) EP 20130731888

2013.05.02.

( 97 ) EP 2845347 A1

2013.11.07.

EP 2845347 B1

2020.07.22.

( 73 ) Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ), 164 83 Stockholm (SE)
( 72 ) BEHESHTI-ZAVAREH, Neda
ZHANG, Ying
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Torlódásszabályozás csomagkapcsolt adatátviteli hálózatban
( 51 ) H04L 12/815

(2013.01)

H04L 12/801

(2013.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201213464182

2012.05.04. US

( 11 ) E052169
( 21 ) E 15 179410
( 96 ) EP 20150179410

2015.07.31.

( 97 ) EP 3010199 A1

2016.04.20.

EP 3010199 B1

2020.09.02.

( 73 ) Waterfall Security Solutions Ltd., Rosh HaAyin 4809133 (IL)
( 72 ) FRENKEL, Lior
Ginter, Andrew
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Biztonságos távoli asztali számítógép
( 51 ) H04L 29/06

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 23517514

2014.10.19. IL

( 11 ) E052245
( 21 ) E 17 191396
( 96 ) EP 20170191396

2017.09.15.

( 97 ) EP 3297258 A1

2018.03.21.

EP 3297258 B1

2020.08.26.

( 73 ) Niko NV, 9100 Sint-Niklaas (BE)
( 72 ) VANISTERDAAL, Koen
Veldeman, Pol
DEGRYSE, Tom
LUYPAERT, Bart
( 74 ) ARINOVA Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1122 Budapest, (HU)
( 54 ) Érzékelő üzembe helyezése otthoni automatizálási rendszerben
( 51 ) H04L 29/12

(2006.01)

H04L 12/28

(2006.01)

H04L 29/08

(2006.01)
E737

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása

( 13 ) T2
( 30 ) 201605699

2016.09.17. BE

( 11 ) E052452
( 21 ) E 11 191805
( 96 ) EP 20110191805

2004.11.23.

( 97 ) EP 2475159 A1

2012.07.11.

EP 2475159 B1

2020.07.08.

( 73 ) Telecomcia Properties Limited, Road Town Tortola (VG)
( 72 ) HINES, Patrick
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Eljárás és berendezés útvonalválasztás kérés feldolgozására
( 51 ) H04M 3/52

(2006.01)

H04M 3/42

(2006.01)

H04M 3/432

(2006.01)

H04M 3/487

(2006.01)

H04M 3/493

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 956730

2004.10.01. US

( 11 ) E052152
( 21 ) E 12 858240
( 96 ) EP 20120858240

2012.12.13.

( 97 ) EP 2791886 A1

2013.06.20.

EP 2791886 B1

2020.09.16.

( 73 ) Amana Future, LLC, Houston, TX 77057 (US)
( 72 ) AL-ZABEN, Ibrahim, N.
( 74 ) Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., 1444 Budapest, (HU)
( 54 ) Kommunikációs nyomkövető és számlázó rendszer
( 51 ) H04M 15/06

(2006.01)

H04M 15/00

(2006.01)

H04W 4/24

(2009.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201161576969 P
201213712602

2011.12.16. US
2012.12.12. US

( 11 ) E052215
( 21 ) E 08 842155
( 96 ) EP 20080842155

2008.11.18.

( 97 ) EP 2243294 A2

2009.04.30.

EP 2243294 B1

2020.07.08.

( 73 ) Waterfall Security Solutions Ltd., Rosh HaAyin 4809133 (IL)
( 72 ) FRENKEL, Lior
ZILBERSTEIN, Amir
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Hálózati alapú érzékelők biztonságos kivitelezése
( 51 ) H04N 7/18

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 977391

2007.10.24. US
E738

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása

( 11 ) E052192
( 21 ) E 18 211538
( 96 ) EP 20180211538

2003.02.26.

( 97 ) EP 3490254 A1

2019.05.29.

EP 3490254 B1

2020.09.09.

( 73 ) Panasonic Intellectual Property Corporation of America, Torrance CA 90503 (US)
( 72 ) KONDO, Satoshi
KADONO, Shinya
HAGAI, Makoto
ABE, Kiyofumi
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Mozgókép kódolási eljárás és mozgókép dekódolási eljárás
( 51 ) H04N 19/105

(2014.01)

H04N 19/103

(2014.01)

H04N 19/107

(2014.01)

H04N 19/127

(2014.01)

H04N 19/136

(2014.01)

H04N 19/137

(2014.01)

H04N 19/157

(2014.01)

H04N 19/16

(2014.01)

H04N 19/172

(2014.01)

H04N 19/176

(2014.01)

H04N 19/423

(2014.01)

H04N 19/44

(2014.01)

H04N 19/46

(2014.01)

H04N 19/51

(2014.01)

H04N 19/573

(2014.01)

H04N 19/577

(2014.01)

H04N 19/58

(2014.01)

H04N 19/70

(2014.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 2002056919

2002.03.04. JP

2002118598

2002.04.19. JP

2002193027

2002.07.02. JP

( 11 ) E052466
( 21 ) E 19 193514
( 96 ) EP 20190193514

2010.10.01.

( 97 ) EP 3595301 A1

2020.01.15.

EP 3595301 B1

2020.08.12.

( 73 ) SK Telecom Co., Ltd, Seoul 100-999 (KR)
( 72 ) Kim, Sunyeon
Jeon, Byeungwoo
Park, Hyoungmee
Park, Mincheol
Kim, Dongwon
Kim, Kibaek
Lee, Juock
E739

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

( 54 ) Eljárás és készülék képek változtatható méretű makroblokkok használatával történő
kódolására/dekódolására
( 51 ) H04N 19/105

(2014.01)

H04N 19/103

(2014.01)

H04N 19/109

(2014.01)

H04N 19/11

(2014.01)

H04N 19/119

(2014.01)

H04N 19/136

(2014.01)

H04N 19/146

(2014.01)

H04N 19/157

(2014.01)

H04N 19/17

(2014.01)

H04N 19/172

(2014.01)

H04N 19/174

(2014.01)

H04N 19/176

(2014.01)

H04N 19/177

(2014.01)

H04N 19/467

(2014.01)

H04N 19/503

(2014.01)

H04N 19/593

(2014.01)

H04N 19/61

(2014.01)

H04N 19/70

(2014.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 20090093982

2009.10.01. KR

( 11 ) E051906
( 21 ) E 11 850066
( 96 ) EP 20110850066

2011.12.21.

( 97 ) EP 2656611 A2

2012.06.28.

EP 2656611 B1

2020.12.02.

( 73 ) Intel Corporation, Santa Clara, CA 95054 (US)
( 72 ) PURI, Atul
SOCEK, Daniel
CHOI, Chang-Kee
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Tartalom-adaptív mozgáskompenzálás szűrés nagy hatékonyságú videó kódoláshoz
( 51 ) H04N 19/117

(2014.01)

H04N 19/136

(2014.01)

H04N 19/176

(2014.01)

H04N 19/463

(2014.01)

H04N 19/523

(2014.01)

H04N 19/61

(2014.01)

H04N 19/70

(2014.01)

H04N 19/82

(2014.01)

H04N 19/86

(2014.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 974940

2010.12.21. US

( 11 ) E051999
( 21 ) E 18 186975
E740

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
( 96 ) EP 20180186975 2012.12.13.

( 97 ) EP 3416383 A1

2018.12.19.

EP 3416383 B1

2020.09.23.

( 73 ) JVC KENWOOD Corporation, Kanagawa 221-0022 (JP)
( 72 ) NISHITANI, Masayoshi
NAKAMURA, Hiroya
FUKUSHIMA, Shigeru
UEDA, Motoharu
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Videókódoló készülék, videókódoló eljárás, videókódoló program, videódekódoló készülék, videodekódoló
eljárás és videódekódoló program
( 51 ) H04N 19/14

(2014.01)

H04N 19/124

(2014.01)

H04N 19/126

(2014.01)

H04N 19/136

(2014.01)

H04N 19/176

(2014.01)

H04N 19/184

(2014.01)

H04N 19/196

(2014.01)

H04N 19/463

(2014.01)

H04N 19/50

(2014.01)

H04N 19/96

(2014.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 2011272470

2011.12.13. JP

2011272471

2011.12.13. JP

2012271418

2012.12.12. JP

2012271419

2012.12.12. JP

( 11 ) E052133
( 21 ) E 18 199112
( 96 ) EP 20180199112

2013.01.30.

( 97 ) EP 3448028 A1

2019.02.27.

EP 3448028 B1

2020.11.04.

( 73 ) Samsung Electronics Co., Ltd., Suwon-si, Gyeonggi-do 16677 (KR)
( 72 ) LEE, Tammy
( 74 ) Sworks Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivői Iroda Kft., 1134 Budapest, (HU)
( 54 ) Berendezés hierarchikus adategységeken alapuló videokódolásra és -dekódolásra, amely tartalmaz
kvantálási paraméter predikciót
( 51 ) H04N 19/176

(2014.01)

H04N 19/124

(2014.01)

H04N 19/463

(2014.01)

H04N 19/61

(2014.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201261592577 P

2012.01.30. US

( 11 ) E052346
( 21 ) E 16 197731
( 96 ) EP 20160197731

2012.01.11.

( 97 ) EP 3174297 A1

2017.05.31.

EP 3174297 B1

2020.10.21.
E741

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
( 73 ) Canon Kabushiki Kaisha, Tokyo 146-8501 (JP)

( 72 ) GISQUET, Christophe
LAROCHE, Guillaume
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Videó kódolás és dekódolás javított hibarugalmassággal
( 51 ) H04N 19/192

(2014.01)

H04N 19/139

(2014.01)

H04N 19/176

(2014.01)

H04N 19/46

(2014.01)

H04N 19/52

(2014.01)

H04N 19/65

(2014.01)

H04N 19/89

(2014.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201100462

2011.01.12. GB

( 11 ) E052040
( 21 ) E 16 203741
( 96 ) EP 20160203741

2012.10.12.

( 97 ) EP 3166314 A1

2017.05.10.

EP 3166314 B1

2020.11.25.

( 73 ) Dolby International AB, 1101 CN Amsterdam Zuidoost (NL)
( 72 ) MISRA, Kiran
DESHPANDE, Sachi n. G
SEGALL, Christopher A.
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Referencia kép követése egy kiválasztott kép alapján egy elektronikus eszközön
( 51 ) H04N 19/423

(2014.01)

H04N 19/44

(2014.01)

H04N 19/573

(2014.01)

H04N 19/58

(2014.01)

H04N 19/70

(2014.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201113273191

2011.10.13. US

201113287015

2011.11.01. US

201113291961

2011.11.08. US

201113294996

2011.11.11. US

( 11 ) E052203
( 21 ) E 13 000407
( 96 ) EP 20130000407

2008.04.16.

( 97 ) EP 2587805 A2

2013.05.01.

EP 2587805 B1

2021.01.06.

( 73 ) Qualcomm Incorporated, San Diego, CA 92121-1714 (US)
( 72 ) KARCZEWICZ, Marta
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Módazonosság jelzés intra kódoláshoz
( 51 ) H04N 19/463

(2014.01)

H04N 19/11

(2014.01)

H04N 19/157

(2014.01)
E742

H04N 19/176

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
(2014.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 912364 P
40696

2007.04.17. US
2008.02.29. US

( 11 ) E052059
( 21 ) E 18 192011
( 96 ) EP 20180192011

2011.05.04.

( 97 ) EP 3429205 A1

2019.01.16.

EP 3429205 B1

2020.07.15.

( 73 ) LG Electronics Inc., Yeongdeungpo-gu Seoul 150-721 (KR)
( 72 ) PARK, Seungwook
PARK, Joonyoung
KIM, Jungsun
CHOI, Younghee
JEON, Yongjoon
SUNG, Jaewon
JEON, Byeongmoon
LIM, Jaehyun
( 74 ) ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1255 Budapest, (HU)
( 54 ) Eljárás és berendezés videojel feldolgozására
(2014.01)

( 51 ) H04N 19/513
H04N 19/61

(2014.01)

H04N 19/70

(2014.01)

H04N 19/96

(2014.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 33090210 P

2010.05.04. US

33327310 P

2010.05.11. US

41280110 P

2010.11.12. US

41443610 P

2010.11.17. US

( 11 ) E052162
( 21 ) E 12 845839
( 96 ) EP 20120845839

2012.11.02.

( 97 ) EP 2774375 A1

2013.05.10.

EP 2774375 B1

2020.10.07.

( 73 ) Nokia Technologies Oy, 02610 Espoo (FI)
( 72 ) BICI, Mehmet Oguz
LAINEMA, Jani
UGUR, Kemal
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Eljárás és berendezés videó kódoláshoz
( 51 ) H04N 19/52

(2014.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201161555703 P

2011.11.04. US

( 11 ) E052116
( 21 ) E 18 172263
( 96 ) EP 20180172263

2008.04.11.
E743

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
( 97 ) EP 3399756 A1
2018.11.07.

EP 3399756 B1

2020.09.09.

( 73 ) Dolby International AB, 1101 CN Amsterdam Zuidoost (NL)
( 72 ) PANDIT, Purvin Bibhas
YIN, Peng
TIAN, Dong
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Csempézés video kódolásban és dekódolásban
( 51 ) H04N 19/597

(2014.01)

H04N 13/00

(2006.01)

H04N 19/46

(2014.01)

H04N 19/61

(2014.01)

H04N 19/70

(2014.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 923014 P

2007.04.12. US

925400 P

2007.04.20. US

( 11 ) E052209
( 21 ) E 13 774006
( 96 ) EP 20130774006

2013.09.23.

( 97 ) EP 2898685 A1

2014.03.27.

EP 2898685 B1

2020.12.02.

( 73 ) Qualcomm Incorporated, San Diego, CA 92121-1714 (US)
( 72 ) WANG, Ye-Kui
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Szekvenciaszint jelző alkép-szint kódolt képpuffer paraméterekhez
( 51 ) H04N 19/70

(2014.01)

H04N 19/196

(2014.01)

H04N 19/423

(2014.01)

H04N 19/46

(2014.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201261705119 P

2012.09.24. US

201261708475 P

2012.10.01. US

201314033264

2013.09.20. US

( 11 ) E052290
( 21 ) E 12 843965
( 96 ) EP 20120843965

2012.04.20.

( 97 ) EP 2773118 A1

2014.09.03.

EP 2773118 B1

2020.09.16.

( 73 ) INNOTIVE LTD, London, EC2A 2EW (GB)
( 72 ) PARK, Shin Ji
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Eljárás és berendezés képdekódolásra
( 51 ) H04N 19/70

(2014.01)

H04N 19/105

(2014.01)

H04N 19/11

(2014.01)

H04N 19/157

(2014.01)

H04N 19/176

(2014.01)
E744

H04N 19/593

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
(2014.01)

H04N 19/91

(2014.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 20110108455

2011.10.24. KR

( 11 ) E052434
( 21 ) E 19 196209
( 96 ) EP 20190196209

2012.12.07.

( 97 ) EP 3599766 A1

2020.01.29.

EP 3599766 B1

2020.10.28.

( 73 ) TAGIVAN II LLC, Chevy Chase, MD 20815 (US)
( 72 ) SHIBAHARA, Youji
NISHI, Takahiro
SUGIO, Toshiyasu
TANIKAWA, Kyoko
MATSUNOBU, Toru
SASAI, Hisao
TERADA, Kengo
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Luminancia-krominancia kódolt blokk jelölők (CBF) jelzése videokódolásban
( 51 ) H04N 19/96

(2014.01)

H04N 19/119

(2014.01)

H04N 19/124

(2014.01)

H04N 19/176

(2014.01)

H04N 19/463

(2014.01)

H04N 19/61

(2014.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201161570865 P

2011.12.15. US

( 11 ) E052430
( 21 ) E 17 701389
( 96 ) EP 20170701389

2017.01.06.

( 97 ) EP 3400712 A1

2017.07.13.

EP 3400712 B1

2020.12.23.

( 73 ) Qualcomm Incorporated, San Diego, CA 92121-1714 (US)
( 72 ) WALKER, Gordon, Kent
STOCKHAMMER, Thomas
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Médiakézbesítési esemény helyek meghatározása média szállításhoz
( 51 ) H04N 21/845

(2011.01)

G06F 15/16

(2006.01)

H04L 12/54

(2006.01)

H04L 29/06

(2006.01)

H04N 21/2381

(2011.01)

H04N 21/262

(2011.01)

H04N 21/43

(2011.01)

H04N 21/643

(2011.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201662276674 P

2016.01.08. US
E745

201715399381

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
2017.01.05. US

( 11 ) E052382
( 21 ) E 17 727744
( 96 ) EP 20170727744

2017.05.12.

( 97 ) EP 3456083 A1

2017.11.16.

EP 3456083 B1

2020.03.18.

( 73 ) Telefonaktiebolaget LM Ericsson (PUBL), 164 83 Stockholm (SE)
( 72 ) PARKVALL, Stefan
ABRAHAMSSON, Richard
AKTAS, Ismet
ALRIKSSON, Peter
ANSARI, Junaid
ASHRAF, Shehzad Ali
ASPLUND, Henrik
ATHLEY, Fredrik
AXELSSON, Hăkan
AXMON, Joakim
AXNÄS, Johan
BALACHANDRAN, Kumar
BALDEMAIR, Robert
BARK, Gunnar
BERG, Jan-Erik
BERGSTRÖM, Andreas
BJÖRKEGREN, Hăkan
BRAHMI, Nadia
CAPAR, Cagatay
CARLSSON, Anders
CEDERGREN, Andreas
COLDREY, Mikael
DA SILVA, Icaro L. J.
DAHLMAN, Erik
EL ESSAILI, Ali
ENGSTRÖM, Ulrika
ERICSON, Mărten
ERIKSSON, Erik
FALLGREN, Mikael
FAN, Rui
FODOR, Gabor
FRENGER, Păl
FRIDÉN, Jonas
FRÖBERG OLSSON, Jonas
Furuskär, Anders
FURUSKOG, Johan
GARCIA, Virgile
GATTAMI, Ather
GUNNARSSON, Fredrik
GUSTAVSSON, Ulf
E746

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
HAGERMAN, Bo

HARRYSSON, Fredrik
HE, Ning
HESSLER, Martin
HILTUNEN, Kimmo
HONG, Songnam
HUI, Dennis
HUSCHKE, Jörg
IRNICH, Tim
JACOBSSON, Sven
JALDÉN, Niklas
JÄRMYR, Simon
JIANG, Zhiyuan
JOHANSSON, Martin
JOHANSSON, Niklas
KANG, Du Ho
KARIPIDIS, Eleftherios
KARLSSON, Patrik
KHAYRALLAH, Ali S.
KILINC, Caner
KLANG, Göran N.
KRONANDER, Jonas
LANDSTRÖM, Sara
LARSSON, Christina
LI, Gen
Lincoln, Bo
LINDBOM, Lars
LINDGREN, Robert
LINDOFF, Bengt
LINDQVIST, Fredrik
LIU, Jinhua
LOHMAR, Thorsten
LU, Qianxi
MANHOLM, Lars
MARIC, Ivana
MEDBO, Jonas
MIAO, Qingyu
MILDH, Gunnar
MOOSAVI, Reza
MÜLLER, Walter
MYHRE, Elena
NILSSON, Johan
NORRMAN, Karl
OLSSON, Bengt-Erik
Palenius, Torgny
PEISA, Janne
PETERSSON, Sven
PRADAS, Jose Luis
E747

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása

PRYTZ, Mikael
QUESETH, Olav
RAMACHANDRA, Pradeepa
RAMOS, Edgar
REIAL, Andres
RIMHAGEN, Thomas
RINGH, Emil
RUGELAND, Patrik
RUNE, Johan
SACHS, Joachim
SAHLIN, Henrik
SAXENA, Vidit
SEMAAN, Eliane
SHARMA, Sachin
SHI, Cong
SKÖLD, Johan
STATTIN, Magnus
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Hálózati architektúra, eljárások és eszközök vezeték nélküli kommunikációs hálózathoz
( 51 ) H04W 24/10

(2009.01)

H04W 52/02

(2009.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201615154403

2016.05.13. US

( 11 ) E052302
( 21 ) E 14 876187
( 96 ) EP 20140876187

2014.07.09.

( 97 ) EP 3091781 A1

2016.11.09.

EP 3091781 B1

2020.05.06.

( 73 ) ZTE Corporation, Shenzhen City, Guangdong Province 518057 (CN)
( 72 ) LIU, Wei
JING, Xiaoxi
( 74 ) Arinova Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1122 Budapest, (HU)
( 54 ) Mérési konfigurációs módszer, eszköz és bázisállomás
( 51 ) H04W 24/10

(2009.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201310746480

2013.12.30. CN

( 11 ) E052216
( 21 ) E 19 160653
( 96 ) EP 20190160653

2011.01.11.

( 97 ) EP 3550880 A1

2019.10.09.

EP 3550880 B1

2020.10.07.

( 73 ) BlackBerry Limited, Waterloo, Ontario N2K 0A7 (CA)
( 72 ) ZHAO, Xiaoming
FURBECK, David
BURBIDGE, Richard Charles
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Kifejezett túlterhelési értesítés alapú sebességillesztés bináris jelölés használatával kommunikációs
E748

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása

rendszerekben
( 51 ) H04W 28/02

(2009.01)

H04W 72/12

(2009.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 68563010

2010.01.11. US

( 11 ) E052465
( 21 ) E 17 794791
( 96 ) EP 20170794791

2017.11.03.

( 97 ) EP 3536025 A1

2018.05.11.

EP 3536025 B1

2020.08.19.

( 73 ) Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ), 164 83 Stockholm (SE)
( 72 ) PEISA, Janne
DA SILVA, Icaro L. J.
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Sugár azonosítása vezeték nélküli átadás célcellájának eléréséhez
(2009.01)

( 51 ) H04W 36/00
( 13 ) T2
( 30 ) 201662417714 P

2016.11.04. US

( 11 ) E052112
( 21 ) E 17 783959
( 96 ) EP 20170783959

2017.09.11.

( 97 ) EP 3510812 A1

2018.03.15.

EP 3510812 B1

2020.07.22.

( 73 ) CELLXION LIMITED, Caterham, Surrey CR3 6LD (GB)
( 72 ) TIMSON, Anthony
MCTERNAN, Michael
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Rendszer és eljárás mobil kommunikációs hálózat hozzáférés korlátozására
( 51 ) H04W 48/04

(2009.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201615372

2016.09.09. GB

( 11 ) E051965
( 21 ) E 18 720661
( 96 ) EP 20180720661

2018.03.23.

( 97 ) EP 3516905 A1

2018.09.27.

EP 3516905 B1

2020.10.07.

( 73 ) Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ), 164 83 Stockholm (SE)
( 72 ) RAMACHANDRA, Pradeepa
SHEN, Wei
RUNE, Johan
SAHLIN, Henrik
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Cellaújraválasztási mérési ablak új rádióban
( 51 ) H04W 48/16

(2009.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201762476561 P

2017.03.24. US
E749

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása

( 11 ) E052175
( 21 ) E 10 766438
( 96 ) EP 20100766438

2010.10.05.

( 97 ) EP 2486760 A2

2011.04.14.

EP 2486760 B1

2020.11.18.

( 73 ) Qualcomm Incorporated, San Diego, CA 92121 (US)
( 72 ) DAMNJANOVIC, Jelena M.
GAAL, Peter
MONTOJO, Juan
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Komponensvivő teljesítmény vezérlés többvivős vezeték nélküli hálózatban
( 51 ) H04W 52/08

(2009.01)

H04W 52/14

(2009.01)

H04W 52/16

(2009.01)

H04W 52/54

(2009.01)

H04W 52/58

(2009.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 248816 P
897773

2009.10.05. US
2010.10.04. US

( 11 ) E052276
( 21 ) E 08 728086
( 96 ) EP 20080728086

2008.01.22.

( 97 ) EP 2106636 A2

2008.07.31.

EP 2106636 B1

2020.09.16.

( 73 ) QUALCOMM Incorporated, San Diego, CA 92121-1714 (US)
( 72 ) LUNDBY, Stein Arne
SAMBHWANI, Sharad Deepak
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Technikák nagy adatsebességekhez javított csatorna referenciával
( 51 ) H04W 52/14

(2009.01)

H04W 52/26

(2009.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 886085 P
17287

2007.01.22. US
2008.01.21. US

( 11 ) E052122
( 21 ) E 17 183143
( 96 ) EP 20170183143

2010.08.13.

( 97 ) EP 3267742 A1

2018.01.10.

EP 3267742 B1

2020.10.07.

( 73 ) BlackBerry Limited, Waterloo, ON N2K 0A7 (CA)
( 72 ) HEO, Youn Hyoung
FONG, Mo-Han
XU, Hua
WEI, Xusheng
EARNSHAW, Andrew Mark
CAI, Zhijun
E750

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

( 54 ) Teljes megmaradt energiamennyiség becslése vivőaggregáció esetén
( 51 ) H04W 52/34

(2009.01)

H04W 52/14

(2009.01)

H04W 52/16

(2009.01)

H04W 52/36

(2009.01)

H04W 52/38

(2009.01)

( 13 ) T2
( 11 ) E051905
( 21 ) E 08 842707
( 96 ) EP 20080842707

2008.10.23.

( 97 ) EP 2208383 A2

2009.04.30.

EP 2208383 B1

2020.11.25.

( 73 ) Signal Trust for Wireless Innovation, Wilmington, Delaware 19805 (US)
( 72 ) PANI, Diana
DIGIROLAMO, Rocco
CAVE, Christopher, R.
MARINIER, Paul
PELLETIER, Benoit
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Eljárás berendezések és rendszer fokozott MAC-E/ES erőforrások menedzselésére és beállítására
( 51 ) H04W 72/04

(2009.01)

H04W 76/27

(2018.01)

H04W 92/12

(2009.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 982528 P
18567

2007.10.25. US
2008.01.02. US

( 11 ) E052253
( 21 ) E 19 169006
( 96 ) EP 20190169006

2013.02.13.

( 97 ) EP 3528576 A1

2019.08.21.

EP 3528576 B1

2021.01.13.

( 73 ) QUALCOMM Incorporated, San Diego, CA 92121-1714 (US)
( 72 ) CHEN, Wanshi
XU, Hao
GAAL, Peter
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Letöltés irányú kapcsolati fedettség fejlesztések
( 51 ) H04W 72/04

(2009.01)

H04L 5/00

(2006.01)

H04W 24/02

(2009.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 201261681902 P
201313765274

2012.08.10. US
2013.02.12. US

( 11 ) E051914
( 21 ) E 16 888823
E751

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
( 96 ) EP 20160888823 2016.02.05.

( 97 ) EP 3379883 A1

2018.09.26.

EP 3379883 B1

2020.11.04.

( 73 ) GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD., Dongguan, Guangdong 523860
(CN)
( 72 ) FENG, Bin
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Eljárás és mobil állomás egy szolgáltatás átvitelére
( 51 ) H04W 72/12

(2009.01)

H04L 29/08

(2006.01)

H04W 72/04

(2009.01)

( 13 ) T2
( 11 ) E052072
( 21 ) E 14 808725
( 96 ) EP 20140808725

2014.11.07.

( 97 ) EP 3216299 A1

2016.05.12.

EP 3216299 B1

2020.12.23.

( 73 ) Nokia Technologies Oy, 02610 Espoo (FI)
( 72 ) TIIROLA, Esa T.
LUNTTILA, Timo E.
HOOLI, Kari J.
HUGL, Klaus
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Adás előtt figyelj csatorna hozzáférés
( 51 ) H04W 74/08

(2009.01)

H04L 5/00

(2006.01)

H04L 27/00

(2006.01)

( 13 ) T2
( 11 ) E052314
( 21 ) E 18 188105
( 96 ) EP 20180188105

2010.06.15.

( 97 ) EP 3419366 A1

2018.12.26.

EP 3419366 B1

2020.11.04.

( 73 ) GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD., Guangdong 523860 (CN)
( 72 ) FONG, Mo-Han
MCBEATH, Sean
CAI, Zhijun
EARNSHAW, Mark
HEO, Youn Hyoung
YU, Yi
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Eljárás nem folytonos vételi üzemre Long Term Evolution feljavított vivőaggregáláshoz
( 51 ) H04W 76/28

(2018.01)

H04L 5/00

(2006.01)

H04W 52/02

(2009.01)

H04W 72/04

(2009.01)

( 13 ) T2
E752

( 30 ) 18709509 P
22088609 P

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
2009.06.15. US

2009.06.26. US

( 11 ) E052464
( 21 ) E 17 745709
( 96 ) EP 20170745709

2017.07.26.

( 97 ) EP 3508030 A1

2018.03.08.

EP 3508030 B1

2020.08.19.

( 73 ) SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE, 92400 Courbevoie (FR)
( 72 ) OFFERMANN, Volkmar
DROSTE, Stefan
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Üvegtábla elektromos fűtési elrendezéssel
( 51 ) H05B 3/84

(2006.01)

H01Q 1/12

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 16187170

2016.09.05. EP

( 11 ) E052457
( 21 ) E 15 791312
( 96 ) EP 20150791312

2015.11.10.

( 97 ) EP 3235340 A1

2016.06.23.

EP 3235340 B1

2020.07.15.

( 73 ) SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE, 92400 Courbevoie (FR)
( 72 ) REUL, Bernhard
RATEICZAK, Mitja
SCHMALBUCH, Klaus
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Ablaktábla villamos csatlakozóelemmel és hajlítható csatlakozókábellel
( 51 ) H05B 3/84

(2006.01)

H01R 4/02

(2006.01)

H01R 4/72

(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 14198186

2014.12.16. EP

( 11 ) E052392
( 21 ) E 19 152140
( 96 ) EP 20190152140

2012.04.17.

( 97 ) EP 3500063 A1

2019.06.19.

EP 3500063 B1

2020.09.16.

( 73 ) SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE, 92400 Courbevoie (FR)
( 72 ) Degen, Christoph
REUL, Bernhard
RATEICZAK, Mitja
Schlarb, Andreas
LESMEISTER, Lothar
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Lap legalább egy elektromos csatlakozóelemmel
( 51 ) H05B 3/84

(2006.01)
E753

H01R 4/62

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása
(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 11165504

2011.05.10. EP

11165506

2011.05.10. EP

( 11 ) E052271
( 21 ) E 16 791410
( 96 ) EP 20160791410

2016.11.07.

( 97 ) EP 3372052 A1

2017.05.11.

EP 3372052 B1

2020.09.09.

( 73 ) SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE, 92400 Courbevoie (FR)
( 72 ) KLEIN, Marcel
DROSTE, Stefan
WEBER, Patrick
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Üvegtábla elrendezés kapacitív kapcsolótartománnyal rendelkező fűthető összetett üvegtáblával
( 51 ) H05B 3/86
H03K 17/96

(2006.01)
(2006.01)

( 13 ) T2
( 30 ) 15193393

2015.11.06. EP

A rovat 537 darab közlést tartalmaz.

E754

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Európai szabadalom igénypontokon kívüli szövegének magyar nyelvű fordítása

Európai szabadalom igénypontokon kívüli szövegének magyar nyelvű fordítása
( 11 ) E052866
( 21 ) E 15 705573
( 96 ) EP 20150705573

2015.02.13.

( 97 ) EP 3105803 A1

2015.08.20.

EP 3105803 B1

2020.01.15.

( 73 ) Albemarle Germany GmbH, 65926 Frankfurt am Main (DE)
( 72 ) WIETELMANN, Ulrich
NICKEL, Vera
SCHERER, Stefan
EMMEL, Ute
BUHRMESTER, Thorsten
HABER, Steffen
KRÄMER, Gerd
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Stabilizált (részlegesen) lítiumozott grafitanyagok, eljárás azok előállítására és azok alkalmazása lítiumos
telepekhez
( 51 ) H01M 4/04

(2006.01)

C01B 32/22

(2017.01)

H01M 4/02

(2006.01)

H01M 4/133

(2010.01)

H01M 4/1393

(2010.01)

H01M 4/36

(2006.01)

H01M 4/587

(2010.01)

H01M 4/62

(2006.01)

H01M 10/0525

(2010.01)

H01M 10/0569

(2010.01)

( 13 ) T10
( 30 ) 102014202657

2014.02.13. DE

A rovat 1 darab közlést tartalmaz.

E755

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Felszólalási eljárásban módosított európai szabadalom szövege fordításának benyújtása

Felszólalási eljárásban módosított európai szabadalom szövege fordításának benyújtása
( 11 ) E036588
( 21 ) E 12 768967
( 96 ) EP 20120768967

2012.09.14.

( 97 ) EP 2709613 A2

2013.03.21.

EP 2709613 B1

2017.11.29.

( 73 ) Gilead Pharmasset LLC, Foster City, CA 94404 (US)
( 72 ) RAY, Adrian S.
WATKINS, William J.
LINK, John O.
OLDACH, David W.
DELANEY, IV, William E.
( 74 ) Sworks Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivői Iroda Kft., 1011 Budapest, (HU)
( 54 ) Eljárások HCV kezelésére
(2006.01)

( 51 ) A61K 31/381
A61K 31/4184

(2006.01)

A61K 31/4196

(2006.01)

A61K 31/513

(2006.01)

A61P 31/14

(2006.01)

( 13 ) T5
( 30 ) 201161535885 P

2011.09.16. US

201161561753 P

2011.11.18. US

( 11 ) E037320
( 21 ) E 14 194507
( 96 ) EP 20140194507

2004.07.30.

( 97 ) EP 2896397 A1

2015.07.22.

EP 2896397 B1

2017.09.06.

( 73 ) Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation, Osaka 541-8505 (JP)
( 72 ) Nomura, Sumihiro
Kawanishi, Eiji
Ueta, Kiichiro
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Nátrium-függő glükóz transzporter elleni inhibitor aktivitással rendelkező új vegyületek
( 51 ) A61K 31/70

(2006.01)

A61K 31/351

(2006.01)

C07D309/12

(2006.01)

C07H 19/06

(2006.01)

( 13 ) T5
( 30 ) 491534 P

2003.08.01. US

( 11 ) E008298
( 21 ) E 07 733015
( 96 ) EP 20070733015

2007.05.30.

( 97 ) EP 2021054 A1

2007.12.06.

EP 2021054 B1

2010.03.24.

( 73 ) Cilag GmbH International, 6300 Zug (CH)
E756

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Felszólalási eljárásban módosított európai szabadalom szövege fordításának benyújtása
( 72 ) CORRIGAN, Joseph, Peter

( 74 ) Farkas Tamás, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft, 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Fecskendő
(2006.01)

( 51 ) A61M 5/20
( 13 ) T5
( 30 ) 0610856

2006.06.01. GB

( 11 ) E018914
( 21 ) E 10 177199
( 96 ) EP 20100177199

2006.03.17.

( 97 ) EP 2258485 A2

2010.12.08.

EP 2258485 B1

2013.05.08.

( 73 ) Dürr Systems AG, 74321 Bietigheim-Bissingen (DE)
( 72 ) Wieland, Dietmar
Tobisch, Wolfgang
Rundel, Klaus
Rajtschan, Alexander
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Berendezés nedveslakk-túlszórás leválasztására
( 51 ) B01D 46/10

(2006.01)

B01D 46/00

(2006.01)

B01D 46/24

(2006.01)

B01D 46/52

(2006.01)

( 13 ) T5
( 30 ) 102005013711

2005.03.24. DE

( 11 ) E021898
( 21 ) E 11 719560
( 96 ) EP 20110719560

2011.05.13.

( 97 ) EP 2437895 A1

2011.11.24.

EP 2437895 B1

2014.01.22.

( 73 ) Dürr Systems AG, 74321 Bietigheim-Bissingen (DE)
( 72 ) WURSTER, Gerd
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Légkeringető szórókamra
( 13 ) T5
( 30 ) 102010021540

2010.05.17. DE

( 11 ) E011456
( 21 ) E 05 730345
( 96 ) EP 20050730345

2005.03.30.

( 97 ) EP 1730151 A1

2005.10.20.

EP 1730151 B1

2011.03.09.

( 73 ) EURO-CELTIQUE S.A., 1653 Luxembourg (LU)
( 72 ) CHAPMAN, Robert
RIDER, Lonn, S.
HONG, Qi
KYLE, Donald
KUPPER, Robert
E757

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Felszólalási eljárásban módosított európai szabadalom szövege fordításának benyújtása
( 74 ) Frankné dr.Machytka Daisy, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1024 Budapest,

(HU)
( 54 ) Eljárás 25 PPM-nél kevesebb 14-hidroxikodeinont tartalmazó oxikodon-hidroklorid előállítására
( 51 ) C07D489/00

(2006.01)

C07D489/08

(2006.01)

( 13 ) T5
( 30 ) 557492 P

2004.03.30. US

601534 P

2004.08.13. US

620072 P

2004.10.18. US

648625 P

2005.01.31. US

651778 P

2005.02.10. US

( 11 ) E014267
( 21 ) E 10 006819
( 96 ) EP 20100006819

2003.10.27.

( 97 ) EP 2228421 A2

2010.09.15.

EP 2228421 B1

2011.10.19.

( 73 ) Honeywell International Inc., Morristown, NJ 07962-2245 (US)
( 72 ) Singh, Rajiv
Pham Hang T.
( 74 ) Szentpéteri Zsolt, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 54 ) Fluor-szubsztituált olefineket tartalmazó készítmények
( 51 ) C09K 3/30

(2006.01)

A61K 8/04

(2006.01)

A61K 9/12

(2006.01)

A61P 1/00

(2006.01)

A61Q 1/00

(2006.01)

A61Q 5/06

(2006.01)

A61Q 15/00

(2006.01)

A61Q 19/00

(2006.01)

( 13 ) T5
( 30 ) 421263 P

2002.10.25. US

421435 P

2002.10.25. US

( 11 ) E037448
( 21 ) E 10 799956
( 96 ) EP 20100799956

2010.07.15.

( 97 ) EP 2455452 A1

2011.01.20.

EP 2455452 B1

2017.09.06.

( 73 ) Dezawa, Mari, Miyagi 980-0811 (JP)
Fujiyoshi, Yoshinori, Kyoto 611-0021 (JP)
Nabeshima, Youichi, Kyoto 604-8135 (JP)
Wakao, Shohei, Miyagi 980-0801 (JP)
Kitada, Masaaki, Saitama 359-1131 (JP)
( 72 ) DEZAWA, Mari
FUJIYOSHI, Yoshinori
NABESHIMA, Youichi
WAKAO, Shohei
( 74 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1024 Budapest, (HU)
E758

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Felszólalási eljárásban módosított európai szabadalom szövege fordításának benyújtása
( 54 ) Pluripotens őssejt, amely izolálható testi szövetből

(2010.01)

( 51 ) C12N 5/074
( 13 ) T5
( 30 ) 213788 P

2009.07.15. US

290159 P

2009.12.24. US

( 11 ) E033853
( 21 ) E 14 737148
( 96 ) EP 20140737148

2014.07.01.

( 97 ) EP 3017079 A1

2015.01.08.

EP 3017079 B1

2017.04.12.

( 73 ) Oerlikon Surface Solutions AG, Pfäffikon, 8808 Pfäffikon SZ (CH)
( 72 ) KURAPOV, Denis
KRASSNITZER, Siegfried
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 54 ) Eljárás TixSi1-xN rétegek előállítására
( 51 ) C23C 14/06

(2006.01)

C23C 14/02

(2006.01)

C23C 14/34

(2006.01)

C23C 14/35

(2006.01)

( 13 ) T5
( 30 ) 102013011073

2013.07.03. DE

102013011071

2013.07.03. DE

A rovat 9 darab közlést tartalmaz.

E759

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Korlátozási eljárásban módosított európai szabadalom szövege fordításának benyújtása

Korlátozási eljárásban módosított európai szabadalom szövege fordításának benyújtása
( 11 ) E036253
( 21 ) E 12 813711
( 96 ) EP 20120813711

2012.12.21.

( 97 ) EP 2794626 A1

2013.06.27.

EP 2794626 B1

2017.11.01.

( 73 ) GlycoMimetics, Inc., Rockville, MD 20850 (US)
( 72 ) MAGNANI, John, L.
SARKAR, Arun, K.
BAEK, Myung-Gi
ANDERSON, Frank, E., III
LI, Yanhong
( 74 ) ARINOVA Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1122 Budapest, (HU)
( 54 ) E-szelektin antagonista vegyületek
( 51 ) C07H 15/207

(2006.01)

A61K 31/7034

(2006.01)

A61P 35/00

(2006.01)

( 13 ) T6
( 30 ) 201161579646 P

2011.12.22. US

201261583547 P

2012.01.05. US

201261704399 P

2012.09.21. US

201261704424 P

2012.09.21. US

201261734924 P

2012.12.07. US

A rovat 1 darab közlést tartalmaz.

E760

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Vegyes európai szabadalmi közlemények

Vegyes európai szabadalmi közlemények

Jogutódlás
( 11 ) E007816
( 21 ) E 04 804142
( 73 ) Ferrosan ApS, Brondby (DK)
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 11 ) E010130
( 21 ) E 03 712418
( 73 ) Takeda Pharmaceutical Company Limited, Osaka-shi, Osaka (JP)
( 11 ) E016575
( 21 ) E 05 700554
( 73 ) VTV THERAPEUTICS LLC, High Point, North Caroline (US)
( 11 ) E017648
( 21 ) E 08 760794
( 73 ) Delphi Technologies IP Limited, St. Michael (BB)
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 11 ) E019376
( 21 ) E 08 834252
( 73 ) TerSera Therapeutics LLC, Deerfield (US)
( 11 ) E020388
( 21 ) E 04 734539
( 73 ) Delphi Technologies IP Limited, St. Michael (BB)
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 11 ) E020670
( 21 ) E 08 101850
( 73 ) Delphi Technologies IP Limited, St. Michael (BB)
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 11 ) E022250
( 21 ) E 12 199683
( 73 ) Versalis S.p.A, S. Donato Milanese (IT)
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 11 ) E022255
( 21 ) E 08 754910
( 73 ) UNIKERIS LIMITED, Manchester (GB)
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 11 ) E025179
E761

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Vegyes európai szabadalmi közlemények

( 21 ) E 08 874003
( 73 ) GPCR Therapeutics, Inc., Seoul (KR)
( 74 ) dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, 1054 Budapest, (HU)
( 11 ) E025279
( 21 ) E 05 256593
( 73 ) Delphi Technologies IP Limited, St. Michael (BB)
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 11 ) E025798
( 21 ) E 12 177133
( 73 ) Delphi Technologies IP Limited, St. Michael (BB)
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 11 ) E027064
( 21 ) E 07 870434
( 73 ) Pfizer Inc., New York (US)
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 11 ) E029125
( 21 ) E 13 722881
( 73 ) Takeda Pharmaceutical Company Limited, Osaka-shi, Osaka (JP)
( 11 ) E035941
( 21 ) E 12 746445
( 73 ) Takeda Pharmaceutical Company Limited, Osaka-shi, Osaka (JP)
( 11 ) E036951
( 21 ) E 11 009211
( 73 ) fundus Immobilien GmbH, Wels (AT)
( 74 ) BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., 1023 Budapest, (HU)
( 11 ) E037018
( 21 ) E 13 840858
( 73 ) Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd., Guangdong (CN)
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 11 ) E037466
( 21 ) E 13 862200
( 73 ) KOREA INSTITUTE OF FUSION ENERGY, Daejeon (KR)
( 74 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, 1013 Budapest, (HU)
( 11 ) E037677
( 21 ) E 14 709972
( 73 ) Takeda Pharmaceutical Company Limited, Osaka-shi, Osaka (JP)
( 11 ) E037713
( 21 ) E 13 809877
( 73 ) Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd., Guangdong (CN)
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
E762

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Vegyes európai szabadalmi közlemények

( 11 ) E039287
( 21 ) E 13 001708
( 73 ) Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG, Osnabrück (DE)
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 11 ) E039317
( 21 ) E 12 728919
( 73 ) Takeda Pharmaceutical Company Limited, Osaka-shi, Osaka (JP)
( 11 ) E040602
( 21 ) E 11 738351
( 73 ) Takeda Pharmaceutical Company Limited, Osaka-shi, Osaka (JP)
( 11 ) E041057
( 21 ) E 12 710893
( 73 ) Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd., Guangdong (CN)
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 11 ) E042749
( 21 ) E 17 151714
( 73 ) Koopman International B.V., 1031 HH Amsterdam (NL)
( 74 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, 1013 Budapest, (HU)
( 11 ) E044737
( 21 ) E 14 730660
( 73 ) Takeda Pharmaceutical Company Limited, Osaka-shi, Osaka (JP)
( 11 ) E046417
( 21 ) E 16 734749
( 73 ) PANGAIA MATERIALS SCIENCE LIMITED, Chorleywood, Herts (GB)
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 11 ) E046572
( 21 ) E 13 703505
( 73 ) Takeda Pharmaceutical Company Limited, Osaka-shi, Osaka (JP)
( 11 ) E046752
( 21 ) E 14 714815
( 73 ) Takeda Pharmaceutical Company Limited, Osaka-shi, Osaka (JP)
( 11 ) E047154
( 21 ) E 15 715591
( 73 ) Takeda Pharmaceutical Company Limited, Osaka-shi, Osaka (JP)
( 11 ) E047475
( 21 ) E 14 721128
( 73 ) Takeda Pharmaceutical Company Limited, Osaka-shi, Osaka (JP)
( 11 ) E048471
( 21 ) E 16 207557
E763

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Vegyes európai szabadalmi közlemények
( 73 ) ANGULAS AGUINAGA, S.A.U., Irura (Gipuzkoa) (ES)

( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 11 ) E051851
( 21 ) E 15 002848
( 73 ) Bundesdruckerei GmbH 1/2, 10958 Berlin (DE) Covestro Intellectual Property GmbH & Co. KG 1/2, Leverkusen
(DE)
( 74 ) Gödölle, Kékes, Mészáros és Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1024 Budapest, (HU)
( 11 ) E053401
( 21 ) E 19 155538
( 73 ) Glaxo Group Limited, Brentford, Middlesex TW8 9GS (GB)
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
A rovat 34 darab közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás
( 21 ) E 04 804142
( 73 ) Ferrosan ApS, Brondby (DK)
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 21 ) E 03 712418
( 73 ) Takeda Pharmaceutical Company Limited, Osaka-shi, Osaka (JP)
( 21 ) E 05 700554
( 73 ) VTV THERAPEUTICS LLC, High Point, North Caroline (US)
( 21 ) E 08 760794
( 73 ) Delphi Technologies IP Limited, St. Michael (BB)
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 21 ) E 08 834252
( 73 ) TerSera Therapeutics LLC, Deerfield (US)
( 21 ) E 04 734539
( 73 ) Delphi Technologies IP Limited, St. Michael (BB)
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 21 ) E 08 101850
( 73 ) Delphi Technologies IP Limited, St. Michael (BB)
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 21 ) E 12 199683
( 73 ) Versalis S.p.A, S. Donato Milanese (IT)
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 21 ) E 08 754910
( 73 ) UNIKERIS LIMITED, Manchester (GB)

E764

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Vegyes európai szabadalmi közlemények
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

( 21 ) E 08 874003
( 73 ) GPCR Therapeutics, Inc., Seoul (KR)
( 74 ) dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, 1054 Budapest, (HU)
( 21 ) E 05 256593
( 73 ) Delphi Technologies IP Limited, St. Michael (BB)
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 21 ) E 12 177133
( 73 ) Delphi Technologies IP Limited, St. Michael (BB)
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 21 ) E 07 870434
( 73 ) Pfizer Inc., New York (US)
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
( 21 ) E 13 722881
( 73 ) Takeda Pharmaceutical Company Limited, Osaka-shi, Osaka (JP)
( 21 ) E 12 746445
( 73 ) Takeda Pharmaceutical Company Limited, Osaka-shi, Osaka (JP)
( 21 ) E 11 009211
( 73 ) fundus Immobilien GmbH, Wels (AT)
( 74 ) BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., 1023 Budapest, (HU)
( 21 ) E 13 840858
( 73 ) Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd., Guangdong (CN)
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 21 ) E 13 862200
( 73 ) KOREA INSTITUTE OF FUSION ENERGY, Daejeon (KR)
( 74 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, 1013 Budapest, (HU)
( 21 ) E 14 709972
( 73 ) Takeda Pharmaceutical Company Limited, Osaka-shi, Osaka (JP)
( 21 ) E 13 809877
( 73 ) Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd., Guangdong (CN)
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 21 ) E 13 001708
( 73 ) Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG, Osnabrück (DE)
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 21 ) E 12 728919
( 73 ) Takeda Pharmaceutical Company Limited, Osaka-shi, Osaka (JP)
( 21 ) E 11 738351
E765

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Vegyes európai szabadalmi közlemények
( 73 ) Takeda Pharmaceutical Company Limited, Osaka-shi, Osaka (JP)

( 21 ) E 12 710893
( 73 ) Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd., Guangdong (CN)
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 21 ) E 17 151714
( 73 ) Koopman International B.V., 1031 HH Amsterdam (NL)
( 74 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, 1013 Budapest, (HU)
( 21 ) E 14 730660
( 73 ) Takeda Pharmaceutical Company Limited, Osaka-shi, Osaka (JP)
( 21 ) E 16 734749
( 73 ) PANGAIA MATERIALS SCIENCE LIMITED, Chorleywood, Herts (GB)
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 21 ) E 13 703505
( 73 ) Takeda Pharmaceutical Company Limited, Osaka-shi, Osaka (JP)
( 21 ) E 14 714815
( 73 ) Takeda Pharmaceutical Company Limited, Osaka-shi, Osaka (JP)
( 21 ) E 15 715591
( 73 ) Takeda Pharmaceutical Company Limited, Osaka-shi, Osaka (JP)
( 21 ) E 14 721128
( 73 ) Takeda Pharmaceutical Company Limited, Osaka-shi, Osaka (JP)
( 21 ) E 16 207557
( 73 ) ANGULAS AGUINAGA, S.A.U., Irura (Gipuzkoa) (ES)
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
( 21 ) E 15 002848
( 73 ) Bundesdruckerei GmbH 1/2, 10958 Berlin (DE) Covestro Intellectual Property GmbH & Co. KG 1/2, Leverkusen
(DE)
( 74 ) Gödölle, Kékes, Mészáros és Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1024 Budapest, (HU)
( 21 ) E 19 155538
( 73 ) Glaxo Group Limited, Brentford, Middlesex TW8 9GS (GB)
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
A rovat 34 darab közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás
( 11 ) E003153
( 21 ) E 05 751244
( 54 ) Rák kezelésére alkalmas 5-amino-2,4,7-trioxo-3,4,7,8-tetrahidro-2H-pirido[2,3-d]pirimidin-származékok és
rokon vegyületek
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( 73 ) Japan Tobacco, Inc., Tokyo (JP)

( 11 ) E006777
( 21 ) E 03 811532
( 54 ) 4-Oxokinolin vegyületek és ezek alkalmazása HIV integráz inhibitorként
( 73 ) Japan Tobacco Inc., Tokyo (JP)
( 11 ) E011277
( 21 ) E 03 770134
( 54 ) Aktív összetevőként ecetsav-anilid származékait tartalmazó orvosság túlműködő húgyhólyag kezelésére
( 73 ) Astellas Pharma Inc., Tokyo (JP)
( 11 ) E017459
( 21 ) E 05 726243
( 54 ) 4-Oxokinolin-vegyület stabil kristálya
( 73 ) Japan Tobacco, Inc., Tokyo (JP)
( 11 ) E017735
( 21 ) E 10 013055
( 54 ) Rák kezelésére alkalmas 5-amino-2,4,7-trioxo-3,4,7,8-tetrahidro-2H-pirido-[2,3-d]pirimidin-származékok és
rokon vegyületeik
( 73 ) Japan Tobacco, Inc., Tokyo (JP)
( 11 ) E022001
( 21 ) E 10 799914
( 54 ) Triazolopiridin-vegyület és hatása prolilhidroxiláz inhibitorként és eritropoietin képződését indukáló anyagként
( 73 ) Japan Tobacco, Inc., Tokyo (JP)
( 11 ) E032226
( 21 ) E 13 750941
( 54 ) Felosztható palacktartó láda
( 73 ) DW Reusables d.o.o., 47220 Vojnic (HR)
( 11 ) E033070
( 21 ) E 10 804531
( 54 ) Nitrogén-tartalmú spiro-gyűrűs vegyület és ennek gyógyászati alkalmazása
( 73 ) Japan Tobacco, Inc., Tokyo (JP)
( 11 ) E038637
( 21 ) E 11 748095
( 54 ) Eljárás a diaril-tiohidantoin és a diaril-hidantoin vegyületek szintetizálására
( 73 ) Medivation Prostate Therapeutics LLC, New York (US)
( 11 ) E039537
( 21 ) E 15 720434
( 54 ) Cementalapú fotokatalitikus készítmény és annak alkalmazása vízfestékek előállításában, különösen kültéri
alkalmazásra
( 73 ) AM Technology Limited, London EC4A 1BR (GB)
( 11 ) E042461
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( 21 ) E 17 181690
( 54 ) Vinilidén-fluorid kopolimer, az előállítására szolgáló módszer, gélelektrolit és nem vizes akkumulátor
( 73 ) Kureha Corporation, Chuo-ku, Tokyo 103-8552 (JP)
( 11 ) E042753
( 21 ) E 15 721378
( 54 ) A ciklin-dependens kináz 7 enzim (CDK 7) inhibitorai
( 73 ) Syros Pharmaceuticals, Inc., Watertown, MA 02472 (US)
( 11 ) E046078
( 21 ) E 15 721844
( 54 ) Módszer és a hozzá kapcsolódó rendszer lapos felületek utójellel való ellátására
( 73 ) Bramac S.r.l., 63812 Montegranaro (Fermo) (IT) Criante, Luigino, 63833 Montegiorgio (Fermo) (IT) Bien Pltd.,
2881 Petrich (BG)
( 11 ) E047455
( 21 ) E 15 713749
( 54 ) HPA-1A elleni antitestek
( 73 ) Universitetet i Tromso - Norges Arktiske Universitet, N-9037 Tromso (NO) University Hospital of North
Norway, 9038 Tromso (NO) Norinnova Technology Transfer AS, 9294 Tromso (NO)
( 11 ) E049165
( 21 ) E 15 819203
( 54 ) Hajtóállomás-elrendezések
( 73 ) Rail-Veyor Technologies Global Inc., Lively, Ontario P3Y 1L7 (CA)
( 11 ) E053501
( 21 ) E 13 753039
( 54 ) Kenési rendszer és eljárás merülőkenés teljesítményveszteségének csökkentésére
( 73 ) Valvoline Licensing and Intellectual Property LLC, Lexington, KY 40509 (US) IP2IPO Innovations Limited,
London (GB)
A rovat 16 darab közlést tartalmaz.
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KIEGÉSZÍTŐ OLTALMI TANÚSÍTVÁNYRA VONATKOZÓ
KÖZLEMÉNYEK
Tájékoztatás kiegészítő oltalmi tanúsítványra vonatkozó bejelentésekről
( 21 ) S 21 00010
( 22 ) 2021.03.23.
( 71 ) Shionogi & Co., Ltd., 5410045 Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 1-8, Doshomachi 3-chome (JP)
( 95 ) Baloxavir marboxil vagy gyógyászatilag elfogadható sója vagy szolvátja
Termék típusa: Gyógyszer
( 68 ) HU E039859
( 54 ) Helyettesített policiklusos karbamoil-piridon-származék prodrug
( 92 ) EU/1/20/1500 2021.01.08
Engedélyezett termék neve: Xofluza
( 74 ) Gödölle, Kékes, Mészáros és Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1024 Budapest, Keleti Károly utca 13/b (HU)
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.
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Megadott kiegészítő oltalmi tanúsítványok
( 11 ) S000496
( 21 ) S 17 00055
( 22 ) 2017.12.22.
( 73 ) UCB Pharma, S.A., 1070 Brussels (BE)
( 95 ) Inotuzumab
Termék típusa: Gyógyszer
( 68 ) HU E008216
( 54 ) A humán CD22-re specifikus antitestek és terápiás és diagnosztikai célú alkalmazások
( 92 ) EU/1/17/1200 2017.07.03
Engedélyezett termék neve: Besponsa-Inotuzumab ozogamicin
( 24 ) 2023.05.03
( 94 ) 2028.05.02
( 74 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 13/b. (HU)
( 11 ) S000501
( 21 ) S 17 00043
( 22 ) 2017.10.31.
( 73 ) WYETH LLC, NY 10017 New York (US)
( 95 ) A alcsaládba tartozó Neisseria meningitidis B szerocsoportú rekombináns lipidált fHbp fehérje és B
alcsaládba tartozó Neisseria meningitidis B szerocsoportú rekombináns lipidált fHbp fehérje kombinációja
Termék típusa: Gyógyszer
( 68 ) HU E034544
( 54 ) Neisseria meningitidis rLP2086 antigént tartalmazó stabil készítmények
( 92 ) EU/1/17/1187 2017.05.30
Engedélyezett termék neve: Trumenba - Meningococcus B csoportú vakcina (rekombináns, adszorbeált)
( 24 ) 2031.08.23
( 94 ) 2032.05.30
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1368 Budapest, Pf. 198. (HU)
( 11 ) S000518
( 21 ) S 12 00015
( 22 ) 2012.08.14.
( 73 ) NOVARTIS AG, 4056 Basel (CH)
( 95 ) Y-csoportú meningococcus oligoszacharid Corynebacterium diphtheriae CRM197 proteinhez konjugálva
Termék típusa: Gyógyszer
( 68 ) HU E013890
( 54 ) Hipo- és hiper-acetilezett meningococcalis kapszuláris szacharidok
( 92 ) EU/1/10/614/001-003 2010.03.17
Engedélyezett termék neve: Menveo - A-, C-, W135- és Y-csoportú Meningococcus konjugált vakcina
( 24 ) 2024.10.05
( 94 ) 2025.03.17
( 74 ) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. (HU)
( 11 ) S000519
( 21 ) S 12 00016
( 22 ) 2012.08.14.
S24
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( 73 ) NOVARTIS AG, 4056 Basel (CH)

( 95 ) W135-csoportú Meningococcus oligoszacharid Corynebacterium diphtheriae CRM197 proteinhez
konjugálva
Termék típusa: Gyógyszer
( 68 ) HU E013890
( 54 ) Hipo- és hiper-acetilezett meningococcalis kapszuláris szacharidok
( 92 ) EU/1/10/614/001-003 2010.03.17
Engedélyezett termék neve: Menveo - A-, C-, W135- és Y-csoportú Meningococcus konjugált vakcina
( 24 ) 2024.10.05
( 94 ) 2025.03.17
( 74 ) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. (HU)
( 11 ) S000520
( 21 ) S 13 00053
( 22 ) 2013.09.20.
( 73 ) Virginia Tech Intellectual Properties, Inc., 24060 Blacksburg, Virginia (US)
Iowa State University Research Foundation, Inc., 50011-2131 Ames, Iowa (US)
( 95 ) Rekombináns sertés circovirus (cPCV) 1-2, inaktivált
Termék típusa: Gyógyszer
( 68 ) HU 228584
( 54 ) Kiméra fertőző DNS-klónok, kiméra sertés cirkovírusok, és alkalmazásuk
( 92 ) EU/2/09/099/001-006 2009.07.30
Engedélyezett termék neve: Suvaxyn PCV - Rekombináns sertés circovirus (cPCV) 1-2, inaktivált
( 24 ) 2022.12.12
( 94 ) 2024.07.30
( 74 ) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. (HU)
( 11 ) S000521
( 21 ) S 13 00039
( 22 ) 2013.08.14.
( 73 ) Horizon Pharma Rheumatology LLC, 60045 Lake Forest, Illinois (US)
( 95 ) Peglotikáz
Termék típusa: Gyógyszer
( 68 ) HU 229068
( 54 ) Urát oxidáz változatok és alkalmazásuk
( 92 ) EU/1/12/810 2013.01.10
Engedélyezett termék neve: Krystexxa - peglotikáz
( 24 ) 2026.04.12
( 94 ) 2028.01.10
( 74 ) Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., 1012 Budapest, Attila út 125. (HU)
( 11 ) S000522
( 21 ) S 16 00027
( 22 ) 2016.05.20.
( 73 ) Gilead Sciences, Inc., 94404 Foster City, CA (US)
( 95 ) Ambrisentan, kombinációs kezelésben alkalmazva tadalafillal
Termék típusa: Gyógyszer
( 68 ) HU E025355
( 54 ) Kompozíció pulmonáris hipertensio kezeléséhez
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( 92 ) EU/1/08/451 2015.11.25

Engedélyezett termék neve: Volibris - Ambrisentan (módosítva a C(2015)8364
( 24 ) 2027.12.12
( 94 ) 2030.11.25
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. (HU)
( 11 ) S000524
( 21 ) S 20 00009
( 22 ) 2020.04.30.
( 73 ) AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje (SE)
AstraZeneca UK Limited, CB2 0AA Cambridge (GB)
( 95 ) Metformin-hidroklorid; szaxagliptin vagy gyógyszerészetileg elfogadható sója; és
dapagliflozin-(S)-propilénglikol-hidrát kombinációja
Termék típusa: Gyógyszer
( 68 ) HU E040486
( 54 ) Kétrétegű tabletta készítmények
( 92 ) EU/1/19/1401 2019.11.13
Engedélyezett termék neve: Qtrilmet - metformin-hidroklorid/szaxagliptin/ dapagliflozin
( 24 ) 2030.11.13
( 94 ) 2034.11.13
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, Andrássy út 113. (HU)
( 11 ) S000525
( 21 ) S 20 00031
( 22 ) 2020.08.13.
( 73 ) PFIZER INC., NY 10017 New York (US)
( 95 ) Glaszdegib, adott esetben gyógyászatilag elfogadható só formájában, beleértve a maleátot
Termék típusa: Gyógyszer
( 68 ) HU E030052
( 54 ) Benzimidazol-származékok
( 92 ) EU/1/20/1451 2020.06.29
Engedélyezett termék neve: Daurismo - Glaszdegib
( 24 ) 2028.06.17
( 94 ) 2033.06.16
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. (HU)
( 11 ) S000526
( 21 ) S 20 00033
( 22 ) 2020.08.26.
( 73 ) ESPERION THERAPEUTICS, Inc., MI 48108 Ann Arbor, Michigan (US)
( 95 ) Bempedoinsav, vagy annak gyógyászatilag elfogadható sója, hidrátja, szolvátja vagy azok keverékei
Termék típusa: Gyógyszer
( 68 ) HU E036646
( 54 ) Hidroxilvegyületek és kompozícióik koleszterin szabályozására és kapcsolódó alkalmazásokra
( 92 ) EU/1/20/1424 2020.03.31
Engedélyezett termék neve: Nustendi - Bempedoinsav
( 24 ) 2023.12.24
( 94 ) 2028.12.23
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. (HU)
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( 11 ) S000527
( 21 ) S 20 00032
( 22 ) 2020.08.18.
( 73 ) Helsinn Healthcare S.A., 6912 Pazzallo-Lugano (CH)
( 95 ) Fosznetupitant és palonozetron kombinációja
Termék típusa: Gyógyszer
( 68 ) HU E032288
( 54 ) Helyettesített 4-fenil-piridinek NK-1 receptorral kapcsolatos betegségek kezelésére
( 92 ) EU/1/15/1001 2020.03.18
Engedélyezett termék neve: Akynzeo
( 24 ) 2032.11.29
( 94 ) 2035.03.18
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. (HU)
( 11 ) S000531
( 21 ) S 14 00009
( 22 ) 2014.03.04.
( 73 ) Takeda Pharmaceutical Company Limited, 541-0045 Osaka-shi, Osaka (JP)
( 95 ) Alogliptin és metformin, adott esetben ezek gyógyászatilag elfogadható sóinak kombinációja
Termék típusa: Gyógyszer
( 68 ) HU E019500
( 54 ) Dipeptidil peptidáz inhibitorok adagolása
( 92 ) EU/1/13/843 2013.09.23
Engedélyezett termék neve: VIPDOMET-alogliptin/metformin
( 24 ) 2026.09.14
( 94 ) 2028.09.23
( 74 ) ifj. Szentpéteri Ádám, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, Andrássy út 113. (HU)
( 11 ) S000532
( 21 ) S 14 00008
( 22 ) 2014.03.04.
( 73 ) Takeda Pharmaceutical Company Limited, 541-0045 Osaka-shi, Osaka (JP)
( 95 ) Alogliptin és pioglitazon, adott esetben ezek gyógyászatilag elfogadható sóinak kombinációja
Termék típusa: Gyógyszer
( 68 ) HU E019500
( 54 ) Dipeptidil peptidáz inhibitorok adagolása
( 92 ) EU/1/13/842 2013.09.23
Engedélyezett termék neve: INCRESYNC-alogliptin/pioglitazon
( 24 ) 2026.09.14
( 94 ) 2028.09.23
( 74 ) ifj. Szentpéteri Ádám, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, Andrássy út 113. (HU)
A rovat 13 darab közlést tartalmaz.
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Kiegészítő oltalmi tanúsítvány megszűnése és újra érvénybe helyezése

Megszűnés a termék forgalomba hozatali engedélyének visszavonása következtében
( 11 ) S000520
( 21 ) S 13 00053
( 22 ) 2013.09.20.
( 95 ) Rekombináns sertés circovirus (cPCV) 1-2, inaktivált
Termék típusa: Gyógyszer
( 11 ) S000521
( 21 ) S 13 00039
( 22 ) 2013.08.14.
( 95 ) Peglotikáz
Termék típusa: Gyógyszer
A rovat 2 darab közlést tartalmaz.

Érvénytelenség az alapszabadalom szabadalmi oltalmának oltalmi idő lejárata előtti megszűnése
következtében
( 11 ) S000355
( 21 ) S 15 00041
( 22 ) 2015.07.15.
( 95 ) Szekukinumab
Termék típusa: Gyógyszer
( 11 ) S000518
( 21 ) S 12 00015
( 22 ) 2012.08.14.
( 95 ) Y-csoportú meningococcus oligoszacharid Corynebacterium diphtheriae CRM197 proteinhez konjugálva
Termék típusa: Gyógyszer
( 11 ) S000519
( 21 ) S 12 00016
( 22 ) 2012.08.14.
( 95 ) W135-csoportú Meningococcus oligoszacharid Corynebacterium diphtheriae CRM197 proteinhez
konjugálva
Termék típusa: Gyógyszer
A rovat 3 darab közlést tartalmaz.

Érvénytelenség az alapszabadalom megsemmisítése vagy az alapszabadalom korlátozása
következtében
( 11 ) S000199
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( 21 ) S 13 00006
( 22 ) 2013.03.13.
( 95 ) Glikopirrónium vagy annak sója
Termék típusa: Gyógyszer
( 11 ) S000522
( 21 ) S 16 00027
( 22 ) 2016.05.20.
( 95 ) Ambrisentan, kombinációs kezelésben alkalmazva tadalafillal
Termék típusa: Gyógyszer
A rovat 2 darab közlést tartalmaz.
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Név-, illetve címváltozás
( 11 ) S000207
( 21 ) S 13 00027
( 95 ) Mirabegron vagy sója
Termék típusa: Gyógyszer
( 73 ) Astellas Pharma Inc., 103-8411 Tokyo, 5-1, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku (JP)
( 11 ) S000238
( 21 ) S 13 00066
( 95 ) Elvitegravír vagy ennek hidrátja, szolvátja, tautomer formája vagy ezek gyógyszerészetileg alkalmazható sója
Termék típusa: Gyógyszer
( 73 ) Japan Tobacco Inc., 105 6927 Tokyo, 1-1, Toranomon, 4-chome, Minato-ku (JP)
( 11 ) S000269
( 21 ) S 14 00055
( 95 ) Trametinib, adott esetben gyógyászatilag elfogadható sója, hidrátja vagy szolvátja formájában
Termék típusa: Gyógyszer
( 73 ) Japan Tobacco, Inc., 105 6927 Tokyo, 1-1, Toranomon, 4-chome, Minato-ku (JP)
( 21 ) S 16 00021
( 95 ) Kobimetinib, adott gyógyászatilag elfogadható sók és szolvátok formájában, különösen kobimetinib-hemifumarát
Termék típusa: Gyógyszer
( 71 ) Exelixis, Inc., Alameda, CA 94502, 1851 Harbor Bay Parkway (US)
A rovat 4 darab közlést tartalmaz.
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NÖVÉNYFAJTA-OLTALMI KÖZLEMÉNYEK
Adatközlés növényfajta-oltalmi bejelentésekről
( 21 ) F 21 00001
( 22 ) 2021.03.09.
( 71 ) Szarvasi Medicago Kft., 5540 Szarvas, Ipartelep út 1. (HU)
( 53 ) ACHIM
( 54 ) Pannon bükköny, Vicia pannonica Crantz

A rovat 1 darab közlést tartalmaz.
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HASZNÁLATI MINTA KÖZLEMÉNYEK
Megadott használati mintaoltalmak

A. SZEKCIÓ - KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK
( 51 ) A01K 61/80

(2017.01)

( 11 ) 0005271

2021.02.15.

( 21 ) U 20 00088
( 22 ) 2020.05.18.
( 73 ) Králik és Társa Kkt., Vác (HU)
( 72 ) Králik Károly, Vác, (HU)
( 54 ) Töltőeszköz
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 57 )
Töltőeszköz (1) method horgászatnál alkalmazott method kosár etetőanyaggal történő feltöltésére, azzal
jellemezve, hogy egy osztósík (9) mentén csatlakozó egy tengelyre (4) felfűzött zsanérok (5, 6, 7, 8) mentén
egymáshoz képest elforduló, szétnyíló két félrészből (2, 3) tevődik össze, a fél részek (2, 3) belső tere egy
mélyedést (16) határol, a fél részek (2, 3) az osztósíkra (9) szimmetrikusan elhelyezkedő lábakkal (10a, 10b, 11a,
11b) vannak ellátva, amely lábak (10a, 11a, 10b, 11b) között az osztósíkra (9) szimmetrikus nyílások (12, 13)
vannak, a mélyedés (16) az egyik ilyen nyílástól (12) a másik nyílás (13) irányába bővülő kialakítású, továbbá az
egyes fél részek (2, 3) lábai (10a, 10b és 11a, 11b) között további nyílások (14, 15) vannak kialakítva.

B. SZEKCIÓ - IPARI MŰVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS
( 51 ) B65B 55/00

(2006.01)

( 11 ) 0005273

2021.02.16.

( 21 ) U 20 00148
( 22 ) 2020.08.31.
( 73 ) Hungast Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 72 ) Szalay Ferenc, Szeged, (HU)
Siristye Tamás, Budapest, (HU)
Csúri Csaba István, Sátorfalva, (HU)
Páger Zsolt István, Budapest, (HU)
( 54 ) Többször használatos, műanyag ételszállító edény fedéllel
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( 74 ) Kapolyi Ügyvédi Iroda, Budapest

( 57 )
Többször használatos, műanyag ételszállító edény (1), amely fedéllel (2) van ellátva, és az edény (1) belső
felületén körbefutó első záróelem, a fedélen az első záróelemhez illeszkedő, kiegészítő alakú, körbefutó második
záróelem van kialakítva, azzal jellemezve, hogy az edényen (1) körbefutó első záróelem az edény (1) belső falán
körbefutó sekély, homorúan ívelt keresztmetszeti körvonalú (3a) horony (3), és a fedélen (2) körbefutó második
záróelem a horony (3) ívelt keresztmetszeti körvonalának (3a) megfelelő, domború keresztmetszeti körvonallal
(4a) kialakított bordával (B) ellátott láb (4), valamint az edény (1) fedéllel (2) lezárt állapotában a borda (B)
domború keresztmetszeti körvonala (4a) a horony (3) homorú keresztmetszeti körvonalához (3a) van illesztve.

( 51 ) B65D 65/00

(2006.01)

B65D 65/06

(2006.01)

( 11 ) 0005277

2021.03.02.

( 21 ) U 19 00167
( 22 ) 2019.09.04.
( 73 ) Kálomista Béla, Vácszentlászló (HU)
( 72 ) Kálomista Béla, Vácszentlászló, (HU)
( 54 ) Duplázott záróoldalú csomagolóeszköz
( 74 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 57 )
Duplázott záróoldalú csomagolóeszköz, amelynek hullámpapírlemez egy darabjából hajtogatással kialakított
elemei, úgymint fenéklapja (1), szimpla oldalfalai (2), dupla záródó oldalfalai (3) vannak, ahol a záródó
oldalfalnak (3) a fenéklaphoz (1) kapcsolódó külső oldalfala (4) és annak folytatásában kialakított belső oldalfala
(5) van, a szimpla oldalfalakhoz (2) két oldalt oldalnyelvek (6) kapcsolódnak, a záródó oldalfalak (3) külső
oldalfala (4) és belső oldalfala (5) közrefogják az azonos oldali oldalnyelveket (6), és az egyes elemek
találkozásánál az alapanyag hajtogatását könnyítő hajlítóélek (13) vannak kialakítva, azzal jellemezve, hogy a
szimpla oldalfalak (2) és a záródó oldalfalak (3) a fenéklaptól (1) távolodva szélesednek, a szimpla oldalfalakon
(2) az oldalnyelvek (6) mentén kimetszések (8) vannak, a belső oldalfalakon (5) két oldalt a kimetszésekbe (8)
illeszkedő rögzítőékek (9) vannak, a szimpla oldalfalak (2) folytatásában a szimpla oldalfalak (2) magasságánál
hosszabb fülek (10) vannak, a füleket (10) a szimpla oldalfalaktól (2) azok magasságának megfelelő távolságban
egy-egy hajlítóél (13) és egy a hajlítóél (13) folytatásában a szemközti fül (10) hajlítóélét (13) befogadó
bemetszés (11) keresztezi, a bemetszések (11) a fülek (10) szélétől a fülek (10) feléig érnek, és a füleknek (10) a
bemetszésen (11) túli részén egy-egy kivágat (12) van.
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E. SZEKCIÓ - HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK
( 51 ) E03C 1/28

(2006.01)

E03C 1/12

(2006.01)

( 11 ) 0005274

2021.02.17.

( 21 ) U 20 00117
( 22 ) 2020.07.13.
( 73 ) Csorba József, Lajosmizse (HU)
( 72 ) Csorba József, Lajosmizse, (HU)
( 54 ) Szerkezeti elrendezés szennyvízvezetékekben keletkező gázok élettérbe történő visszaáramlásának
megakadályozására
( 74 ) PATINORG Kft., Budapest
( 57 )
Szerkezeti elrendezés szennyvízvezetékekben keletkező gázok élettérbe történő visszaáramlásának
megakadályozására, amelynek átömlő-teret (12) körülzáró házat (11), az átömlő-térbe (12) torkolló bevezető
nyílást (13a) magában foglaló bevezető csonkot (13), és az átömlő-térből (12) kiinduló kivezető nyílást (14a)
magában foglaló kivezető csonkot (14), továbbá a házat (10) lezáró fedelet (15) tartalmazó aknája (10) van, a ház
(11) bevezető csonkja (13) a szennyvízvezetéknek (3) keletkezési helyről (2) érkező gyűjtőszakaszába (4), míg a
ház (11) kivezető csonkja (14) a szennyvízvezetéknek (3) közcsatornába (6) irányuló bekötő szakaszába (5) van
beillesztve, azzal jellemezve, hogy az átömlő-térbe (12) alsó szabad peremmel (21) és csatlakozó peremmel (22)
rendelkező térhatároló tag (20) van kivehetően beillesztve, ahol a térhatároló tag (20) alsó szabad pereme (21) a
ház (11) kivezető nyílását (14a) körülfogó határoló perem (14b) alsó széle (14c) alá nyúlik, míg a térhatároló tag
(20) csatlakozó pereme (22) a ház (11) kivezető nyílását (14a) körülfogó határoló perem (14b) környezetében,
célszerűen azt részben követve van a házzal (11) összekapcsolva, a ház (11) a bevezető csonk (13) fölötti felsőbb
részében (11a) és/vagy a fedélben (15) légbevezető nyílás (16) van kialakítva, és a légbevezető nyílás (16)
légbeeresztő szabályzószervvel (50) van kapcsolatban, továbbá az akna (10) kivezető csonkja (14)
áramlásirány-korlátozó eszközzel (30) van társítva, ahol az áramlásirány-korlátozó eszköznek (30) zárószerve
(31), és azzal együttműködő támasztóteste (32) van, a zárószerv (31) kapcsolóidom (33) segítségével,
elmozdíthatóan van a támasztótesttel (32) összeköttetésben, és a támasztótestben (32) átvezető-járat (34) van
kialakítva, továbbá a támasztótest (32) átvezető-járatának (34) a ház (10) kivezető nyílása (14a) felé néző
beömlőnyílása (34a), és ahhoz viszonyítva, a ház (11) kivezető nyílásától (14a) távolabb elhelyezkedő
kiömlőnyílása (34b) van, a zárószerv (31) alaphelyzetében pedig az, a támasztótest (32) kiömlőnyílására (34b)
van onnan elmozdíthatóan rátámasztva
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( 51 ) E04B 1/84
C04B 18/00
( 11 ) 0005276

(2006.01)
(2006.01)
2021.02.23.

( 21 ) U 19 00186
( 22 ) 2019.09.30.
( 73 ) Akusztika Mérnöki Iroda Kft., Baja (HU)
( 72 ) Tan Attila, Baja, (HU)
( 54 ) Zajvédő fal
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 57 )
Zajvédő fal (1), amely tartalmaz:
- keretszerkezetet (2), amely téglatest alakú, továbbá amelynek egy magassági irányban (MA) tekintett
magassága, egy szélességi irányban (SZ) tekintett szélessége és egy mélységi irányban (ME) tekintett mélysége
van;
- a keretszerkezetnek (2) egy, a magassági iránnyal (MA) és szélességi iránnyal (SZ) párhuzamos első oldalán
elhelyezett legalább egy külső panelt (3);
azzal jellemezve, hogy a zajvédő fal (1) tartalmaz továbbá
- a keretszerkezetnek (2) az első oldallal átellenes második oldalán elhelyezett legalább egy külső panelt (3);
- a keretszerkezet (2) első és második oldalán lévő külső panelek (3) között elhelyezett hangelnyelő béléselemet
(6); valamint
- szélső felfogatóelemeket (4), melyek csavarozás, szegecselés, hegesztés vagy ragasztás révén a
keretszerkezethez (2) vannak rögzítve, ahol a legalább egy külső panel (3) közül legalább egynek legalább az
egyik széle a szélső felfogatóelemek (4) révén a keretszerkezethez (2) van fogatva.
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F. SZEKCIÓ - MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FŰTÉS
( 51 ) F21S 8/00

(2006.01)

( 11 ) 0005252

2020.12.09.

( 21 ) U 20 00044
( 22 ) 2020.03.12.
( 73 ) Budapesti Elektromos Művek Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 72 ) Jászay Tamás Géza, Budapest, (HU)
Almay Béla András, Budapest, (HU)
Pap József, Budaörs, (HU)
Csorba Dániel Zoltán, Budapest, (HU)
( 54 ) Multifunkciós közvilágítási oszlop közterületi szolgáltatások nyújtására
( 74 ) Kiss János József, Budapest
Dr. Németh Tünde Ügyvédi Iroda, Budapest
Sátori és Lutter Ügyvédi Iroda, Budapest
( 57 )
Multifunkciós közvilágítási oszlop (MKO) közterületi szolgáltatások nyújtására, amely a multifunkciós
közvilágítási oszlop (MKO) fémből készült testének (12) tetején kialakított szabványos csatlakozó csonkra (13)
szerelt búrával (14) borítva elhelyezett világítótestet (4) tartalmaz, azzal jellemezve, hogy a multifunkciós
közvilágítási oszlop (MKO) üreges, fémből készült testében (12) por- és páramentesen zárt elektromos csatlakozó
dobozt (1), por- és páramentesen zárt elektromos autótöltő dobozt (2) valamint por- és páramentesen zárt IT
dobozt (3) tartalmaz; az elektromos csatlakozó doboz (1) bemeneti kapcsára (5) a közvilágítási egyfázisú
feszültség, további bemeneti kapcsára (6) 230 V-os háromfázisú hálózati feszültség (U~) kapcsolódik, továbbá az
elektromos csatlakozó doboz (1) egyik kimeneti kapcsa (7) az elektromos autótöltő doboz (2) tápfeszültség
csatlakozójára (10), az elektromos csatlakozó doboz (1) másik kimeneti kapcsa (8) az IT doboz (3) tápfeszültség
csatlakozójára (11) csatlakozik, további kimeneti kapcsa (9) pedig a világítótestre (4) kapcsolódik; az elektromos
autótöltő doboz (2) önmagában ismert elektromos autótöltő áramkört (75) tartalmaz; az elektromos autótöltő
doboz (2) antennacsatlakozó pontjára (15) az elektromos autótöltő áramkörhöz (75) kapcsolódó antenna (16)
csatlakozik, amely antenna (16) az elektromágneses hullámokat átengedő búrával (14) borított világítótest (4)
csatlakozó csonkjánál (13), a búrán (14) belül van rögzítve; továbbá az elektromos autótöltő doboz (2) egyik
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kimenetére (17) 230 V egyfázisú váltakozófeszültségű aljzat (18), másik kimenetére (19) 3 fázisú 230 V
váltakozófeszültségű aljzat (20) kapcsolódik; az IT doboz (3) internetes csatlakozó kábelhez (41) kapcsolódásra
szolgáló csatlakozó pontot (40) tartalmaz.

( 51 ) F21V 17/06

(2006.01)

F21V 17/18

(2006.01)

F21V 21/02

(2006.01)

( 11 ) 0005270

2021.02.12.

( 21 ) U 20 00159
( 22 ) 2020.09.15.
( 73 ) Szebeni Márton, Szentendre (HU)
( 72 ) Szebeni Márton, Szentendre, (HU)
( 54 ) Víz- és por ellen védett lámpatest armatúra ipari felhasználáshoz
( 57 )
Víz- és por ellen védett lámpatest armatúra ipari felhasználáshoz, melynek külső borítása két részből áll, az egyik
a lámpatest ház (1), a másik a lámpa fedél (2), azzal jellemezve, hogy a lámpatest ház (1) és a lámpa fedél (2) a
lámpatest ház (1) felső gerincére hegesztett összezáró tolózár (5) és a lámpa fedél (2) oldal felületére szegecselt
forgózár (6) által vannak egymáshoz rögzítve, míg a külső rögzítési pontokhoz a lámpatest armatúra a két
végében elhelyezkedő csapszerű ágyazással van csatlakoztatva, továbbá a lámpatest armatúra belsejében
helyezkednek el a lámpatest házat (1) és lámpa fedél (2) elemeket összekötő tartó kábelek (11), továbbá a
lámpatest ház (1) és a lámpa fedél (2) között találhatóak a fedél perem tömítés (7) és a fénycső cserenyílás (12)
körüli fénycső csere nyílás tömítés (8), továbbá a lámpa fénycsövei fölött elhelyezkedő fényvető reflektor lemez
is két részre, egy, a lámpatest házban (1) elhelyezett lámpaház reflektor lemezre (9) és egy, a lámpa fedélben (2)
elhelyezett fedél reflektor lemezre (10) van osztva.
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( 51 ) F24F 13/00

(2006.01)

A61L 9/013

(2006.01)

A61L 9/20

(2006.01)

B01D 46/00

(2006.01)

( 11 ) 0005278

2021.03.03.

( 21 ) U 20 00085
( 22 ) 2020.05.14.
( 73 ) Air Wolf Hungary Kft., Szolnok (HU)
( 72 ) Göbölös Péter, Szolnok, (HU)
Göbölös Gergely, Szolnok, (HU)
( 54 ) Elektromos légtisztító készülék
( 74 ) KOVÁRI Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 57 )
Elektromos légtisztító készülék, amelynek elektromotorral ellátott ventilátora (3) és szűrőbetétje (7) van, azzal
jellemezve, hogy alsó edényéhez (8) szétválaszthatóan illeszkedő fedele (1) van, amelynek palástján
szívónyílások (10) vannak kialakítva, a fedél (1) felső felületén köralakban, koncentrikusan kialakított kifújó
nyílások (2) vannak kiképezve, a fedél (1) belső felületéhez csatlakoztatva egy olyan tartókeret (9) van kialakítva,
amelybe az elektromotorral ellátott ventilátor (3) van beillesztve, a tartókerethez (9) egy védőrács (6) illeszkedik,
továbbá a tartókerethez (9) szögben csatlakozik egy UV-fényforrás (5), az alsó edényben (8) folyadék (11) van
elhelyezve és a tartókeretre (9) zsák alakú, a folyadékba (11) benyúló, szűrőbetét (7) van ráhúzva, a fedél (1) egy
elektromos csatlakozóval (4) van ellátva.
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(2006.01)

C03B 19/10
( 11 ) 0005275

(2006.01)
2021.02.22.

( 21 ) U 20 00092
( 22 ) 2020.05.27.
( 73 ) Daniella Ipari Park Kft., Debrecen (HU)
( 72 ) Tacsi Róbert István, Debrecen, (HU)
( 54 ) Modulrendszerű hibrid üveghab granulátum gyártó alagútkemence
( 74 ) Kiss János József, Budapest
( 57 )
Modulrendszerű hibrid üveghabgyártó alagút kemence, amelynek öt villamos fűtésű modulja (9.1-9.5) és ahhoz
csatlakoztatott aktív hűtő modulja (11), valamint üvegpor-habosító anyag keveréket az alagút kemencén (1)
keresztül hordozó folyamatos működésű szállítópályája (21) van, azzal jellemezve, hogy
- az alagút kemence (1) beadagolási oldalán (12) szellőző kürtővel (15) ellátott és a kemence (1) légteréhez
csatlakoztatott elszívó modul (7) van kialakítva,
- az elszívó modul (7) és a villamos fűtésű modul (9.1-9.5) között három vagy több gáztüzelésű fűtő modul
(8.1-8.3) van kialakítva,
- a villamos fűtésű modul (9.1-9.5) és az aktív hűtő modul (11) között holt zóna modul (10) van kialakítva,
- az aktív hűtő modul (11) légbefúvó ventilátorral (30) összekapcsolt hőcserélővel (32) van ellátva,
- továbbá a gáztüzelésű fűtő modulok (8.1-8.3) egymástól és a határos villamos fűtésű modultól (9.1) réssel (19)
ellátott elválasztó falakkal (18) vannak elkülönítve.

G. SZEKCIÓ - FIZIKA
( 51 ) G01N 19/04

(2006.01)

( 11 ) 0005272

2021.02.15.

( 21 ) U 20 00059
( 22 ) 2020.04.20.
( 73 ) UVATERV Út, Vasúttervező Zrt., Budapest (HU)
( 72 ) dr. Kovács Tamás, Budaörs, (HU)
Novoszáth Tamás, Telki, (HU)
( 54 ) Mérési elrendezés betét és beton közötti tapadás vizsgálatára
( 74 ) Szilágyi Ildikó, Budapest
( 57 )
Mérési elrendezés betét és beton közötti tapadás vizsgálatára, amely mérési elrendezés beton elemből és a beton
elemben elhelyezett betétből, a beton elemet alátámasztó támaszokból, valamint szenzorokból áll, azzal
jellemezve, hogy a szerkezeti egység (1) L hosszúságú, S szélességű, M magasságú, egymástól K1 távolságra
elhelyezett beton elemekből (2, 3), valamint a beton elemekhez (2, 3) illeszkedő H magasságú és P szélességű
csukló elemből (4) van kiképezve oly módon, hogy a csukló elem (4) befogadó eleme (14) az egyik beton elem
(2) hornyába (21), ékes eleme (24) másik beton elem (3) hornyába (31) támaszkodik, és a csukló elem (4)
befogadó elemének (14) csatlakozó részében (15) kiképzett csatlakozási felületébe (16) illeszkedik a csukló elem
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(4) ékes elemének (24) csatlakozó részében (25) kiképzett csatlakozási felülete (26) oly módon, hogy a
csatlakozási felület (16) érintkezési pontja (19) és a másik csatlakozási felület (26) csúcspontjával (20) érintkezik,
továbbá a beton elem (2) egyik végében L1 hosszúságú burkolócső (6) és a másik végében L3 hosszúságú
burkolócső (7), a beton elem (3) egyik végében L1 hosszúságú burkolócső (9) és a másik végében L3 hosszúságú
burkolócső (8) van elhelyezve, és a beton elemek (2, 3) közötti K1 hosszon és a beton elemekben (2, 3) a
burkolócsöveken (6, 7, 8, 9) átvezetve betét (5) van elhelyezve oly módon, hogy a betét (5) középpontja a
betonelemek (2, 3) aljától G távolságra van elhelyezve és a betét (5) végeihez rögzítő elemek (18) segítségével
szenzorok (12) vannak rögzítve és a beton elemek (2, 3) alatt támaszok (10, 11) vannak elhelyezve, amely
támaszok (10, 11) tengelyei a beton elemek (2, 3) szélétől F távolságra vannak.

H. SZEKCIÓ - VILLAMOSSÁG, ELEKTROMOSSÁG
( 51 ) H05B 3/20

(2006.01)

H05B 3/10

(2006.01)

( 11 ) 0005279

2021.03.03.

( 21 ) U 20 00150
( 22 ) 2020.09.02.
( 73 ) Energiatudományi Kutatóközpont, Budapest (HU)
( 72 ) Bíró Ferenc 40%, Sajóbábony, (HU)
Deák András 15%, Budapest, (HU)
Dücső Csaba 30%, Budapest, (HU)
Hajnal Zoltán 15%, Budapest, (HU)
( 54 ) Egyenletes felületi hőmérsékletet biztosító mikrofűtőtest
( 74 ) Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 57 )
Mikrofűtőtest, főleg kalorimetrikus és kemorezisztív gázérzékelőkhöz, áramlásmérőkhöz, nyomásmérőkhöz,
infravörös fényforrásokhoz és bolométerekhez, amely szilícium hordozó alapanyagban kialakított üreg fölötti,
szilícium-nitridet is tartalmazó felfüggesztett dielektrikum rétegszerkezetből készített membránon egyetlen
vezetőrétegből van kialakítva, azzal jellemezve, hogy a mikrofűtőtestnek egyetlen fűtőszála van, a fűtött felülete
(2) kör alakú, amely fűtött felület (2) legalább 90%-án van az egyetlen fűtőszál kialakítva, a mikrofűtőtest
fűtőszála egymással sorba kapcsolt, állandó vastagságú, változó szélességű és geometriájú fűtőszál szakaszokból,
két külső félköríves fűtőszál szakaszból (3), negyed körívekből álló fűtőszál szakaszokból (4), és középső kör
alakú fűtőszál szakaszból (6) van felépítve, a fűtőszál szakaszok közül a két külső félköríves fűtőszál szakasz (3)
a legkeskenyebb, a fűtőszál hozzávezetése (1) a negyed körívekből álló fűtőszál szakaszhoz (4) kapcsolódik, és
úgy van kialakítva, hogy a változó szélességű fűtőszál csatlakozó részek (8) a velük szomszédos szegmensek
külső félköríves fűtőszál szakaszával (3) és a negyed körívekből álló fűtőszál szakaszokkal (4) azonos
szélességűek, a fűtőszál szakaszok és a hozzávezetések (1) anyaga megegyező, az egymás melletti fűtőszál
szakaszok között szigetelő hézagok (7) vannak, a fűtőszál szakaszok, a hozzávezetések (1) és a szigetelő hézagok
(7) további dielektrikum réteggel (15) vannak beborítva.
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02. OSZTÁLY - RUHÁZATI CIKKEK ÉS RÖVIDÁRUK
( 11 ) 0092829

2021.03.11

( 21 ) D 20 00117
( 22 ) 2020.10.13.
( 72 ) Katona Szabina, 7627 Pécs, Csárda utca 55. (HU)
( 73 ) Katona Szabina, 7627 Pécs, Csárda utca 55. (HU)
( 54 ) Baba kúszóruha
( 55 )

1/1. ábra

1/2. ábra

1/3. ábra

1/4. ábra

1/5. ábra

1/6. ábra

1/7. ábra

1/8. ábra

1/9. ábra

1/10. ábra

1/11. ábra

1/12. ábra

1/13. ábra

1/14. ábra

1/15. ábra
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1/16. ábra

1/17. ábra

1/18. ábra

1/19. ábra

2/1. ábra

2/2. ábra

2/3. ábra

2/4. ábra

2/5. ábra

2/6. ábra

2/7. ábra

2/8. ábra

2/9. ábra

2/10. ábra

2/11. ábra

2/12. ábra

2/13. ábra

2/14. ábra
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2/15. ábra

3/1. ábra

3/2. ábra

3/3. ábra

3/4. ábra

3/5. ábra

3/6. ábra

3/7. ábra

3/8. ábra

3/9. ábra

3/10. ábra

3/11. ábra

3/12. ábra

3/13. ábra

3/14. ábra

3/15. ábra

3/16. ábra

3/17. ábra

3/18. ábra

3/19. ábra

3/20. ábra
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3/21. ábra

3/22. ábra

3/23. ábra

3/24. ábra

3/25. ábra

3/26. ábra

3/27. ábra

3/28. ábra

4/1. ábra

4/2. ábra

4/3. ábra

4/4. ábra

4/5. ábra

4/6. ábra

4/7. ábra

4/8. ábra

4/9. ábra

4/10. ábra
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4/11. ábra

4/12. ábra

4/13. ábra

4/14. ábra

4/15. ábra

4/16. ábra

4/17. ábra

4/18. ábra

4/19. ábra

4/20. ábra

4/21. ábra

4/22. ábra

4/23. ábra

4/24. ábra

4/25. ábra

4/26. ábra

4/27. ábra

4/28. ábra

4/29. ábra

4/30. ábra

4/31. ábra
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5/1. ábra

5/2. ábra

5/3. ábra

5/4. ábra

5/5. ábra

5/6. ábra

5/7. ábra

5/8. ábra

5/9. ábra

5/10. ábra

5/11. ábra

5/12. ábra

5/13. ábra

5/14. ábra

5/15. ábra

5/16. ábra

5/17. ábra

5/18. ábra
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5/19. ábra

5/20. ábra

5/21. ábra

5/22. ábra

5/23. ábra

5/24. ábra

5/25. ábra

5/26. ábra

5/27. ábra

5/28. ábra

5/29. ábra

5/30. ábra

5/31. ábra

5/32. ábra

( 51 ) 02-99

11. OSZTÁLY - DÍSZTÁRGYAK
( 11 ) 0092828

2021.03.10

( 21 ) D 20 00067
( 22 ) 2020.06.14.
( 72 ) Csehné Fózer Zsófia Ágnes , 5100 Jászberény, Ibolya utca 16. (HU)
( 73 ) Csehné Fózer Zsófia Ágnes , 5100 Jászberény, Ibolya utca 16. (HU)
( 74 ) Dr. Fodor Klaudia Ügyvédi Iroda, 1117 Budapest, Fehérvári út 48. 3/17. (HU)
( 54 ) Fafigurák
( 55 )

1/1. ábra

1/2. ábra

1/3. ábra
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2/1. ábra

2/2. ábra

2/3. ábra

3/1. ábra

3/2. ábra

4/1. ábra

4/2. ábra

5/1. ábra

5/2. ábra

6/1. ábra

6/2. ábra

7/1. ábra

7/2. ábra

8/1. ábra

8/2. ábra

9/1. ábra

9/2. ábra

10/1. ábra
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10/2. ábra

11/1. ábra

11/2. ábra

12/1. ábra

12/2. ábra

13/1. ábra

13/2. ábra

13/3. ábra

14/1. ábra

14/2. ábra

15/1. ábra

15/2. ábra

16/1. ábra

16/2. ábra

17/1. ábra

17/2. ábra

18/1. ábra

18/2. ábra

19/1. ábra

19/2. ábra

20/1. ábra
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20/2. ábra

21/1. ábra

21/2. ábra

( 51 ) 11-02
A rovat 2 darab közlést tartalmaz.
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Vegyes formatervezési mintaoltalmi közlemények

Képviseleti megbízás
( 11 ) 0092444
( 21 ) D 16 00003
( 73 ) Poczók Lajos, Budapest (HU)
( 74 ) Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 11 ) 0092445
( 21 ) D 16 00004
( 73 ) Poczók Lajos, Budapest (HU)
( 74 ) Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 11 ) 0092546
( 21 ) D 17 00032
( 73 ) Poczók Lajos, Budapest (HU)
( 74 ) Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 11 ) 0092678
( 21 ) D 18 00017
( 73 ) Poczók Lajos, Budapest (HU)
( 74 ) Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
A rovat 4 darab közlést tartalmaz.

Képviselet megszűnése
( 11 ) 0092444
( 21 ) D 16 00003
( 73 ) Poczók Lajos, Budapest (HU)
( 74 ) INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 11 ) 0092445
( 21 ) D 16 00004
( 73 ) Poczók Lajos, Budapest (HU)
( 74 ) INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 11 ) 0092546
( 21 ) D 17 00032
( 73 ) Poczók Lajos, Budapest (HU)
( 74 ) INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 11 ) 0092678
( 21 ) D 18 00017
( 73 ) Poczók Lajos, Budapest (HU)
D22
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( 74 ) Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest

A rovat 4 darab közlést tartalmaz.

D23

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 210 ) M 19 02916
( 220 ) 2019.09.24.
( 731 ) Győri Likőrgyár Zrt., Győr (HU)
( 740 ) dr. Bercsényi Erika, Győr
( 554 )

( 511 ) 33

Pálinka földrajzi jelzés termékleírásának megfelelő gyümölcspárlat alapú likőr.

( 210 ) M 19 02917
( 220 ) 2019.09.24.
( 731 ) Győri Likőrgyár Zrt, Győr (HU)
( 740 ) dr. Bercsényi Erika, Győr
( 554 )

( 511 ) 33

Pálinka földrajzi árujelzés termékleírásának megfelelő gyümölcspárlat alapú likőr.

( 210 ) M 19 03389
( 220 ) 2019.11.06.
( 731 ) Dante International Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Eighty Eight
( 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 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.
12

Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

28

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

( 210 ) M 19 03726
( 220 ) 2019.12.07.
( 731 ) International School of Budapest - Budapesti Nemzetközi Iskola, Budapest (HU)
( 740 ) Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 541 ) Budapesti Nemzetközi Iskola
( 511 ) 41

Iskolai előkészítő nevelés és oktatás (alapfokú oktatást megelőző nevelés, angol és magyar tanrend szerint),

alapfokú oktatás 1-8. évfolyamon (angol és magyar tanrend szerint), általános középfokú oktatás (angol és
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magyar tanrend szerint), közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés, napközi és tanulószobai foglalkozás, sport és

szabadidős képzés, kulturális képzés.
( 210 ) M 19 03727
( 220 ) 2019.12.07.
( 731 ) International School of Budapest - Budapesti Nemzetközi Iskola, Budapest (HU)
( 740 ) Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 541 ) International School of Budapest
( 511 ) 41

Iskolai előkészítő nevelés és oktatás (alapfokú oktatást megelőző nevelés, angol és magyartanrend szerint),

alapfokú oktatás 1-8. évfolyamon (angol és magyar tanrend szerint), általános középfokú oktatás (angol és
magyar tanrend szerint), közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés, napközi és tanulószobai foglalkozás, sport és
szabadidős képzés, kulturális képzés.
( 210 ) M 19 03796
( 220 ) 2019.12.14.
( 731 ) Sztrókay András Kálmán, Budakeszi (HU)
( 541 ) Angolnyár
( 511 ) 41

Oktatási tanácsadási szolgáltatások.

( 210 ) M 20 00176
( 220 ) 2019.08.15.
( 731 ) BePro Career Agency Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Schmidt Ádám és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Szíjak, pántok mobiltelefonokhoz.

14

Karkötők [ékszerek]; kulcstartók [kulcskarikák apró díszekkel, fityegőkkel].

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.
20

Párnák, díszpárnák; dobozok fából vagy műanyagból.

21

Bögrék, korsók.

25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

28

Labdák futballhoz.

41

Konferenciák szervezése; kulturális és oktatási célú kongresszusok és konferenciák szervezése.

45

Online közösségi hálózatok szolgáltatásai.

( 210 ) M 20 00198
( 220 ) 2020.01.23.
( 731 ) Lunchbox Produkciós Kft., Budapest (HU)
( 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);
M815
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csomagolásra szolgáló műanyagok; nyomdabetűk; klisék.

21

Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg
(kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 20 00728
( 220 ) 2020.03.06.
( 731 ) Idealbody Kft., Budapest (HU)
( 740 ) PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Kft., Budapest
( 541 ) Új külső, új élmények. Turbó Diéta
( 511 ) 5

Diétás termékek vagy élelmiszerek, diétás kenyerek, diétát támogató folyadékok, italok, italporok, gélek,

kapszulák, tabletták, pezsgőtabletták, rágótabletta, koncentrátum, granulátum tapaszok, vitaminkészítmények,
ásványi élelmiszer-kiegészítők; ásványivíz-sók; enzimkészítmények gyógyászati használatra; tejcukor (laktóz),
gyógyteák.
29

Tej és tejtermékek; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok

(dzsemek), kompótok; fehérjekészítmények és adalékok étkezési célra, fehérjetartalmú diétás desszertek, étrend
kiegészítők, vitamin készítmények, enzimek, diétás vagy diétát támogató fehérje tartalmú folyadékok és
turmixok, italok, italporok, gélek, kapszulák, tabletták, pezsgőtabletták, rágótabletta, koncentrátumok,
granulátumok, fehérje chips.
30

Kávé, tea, diétát támogató teák; kakaó, csokoládé, csokoládépor, cukor, rizs, kávépótló szerek,

;gluténmentes készítmények, lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények,
fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek; diétás kekszek,
snackek, dzsemek, krémek, pudingporok, turmixpor.
( 210 ) M 20 01220
( 220 ) 2020.05.05.
( 731 ) Media Factory Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

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

kereskedelmi vagy reklám céllal; 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
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(reklámtáblák); honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető szolgáltatások (iroda funkciók);

időpont-ütemezési szolgáltatások (iroda funkciók); import- exportügynökségek; információk számítógépes
adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; iratmásolás; irodagépek és
irodafelszerelés kölcsönzése; irodai berendezések kölcsönzése közösségi munkahelyeken; írott kommunikáció és
adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és
tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás); kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi
közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és
megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy
reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kirakatrendezés; kiskereskedelmi
szolgáltatások művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; kiszervezett vállalatirányítás; kommunikáció átírása
(irodai funkciók); konzultáció személyzeti kérdésekben; költöztető szolgálat vállalkozások számára;
költségelemzés; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati
szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell közvetítés reklámvagy kereskedelmi célból; marketing szoftverkiadás keretében; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati
szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; online 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
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; információ
szolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; kommunikáció
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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
(beszélgetés terelés 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 kiadvány
szerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok online 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; jegyirodai 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
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; online 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; showműsorok
szervezése (impresszáriók szolgáltatásai); sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével;
sportlétesítmények üzemeltetése (1); sportlétesítmények üzemeltetése (2); sportpályák bérbeadása;
sportversenyek rendezése; stadionok bérbeadása; stúdió szolgáltatások; 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;
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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 01221
( 220 ) 2020.05.05.
( 731 ) Media Factory Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

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

kereskedelmi vagy reklám céllal; 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- exportügynökségek; információk számítógépes
adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; iratmásolás; irodagépek és
irodafelszerelés kölcsönzése; irodai berendezések kölcsönzése közösségi munkahelyeken; írott kommunikáció és
adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és
tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás); kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi
közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és
megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy
reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kirakatrendezés; kiskereskedelmi
szolgáltatások művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; kiszervezett vállalatirányítás; kommunikáció átírása
(irodai funkciók); konzultáció személyzeti kérdésekben; költöztető szolgálat vállalkozások számára;
költségelemzés; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati
szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell közvetítés reklámvagy kereskedelmi célból; marketing szoftverkiadás keretében; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati
szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; online
hirdetőitevékenység 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
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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 szólóprogramok
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
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; információ
szolgáltatás 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
(beszélgetés terelés 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 kiadvány
szerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő
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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 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; online 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; showműsorok
szervezése (impresszáriók szolgáltatásai); sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével;
sportlétesítmények üzemeltetése (1); sportlétesítmények üzemeltetése (2); sportpályák bérbeadása;
sportversenyek rendezése; stadionok bérbeadása; stúdió szolgáltatások; 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 stúdiókrészére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.
( 210 ) M 20 01268
( 220 ) 2020.05.12.
( 731 ) HungaroMarket Trader Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kovács Péter András, Budapest
( 546 )
( 511 ) 29

Készételek; húsból készített élelmiszerek; húsból készített főtt ételek; hús, hal-, baromfi- és vadhús; hús és

hústermékek; húskivonatok; szeletelt hús; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek;
feldolgozott zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb
tejtermékek; étkezési olajok és zsírok; alacsony zsírtartalmú burgonyachipsek; bundás burgonyaszeletek; bundás
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virsli; burgonyaalapú gombócok; burgonyapehely; csontleves, húsleves; disznóhús; hagymakarikák; halból

készített élelmiszertermékek; hurkafélék; húskivonatok; húsleves koncentrátumok; húsok; készítmények
húsleveshez; kocsonyák; kolbász; krokett; levesek; magvak, elkészítve; máj; omlettek; pacal; padlizsánkrém;
paradicsompüré; préselt gyümölcspép; röszti; sajtok; savanyúságok; sólet; sonka; sózott hús; sültburgonya, chips;
szarvasgomba, tartósított; nyársasételek; szójapogácsák; tartósított paprika; tejtermékek;
töltöttkáposzta-tekercsek; túrós fánkok; vadhús; zöldségalapú kenhető termékek; zöldségalapú koncentrátum
főzéshez; zöldségek, főtt; zöldséglevek főzéshez; zöldségleves készítmények; zöldségsaláták.
43

Vendéglátás; éttermi szolgáltatások; bár szolgáltatások; ételek díszítése; ételek elkészítésével kapcsolatos

tájékoztatás és tanácsadás; gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló
éttermek; bisztró (büfé) szolgáltatások; elvitelre árusított ételek szolgáltatása; elvihető ételekkel kapcsolatos
szolgáltatások; étel-és italkészítési szolgáltatások; ételkészítés; vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása);
információs, tanácsadási és foglalási szolgáltatások étel és ital szolgáltatásával kapcsolatban; vendéglátóipar.
( 210 ) M 20 01408
( 220 ) 2020.05.22.
( 731 ) New Beauty Corner Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Bárdos Rita, Budapest
( 541 ) NEW BEAUTY CORNER
( 511 ) 3

Bőrápoló kozmetikumok; bőrfehérítő készítmények; dezodoráló szappan; dörzsölő szerek; esszenciális

olajok; hajbalzsamok; műkörmök; műszempillák; ragasztószerek kozmetikai használatra; samponok;
szemöldökceruzák; szempillaspirál; vatta kozmetikai használatra; nem gyógyhatású kozmetikumok és
piperekészítmények; hajápoló folyadékok; hajegyenesítő készítmények; hajfestékek, hajszínezők; hajhullámosító
készítmények; hajspray; kozmetikai, szépségápolási készítmények; körömlakk lemosó készítmények; nem
gyógyhatású szépségápoló szerek; szépségápoló kozmetikumok.
44

Fodrász szolgáltatás; fodrászat; fodrászszalon szolgáltatások; hajápolási szolgáltatások; hajápolással

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; hajkezelés; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; körömápolási
szolgáltatások; kozmetikai arc- és testkezelési szolgáltatások; kozmetikai tanácsadó szolgáltatás; kozmetikai test-,
arc- és hajápoló szolgáltatások; lábápolási szolgáltatások; manikűr és pedikűr szolgáltatások; smink
szolgáltatások; szépségápolás; szépségápolással kapcsolatos tanácsadás; szépségszalon szolgáltatások.
( 210 ) M 20 01409
( 220 ) 2020.05.22.
( 731 ) GALISZTER Művészeti Marketing és Menedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Tata (HU)
( 740 ) Piros Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Collagen Beauty & Fit
( 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).
29

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési
olajok és zsírok.
30

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

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

31

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

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és
virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta.
( 210 ) M 20 01577
( 220 ) 2020.06.05.
( 731 ) MÁV-START Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) UTASELLÁTÓ
( 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 01580
( 220 ) 2020.06.05.
( 731 ) Pauer Péter, Sződliget (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )
( 511 ) 6

Acél építőanyagok; acélgyártmányok, készítmények; acélívek, lapok formájában; acél nyers vagy félig

megmunkált állapotban; acél, lemezek formájában; acélkeretek épületekhez; csavaranyák, reteszek és rögzítők
fémből; csőtartó állványok [szerkezetek] fémből; előregyártott fémszigetelésű csarnokok, menedékek;
fémállványok; fémállványok [szerkezetek]; fémállványok [szerkezetek] tárolási célokra; polctartó konzolok
fémből; fémállványok, állványzatok; fémcikkek, fémáruk építéshez; fém csarnokok, menedékek
[épületszerkezetek]; fém csarnokok, menedékek, esőbeállók; fém homlokzati állványok, állványzatok; fém
polckeretek [kivéve bútorok]; fém polcosztók [kivéve bútoralkatrészek]; fém raktárak [páncéltermek]; fém
raktársátrak, tárolósátrak; fémből készült kerékpár-tároló állványok; fémből készült mobil csarnokok, sátrak;
fémből készült moduláris menedékek, csarnokok, garázsok; fémből készült motorszerelő állványok; fémből
készült raktárépületek; fémből készült tárolók áru raktározásához és szállításához; fémdobozok raktározási célra;
fémoszlopok állványokhoz; főként fémből készült csarnokok, menedékek, esőbeállók; gyártásban használatos
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fémporok; hordótartó állványok fémből; kábeltartó állványok [szerkezetek] fémből; kerékpártároló állványok

[szerkezetek]; közönséges fémekből és ötvözeteikből készült építési vasáru; moduláris előregyártott acélkeretek;
munkaplatformok, állványok [szerkezetek]; polctartó konzolok fémből; polctartó konzolok fémből [kivéve
bútoralkatrészek]; salgópolcok; torony rendszerű munkaállványok; vas; vas nyers vagy félig megmunkált
állapotban; vashuzalok; vaslemezek; vastartalmú fémek; vasszerkezetek, fémállványzatok épületekhez.
35

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

építőanyagok, acél építőanyagok; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: salgó
polcok, fém polcrendszerek, csavaros állványok; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi
szolgáltatások: fémszerkezetek, fém építőanyagok; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi
szolgáltatások: fémáruk, szerelvények, fémcikkek; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi
szolgáltatások: vasáruk; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: faanyagok,
fűrészáruk; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: csavaranyák, reteszek és
rögzítők fémből.
( 210 ) M 20 01581
( 220 ) 2020.06.05.
( 731 ) Szunyoghné Ambrus Katalin Éva 20%, Budapest (HU)
Szunyogh Róbert 20%, Lenti (HU)
Szunyogh András 60%, Budapest (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )
( 511 ) 29

Hús; friss húsok; tojások; nyers tojás; vágott zöldségek; vegyes zöldségek; zöldségkonzervek; feldolgozott

zöldségek; tartósított zöldségek; konzerv zöldségek; szárított zöldségek; zöldségek, főtt; liofilizált zöldségek;
üveges zöldségek; szeletelt zöldség, konzerv; feldolgozott gyümölcsök, gombák, zöldségek, diófélék és
hüvelyesek; dzsemek/lekvárok/gyümölcsízek; előkészített gyümölcsök; gyümölcsök, tartósított; vágott
gyümölcsök; szeletelt gyümölcsök; feldolgozott gyümölcsökből válogatás; gyümölcskonzervek; konzerv
gyümölcsök; fagyasztott gyümölcsök; kandírozott gyümölcsök; főtt gyümölcsök.
31

Friss gyümölcsök és zöldségek; friss zöldségek; nyers zöldségfélék; élőállatok; élő baromfi; szárnyas [élő];

pulyka [élő]; élő tyúkok; élő kacsák; élő tehenek; élő szarvasmarha; birkák [haszonállatok].
43

Bisztró [büfé] szolgáltatások; kantinok, büfék, étkezdék; éttermi szolgáltatások; panziók; turista farmok által

biztosított ideiglenes szállások.
( 210 ) M 20 01582
( 220 ) 2020.06.05.
( 731 ) June Attila, Fót (HU)
( 740 ) Gáncs Ottó Gábor, Csapod
( 541 ) Trianon Cuvée
( 511 ) 33

Borok.

( 210 ) M 20 01767
( 220 ) 2020.06.23.
( 731 ) Kovács Lajos, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Rácz Zsolt, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 42

Környezetvédelemmel kapcsolatos kutatás.

( 210 ) M 20 01777
( 220 ) 2020.06.19.
( 731 ) S.C. WINE PRINCESS S.R.L., Arad, Romania (RO)
( 740 ) ARINOVA Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) SZIKLABOR
( 511 ) 33

Borok.

( 210 ) M 20 01778
( 220 ) 2020.06.19.
( 731 ) Belváros-Lipótváros Sportközpont Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Benkőné Csillag Lucia, Budapest
( 541 ) Train & Go
( 511 ) 41

Szabadidős tevékenységek és szolgáltatások; sporttevékenységek; sport- és fitnesz- szolgáltatások;

sportegyesületi tevékenység; klubtevékenység; sportoktatás és edzés; sportoktatás és képzések szervezése;
sportesemények szervezése; sportlétesítmények üzemeltetése és bérbeadása.
( 210 ) M 20 01826
( 220 ) 2020.06.25.
( 731 ) Projcs Sándor, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Táplálékkiegészítő készítmény, étrend kiegészítő emberek és állatok számára.

( 210 ) M 20 01857
( 220 ) 2020.06.29.
( 731 ) USA Medical Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) Kormos Ágnes, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Elektronikus magazinok kiadása, magazinok multimédiás megjelentetése; könyvek és magazinok

megjelentetése; elektronikus formátumú magazinok megjelentetése az interneten; magazinok, folyóiratok és
újságok multimédiás megjelentetése.
( 210 ) M 20 01937
( 220 ) 2020.07.08.
( 731 ) Szikora András, Nyíregyháza (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
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( 546 )

( 511 ) 35

A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: szőnyegek, takarók gyerek járókákhoz; a

következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: szőnyegek, takarók gyerek járókákhoz; a
következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: szőnyegek, takarók gyerek járókákhoz;
a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: gyerekbiztos biztonsági zárókupakok
palackokhoz (nem fémből); a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: gyerekbiztos
biztonsági zárókupakok palackokhoz (nem fémből); a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi
szolgáltatások: gyerekbiztos biztonsági zárókupakok palackokhoz (nem fémből); a következő árukkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások: oldalhordozó táskák csecsemők hordozására; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: oldalhordozó táskák csecsemők hordozására; a következő árukkal kapcsolatos
internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: oldalhordozó táskák csecsemők hordozására; a következő árukkal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: támasztó párnák autós biztonsági gyerekülésekhez; a következő
árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: támasztó párnák autós biztonsági gyerekülésekhez; a
következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: támasztó párnák autós biztonsági
gyerekülésekhez; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: kezeslábas pizsamák
gyerekeknek; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: kezeslábas pizsamák
gyerekeknek; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: kezeslábas pizsamák
gyerekeknek; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: hálózsákok babáknak; a következő
árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: hálózsákok babáknak; a következő árukkal kapcsolatos
internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: hálózsákok babáknak; a következő árukkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások: ágyneműk nem szőtt textil anyagból; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: ágyneműk nem szőtt textil anyagból; a következő árukkal kapcsolatos
internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: ágyneműk nem szőtt textil anyagból; a következő árukkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások: ünnepi dekorációk, partikellékek és karácsonyi műfenyők; a kővetkező árukkal
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: ünnepi dekorációk, partikellékek és karácsonyi műfenyők; a
következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: ünnepi dekorációk, partikellékek és
karácsonyi műfenyők; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: rágókákat tartalmazó
babacsörgők; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: rágókákat tartalmazó
babacsörgők; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: rágókákat tartalmazó
babacsörgők; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: léggömbök; a következő árukkal
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: léggömbök; a következő árukkal kapcsolatos internetes
kiskereskedelmi szolgáltatások: léggömbök; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:
játékok; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: játékok; a következő árukkal
kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: játékok; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások: játéklufik, léggömbök; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:
játéklufik, léggömbök; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: játéklufik,
léggömbök; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: gyermekkocsikban használt
játékok; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: gyermekkocsikban használt játékok; a
következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: gyermekkocsikban használt játékok; a
következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: csörgők [játékszerek]; a következő árukkal
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: csörgők [játékszerek]; a következő árukkal kapcsolatos internetes
kiskereskedelmi szolgáltatások: csörgők [játékszerek]; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások: csecsemőjátékokkal felszerelt játszómatracok [játékok]; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: csecsemőjátékokkal felszerelt játszómatracok [játékok]; a következő árukkal
kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: csecsemőjátékokkal felszerelt játszómatracok [játékok]; a
következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: bölcsődékben használt játékok, játszóeszközök; a
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következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: bölcsődékben használt játékok, játszóeszközök;

a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: bölcsődékben használt játékok,
játszóeszközök; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: pelenkanadrágok [ruházat]; a
következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: pelenkanadrágok [ruházat]; a következő árukkal
kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: pelenkanadrágok [ruházat]; a következő árukkal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: sapkák; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások: sapkák; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: sapkák; a
következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: sálak; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: sálak; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi
szolgáltatások: sálak; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: ruházati cikkek; a
következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: ruházati cikkek; a következő árukkal
kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: ruházati cikkek; a következő árukkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások: mamuszok (gyapjú babacipők); a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: mamuszok (gyapjú babacipők); a következő árukkal kapcsolatos internetes
kiskereskedelmi szolgáltatások: mamuszok (gyapjú babacipők); a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások: kötött babacipők; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: kötött
babacipők; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: kötött babacipők; a
következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: kismama ruházat; a következő árukkal
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: kismama ruházat; a következő árukkal kapcsolatos internetes
kiskereskedelmi szolgáltatások: kismama ruházat; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások: játszóruhák, egyberészes rövidnadrágok [ruházati cikkek]; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: játszóruhák, egyberészes rövidnadrágok [ruházati cikkek]; a következő árukkal
kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: játszóruhák, egyberészes rövidnadrágok [ruházati cikkek];
a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: gyereknadrágok; a következő árukkal
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: gyereknadrágok; a következő árukkal kapcsolatos internetes
kiskereskedelmi szolgáltatások: gyereknadrágok; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások: gyerekcipők, babacipők; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások;
gyerekcipők, babacipők; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások; gyerekcipők,
babacipők; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; gyerek lábbelik; a következő árukkal
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: gyerek lábbelik; a következő árukkal kapcsolatos internetes
kiskereskedelmi szolgáltatások; gyerek lábbelik; a kővetkező árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:
férfi, női és gyermek ruházat; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; férfi, női és
gyermek ruházat; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: férfi, női és
gyermek ruházat; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: fehérnemű; a következő
árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: fehérnemű; a kővetkező árukkal kapcsolatos internetes
kiskereskedelmi szolgáltatások: fehérnemű; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:
csecsemőkelengyék, babakelengyék; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:
csecsemőkelengyék, babakelengyék; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások;
csecsemőkelengyék, babakelengyék; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:
babakelengye; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; babakelengye; a következő
árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: babakelengye; a következő árukkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások: baba overallok; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások: baba overallok; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: baba
overallok; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: baba nadrágok [ruházat]; a következő
árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: baba nadrágok [ruházat]; a következő árukkal kapcsolatos
internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: baba nadrágok [ruházat]; a következő árukkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások: baba body-k; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:
baba body-k; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: baba body-k: a
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nagykereskedelmi szolgáltatások: baba alsóneműk; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi
szolgáltatások: baba alsóneműk; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: alsóruházat,
fehérneműk; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: alsóruházat, fehérneműk; a
következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: alsóruházat, fehérneműk; a következő
árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: textil pelenkabetétek; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: textil pelenkabetétek; a következő árukkal kapcsolatos internetes
kiskereskedelmi szolgáltatások: textil pelenkabetétek; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások: textil méteráru ágyneműhuzatok készítéséhez; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások: textil méteráru ágyneműhuzatok készítéséhez; a következő árukkal kapcsolatos internetes
kiskereskedelmi szolgáltatások: textil árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; textil kitűzők; a
következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: textil kitűzők; a következő árukkal kapcsolatos
internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: textil kitűzők; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások: takaró újszülött babáknak; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:
takaró újszülött babáknak; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: takaró
újszülött babáknak; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: rácsvédő gyerekágyakba
[ágyneműhuzatok]; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: rácsvédő gyerekágyakba
[ágyneműhuzatok]; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: rácsvédő
gyerekágyakba [ágyneműhuzatok]; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: pelenkák
készítéséhez használt szövetek; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: pelenkák
készítéséhez használt szövetek; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:
pelenkák készítéséhez használt szövetek; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:
gyerektakarók; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: gyerektakarók; a következő
árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: gyerektakarók; a következő árukkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; gyerek törölközők; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások: gyerek törölközők; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:
gyerek törölközők; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: babatörlőkendők; a
következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: babatörlőkendők; a következő árukkal
kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: babatörlőkendők; a következő árukkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások: babatakarók; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:
babatakarók; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: babatakarók; a
következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: babahálózsákok; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: babahálózsákok; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi
szolgáltatások: babahálózsákok; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: baba
hálózsákok; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: baba hálózsákok; a következő
árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: baba hálózsákok; a következő árukkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások: ágyneműk és takarók; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások: ágyneműk és takarók; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:
ágyneműk és takarók; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: ágyneműk; a következő
árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: ágyneműk; a következő árukkal kapcsolatos internetes
kiskereskedelmi szolgáltatások: ágyneműk; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:
ülések babakádakba; a kővetkező árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: ülések babakádakba; a
következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: ülések babakádakba; a következő
árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: támasztó párnák babaülésekhez; a következő árukkal
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: támasztó párnák babaülésekhez; a következő árukkal kapcsolatos
internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: támasztó párnák babaülésekhez; a következő árukkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások: ringató pihenőszékek babáknak; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: ringató pihenőszékek babáknak; a következő árukkal kapcsolatos internetes
M828

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
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kiskereskedelmi szolgáltatások: rácsvédők kiságyakhoz, nem ágynemű; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: rácsvédők kiságyakhoz, nem ágynemű; a következő árukkal kapcsolatos
internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: rácsvédők kiságyakhoz, nem ágynemű; a következő árukkal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: polcok mint babaszoba bútorok; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: polcok mint babaszoba bútorok; a következő árukkal kapcsolatos internetes
kiskereskedelmi szolgáltatások: polcok mint babaszoba bútorok; a következő árukkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások: párnák, díszpárnák; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások: párnák, díszpárnák; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:
párnák, díszpárnák; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: párnák [nem orvosi
használatra] a vizsgált gyerekek megtámasztására; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások: párnák [nem orvosi használatra] a vizsgált gyerekek megtámasztására; a következő árukkal
kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: párnák [nem orvosi használatra] a vizsgált gyerekek
megtámasztására; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: nem fémből készült
biztonsági kapuk kisbabák, gyerekek és kisállatok számára [bútorok]; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: nem fémből készült biztonsági kapuk kisbabák, gyerekek és kisállatok számára
[bútorok]; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: nem fémből készült
biztonsági kapuk kisbabák, gyerekek és kisállatok számára [bútorok]; a következő árukkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások: mózeskosarak, babakosarak; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások: mózeskosarak, babakosarak; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi
szolgáltatások: mózeskosarak, babakosarak; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:
mózeskosarak [bölcsők]; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: mózeskosarak
[bölcsők]; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: mózeskosarak [bölcsök]; a
következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: méretre készült kiságy rácsvédők; a következő
árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: méretre készült kiságy rácsvédők; a következő árukkal
kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: méretre készült kiságy rácsvédők; a következő árukkal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: magasító gyerekülések; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: magasító gyerekülések; a következő árukkal kapcsolatos internetes
kiskereskedelmi szolgáltatások: magasító gyerekülések; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások: kirakati babák; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: kirakati babák;
a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: kirakati babák; a következő árukkal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: hordozható mózeskosarak; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: hordozható mózeskosarak; a következő árukkal kapcsolatos internetes
kiskereskedelmi szolgáltatások: hordozható mózeskosarak; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások: hordozható gyerekágyak; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:
hordozható gyerekágyak; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: hordozható
gyerekágyak; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: gyerekzáras kupakok (nem
fémből) tárolókhoz; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: gyerekzáras kupakok
(nem fémből) tárolókhoz; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: gyerekzáras
kupakok (nem fémből) tárolókhoz; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:
gyerekülések; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: gyerekülések; a következő
árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: gyerekülések; a következő árukkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások: gyerekbútorok; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások: gyerekbútorok; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:
gyerekbútorok; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: gyerekágyak, kiságyak; a
következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: gyerekágyak, kiságyak; a következő árukkal
kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: gyerekágyak, kiságyak; a következő árukkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások: elektromos bababölcsők; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi
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szolgáltatások: elektromos bababölcsök; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: elektromos bababölcsők; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:
biztonsági gyerekágyak, kiságyak; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: biztonsági
gyerekágyak, kiságyak; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások; biztonsági
gyerekágyak, kiságyak; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: babaszékek; a
következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: babaszékek; a következő árukkal kapcsolatos
internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: babaszékek; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások: babapelenkázó matracok; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:
babapelenkázó matracok; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:
babapelenkázó matracok; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: babapárnák; a
következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: babapárnák; a kővetkező árukkal kapcsolatos
internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: babapárnák; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások: babáknak való kiságyak; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:
babáknak való kiságyak; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: babáknak
való kiságyak; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: babakelengyés dobozok [fából
vagy műanyagból]; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: babakelengyés dobozok
[fából vagy műanyagból]; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:
babakelengyés dobozok [fából vagy műanyagból]; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások: babák számára kialakított ülések; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások: babák számára kialakított ülések; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi
szolgáltatások: babák számára kialakított ülések; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:
babafürdető ülőkék; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: babafürdető ülőkék; a
következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: babafürdető ülőkék; a következő
árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: bababútorok; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: bababútorok; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi
szolgáltatások: bababútorok; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: ágyfelszerelés
babaágyakba [nem ágynemű]; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: ágyfelszerelés
babaágyakba [nem ágynemű]; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:
ágyfelszerelés babaágyakba [nem ágynemű]; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:
táskák, kézitáskák; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: táskák, kézitáskák; a
következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: táskák, kézitáskák; a következő árukkal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: pelenkázó táskák; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: pelenkázó táskák; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi
szolgáltatások: pelenkázó táskák; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: pelenkatartó
táskák; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: pelenkatartó táskák; a következő
árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: pelenkatartó táskák; a következő árukkal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: oldaltáskák, tarisznyák; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: oldaltáskák, tarisznyák; a következő árukkal kapcsolatos internetes
kiskereskedelmi szolgáltatások: oldaltáskák, tarisznyák; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások: kozmetikai táskák; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: kozmetikai
táskák; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: kozmetikai táskák; a
következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: hétköznapi, utcai táskák; a kővetkező árukkal
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: hétköznapi, utcai táskák; a következő árukkal kapcsolatos
internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: hétköznapi, utcai táskák; a következő árukkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások: babahordozó kendők, oldaltáskák; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: babahordozó kendők, oldaltáskák: a következő árukkal kapcsolatos internetes
kiskereskedelmi szolgáltatások: babahordozó kendők, oldaltáskák; a következő árukkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások: ajándéktáskák; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi
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ajándéktáskák.
( 210 ) M 20 01939
( 220 ) 2020.07.08.
( 731 ) Mesitsné Varga Orsolya, Pomáz (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Ruházati cikkek és ruházati kiegészítők értékesítésével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

ruházati cikkekkel és ruházati kiegészítőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; sportcikkekkel
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; sportfelszerelésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.
41

Közösségi sport- és kulturális események szervezése; kulturális, szórakoztatási és sport célú

rendezvényszervezés; létesítmények biztosítása sport klubok részére; létesítmények biztosítása sport rekreációs
tevékenységekhez; létesítmények biztosítása sporteseményekhez; létesítmények biztosítása sportversenyekhez;
oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; oktató-, szórakoztató, sport- és kulturális eszközökkel és
létesítményekkel kapcsolatos bérbeadási szolgáltatások; röplabda oktatás; sport edzőtábori szolgáltatások; sport
klub szolgáltatások; sport- és fitneszszolgáltatások; sport- és kulturális tevékenységek; sport- és szabadidős
tevékenységek; sportbírói szolgáltatások, sportbíróskodás; sportedzői tevékenység; sportesemények biztosítása és
rendezése; sportesemények és sportversenyek szervezése; sportlétesítmények fenntartása; sportlétesítmények
működtetése; sportlétesítmények üzemeltetése; sportneveléssel, sportoktatással kapcsolatos információk;
sportoktatás szervezése; sportoktatás, edzés és irányítás; sportoktatási szolgáltatások; sportoktatói szolgáltatások;
sportoktatók képzése; sportoláshoz kapcsolódó oktatási és képzési szolgáltatások; sportolók rendezvényeken
történő fellépésének megszervezése (szponzori, promoter szolgáltatás); sportpályák bérbeadása;
sportrendezvények szervezése és lebonyolítása; sporttal kapcsolatos képzési szolgáltatások; sporttal kapcsolatos
oktatási és képzési szolgáltatások; sporttal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; sporttal kapcsolatos szórakoztatási
szolgáltatások; sporttal kapcsolatos tájékoztató szolgáltatás; sporttal kapcsolatos tanfolyamok biztosítása;
sporttevékenységek és sportversenyek szervezése; sporttevékenységek oktatása; sporttevékenységekkel
kapcsolatos edzői szolgáltatások; sporttevékenységekkel kapcsolatos tanfolyamok; sportversenyek és
sportesemények szervezése; sportversenyek és sporttevékenységek szervezése; sportversenyek szervezése,
rendezése és lebonyolítása; szinkronúszás-oktatás; szórakoztatási, sport és kulturális tevékenységek; szórakoztató
sportszolgáltatások; úszásoktatás; úszásoktatók képzése; vízilabda oktatás; vízi szabadidős szolgáltatások.
( 210 ) M 20 01940
( 220 ) 2020.07.08.
( 731 ) Mesitsné Varga Orsolya, Pomáz (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Ruházati cikkek és ruházati kiegészítők értékesítésével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

ruházati cikkekkel és ruházati kiegészítőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; sportcikkekkel
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; sportfelszerelésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.
41

Közösségi sport- és kulturális események szervezése; kulturális, szórakoztatási és sport célú

rendezvényszervezés; létesítmények biztosítása sport klubok részére; létesítmények biztosítása sport rekreációs
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tevékenységekhez; létesítmények biztosítása sporteseményekhez; létesítmények biztosítása sportversenyekhez;

oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; oktató-, szórakoztató, sport- és kulturális eszközökkel és
létesítményekkel kapcsolatos bérbeadási szolgáltatások; röplabda oktatás; sport edzőtábori szolgáltatások; sport
klub szolgáltatások; sport- és fitneszszolgáltatások; sport- és kulturális tevékenységek; sport- és szabadidős
tevékenységek; sportbírói szolgáltatások, sportbíróskodás; sportedzői tevékenység; sportesemények biztosítása és
rendezése; sportesemények és sportversenyek szervezése; sportlétesítmények fenntartása; sportlétesítmények
működtetése; sportlétesítmények üzemeltetése; sportneveléssel, sportoktatással kapcsolatos információk;
sportoktatás szervezése; sportoktatás, edzés és irányítás; sportoktatási szolgáltatások; sportoktatói szolgáltatások;
sportoktatók képzése; sportoláshoz kapcsolódó oktatási és képzési szolgáltatások; sportolók rendezvényeken
történő fellépésének megszervezése (szponzori, promoter szolgáltatás); sportpályák bérbeadása;
sportrendezvények szervezése és lebonyolítása; sporttal kapcsolatos képzési szolgáltatások; sporttal kapcsolatos
oktatási és képzési szolgáltatások; sporttal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; sporttal kapcsolatos szórakoztatási
szolgáltatások; sporttal kapcsolatos tájékoztató szolgáltatás; sporttal kapcsolatos tanfolyamok biztosítása;
sporttevékenységek és sportversenyek szervezése; sporttevékenységek oktatása; sporttevékenységekkel
kapcsolatos edzői szolgáltatások; sporttevékenységekkel kapcsolatos tanfolyamok; sportversenyek és
sportesemények szervezése; sportversenyek és sporttevékenységek szervezése; sportversenyek szervezése,
rendezése és lebonyolítása; szinkronúszás-oktatás; szórakoztatási, sport és kulturális tevékenységek; szórakoztató
sportszolgáltatások; úszásoktatás; úszásoktatók képzése; vízilabda oktatás; vízi szabadidős szolgáltatások.
( 210 ) M 20 01942
( 220 ) 2020.07.08.
( 731 ) Attoinni Margaréta, Budapest (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Bevont torták; csokoládéból készült tortadíszek; csokoládéval bevont sütemények, torták; cukorból készült

tortadíszek; cukormázas gyümölcsös sütemények, torták; fagyasztott joghurtos torták; fondant, tortamáz;
gabonapelyhekből, gabonából készült torták, sütemények emberi fogyasztásra; gyümölcsös sütemények/torták;
gyümölcsös sütemények/torták [édes vagy ízesített]; ízesítők tortákhoz, süteményekhez; malátás sütemények,
torták; melaszos sütemények, torták; ostya kosárkák, torta alapok; sütemények, cukrászsütemények, torták és
kekszek (aprósütemények); sütemények, cukrászsütemények, torták és kekszek (aprósütemények); torta;
tortadíszek cukorból; tortajég [cukormáz, cukorbevonat]; torták cukrokból; torták [gáteau]; tortakosárkák;
tortamázak.
( 210 ) M 20 01943
( 220 ) 2020.07.08.
( 731 ) Dunafém '95 Kft., Székesfehérvár (HU)
( 546 )

( 511 ) 6

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

fémkábelek és fémvezetékek; kisméretű fémáru; fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz; páncélszekrények.
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( 210 ) M 20 02104
( 220 ) 2020.07.21.
( 731 ) Telenor Magyarország Zrt., Törökbálint (HU)
( 541 ) TudatosNet
( 511 ) 38

Távközlési szolgáltatások.

41

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

42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 20 02120
( 220 ) 2020.07.23.
( 731 ) Proptech Digital Investment Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Busa Gabriella Katalin, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Formanyomtatványok, űrlapok; folyóiratok; grafikai reprodukciók; könyvecskék, brosúrák; nyomtatott

publikációk; prospektusok.
41

Konferenciák szervezése, lebonyolítása, társasházkezelőknek és közös képviselőknek szóló konferenciák

rendezése; oktatás biztosítás; oktatási információs szolgáltatások; coaching (tréning); elektronikus
kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; élő előadások bemutatása;
know-how átadása (képzés); könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése, mentorálás; oktatás
biztosítása; társasházkezelőknek szóló szaklap kiadása.
( 210 ) M 20 02145
( 220 ) 2020.07.24.
( 731 ) Remete Tibor, Budapest (HU)
( 541 ) Highlights of Hungary
( 511 ) 41

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

( 210 ) M 20 02189
( 220 ) 2020.07.28.
( 731 ) dr. Szilvássy Rita Cecília, Nagykovácsi (HU)
( 546 )

( 511 ) 41
45

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
Alternatív vitarendezési szolgáltatások; arbitrációs szolgáltatások; jogi dokumentumok elkészítése; jogi

képviseleti szolgáltatások; jogi szolgáltatások szerződések tárgyalásával kapcsolatban harmadik fél számára;
képviselet jogvitákban; mediáció; egyeztetési, közvetítési és békéltetési szolgáltatások; érzelmi támogató
szolgáltatások családok részére; joggal, jogi ügyekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; jogi asszisztensi
szolgáltatások; jogi beszámolók készítése emberi jogok területén; jogi dokumentumok készítése; jogi
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dokumentumok hitelesítése; jogi információs szolgáltatások; jogi képviseleti szolgáltatások; jogi információk

összeállítása; jogi információk biztosítása; jogi konzultációs szolgáltatások; jogi közvetítői, közbenjárási
szolgáltatások; jogi közvetítési szolgáltatások; jogi segítségnyújtás szerződések elkészítésénél, jogi segítségnyújtó
szolgáltatások; jogi tanácsadás; közvetítés jogi eljárásoknál; lelki tanácsadás; mediációs szolgáltatások; mediációs
szolgáltatások házassági vitákban; szellemi mentorálás; perekkel kapcsolatosjogi szolgáltatások; perekkel
kapcsolatos jogi tanácsadás; Pro Bono jogi szolgáltatások; ügyvédi szolgáltatások; vitarendezési szolgáltatások.
( 210 ) M 20 02214
( 220 ) 2020.07.30.
( 731 ) Dr. Rozsos István 75%, Balatonlelle (HU)
Menyhárt Kornélia 25%, Budapest (HU)
( 740 ) Rozsos Rita Petra, Pécs
( 546 )

( 511 ) 44

Orvosi szolgáltatások; orvosi tanácsadás, internetes orvosi tanácsadás emberek részére.

( 210 ) M 20 02298
( 220 ) 2020.07.30.
( 731 ) Ivánfi Balázs, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 32

Sörök.

( 210 ) M 20 02506
( 220 ) 2020.08.26.
( 731 ) MASTER GOOD Kft., Kisvárda (HU)
( 740 ) Földes és Társa Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 554 )

( 511 ) 29

Hús, baromfi hús; húskivonatok.

( 210 ) M 20 02660
( 220 ) 2020.09.07.
( 731 ) Csiha Elektronikai és Szoftverfejlesztő Kft. 100%, Szeged (HU)
( 740 ) dr. Juhász Péter, Szeged
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( 546 )
( 511 ) 6

Ablakkeretek, ablaktokok fémből; ablakredőnyök, zsaluk fémből; ablakszárny görgők fémből; ablakszárny

rögzítők; ablakszárny-rögzítők fémből (1); ablakszárny-rögzítők fémből (2); ablakszerelvények fémből;
ablakvasalások; ablakzárók, nem elektromos; acélcsövek; acélgolyók; acélhuzalok (1); acélhuzalok (2);
acéllemezek (1); acéllemezek (2); acél nyers vagy félig megmunkált állapotban (1); acél nyers vagy félig
megmunkált állapotban (2); acélötvözetek; acélredőnyök; acélrudak; acélszalag (1); acélszalag (2);
adagológaratok fémből, nem mechanikus; ágyvasalások fémből; ajtóbetétek fémből; ajtókilincsek fémből; aj tó
nyitó szerkezetek, nem elektromos; ajtóreteszek fémből (1); ajtóreteszek fémből (2); ajtórugók, nem elektromos;
ajtószerelvények fémből; ajtóvasalások; ajtózárak fémből; alumínium; alumíniumhuzal; aranyforrasztó; azonosító
karkötők fémből; bádoglemez csomagolóanyagok; bádoglemez, ónozott lemez, fehérbádog (1); bádoglemez,
ónozott lemez, fehérbádog (2); befogógyűrűk sétabotokhoz, fémből; befogópofák; berillium [glucínium];
bilincsek; biztonsági fém korlátok utakra [szalagkorlát]; biztonsági fémláncok; borítólemezek fémből [építés];
bronz; bronz műtárgyak; bronz síremlékek; bugák [kohászat]; burkolólapok fémből, épületekhez; bútorgörgők
fémből; bútorszerelvények fémből; bűzelzáró szifonok szelepei fémből; cégtáblák, cégérek fémből; cink;
cipőkaparók; cirkónium; cölöpök fémből; csapágyfém [fehérfém]; csapdák vadállatoknak; csapok, cövekek
fémből; csapok, rudak fémből cipőkhöz; csaposflekkek fémből cipőkhöz; csatok fémből; csatorna bóják [kikötési]
fémből; csavaralátétek, alátétgyűrűk fémből; csavaros fémkupakok palackokhoz; csőbilincsek, konzolok
építményekhez; csőcsatlakozók fémből; csőelágazások fémből; csuklópántok fémből; disznóólak fémből;
dobozok fémből; dobozok fémzárai; domborműves sírkövek fémből; dróthálók; drótkötelek; drótkötelek,
sodronykötelek; edényakasztók fémből (1); edényakasztók fémből (2); elosztóvezetékek fémből csővezetékekhez;
előre gyártott fém platformok; előre gyártott házak fémből; előtetők fémből [épületekhez]; emelőcsigák fémből,
nem gépekhez; emlékművek fémből sírokhoz; emléktáblák fémből; építmények acélból; építőelemek fémből;
erősítő, merevítőanyagok fémből, betonhoz; erősítő, merevítőanyagok, fémből, csövekhez; ezüstforrasztó;
ezüstözött ónötvözetek; falburkolatok fémből; falicsempék fémből; falszegek fémből [hegymászó felszerelés];
favédő fémburkolatok; fehérfém; fellépők fémből; fémablakgörgők; fém ablaknyitó eszközök (nem elektromos);
fémablakok; fém ablakzárak, reteszek; fém ágygörgők; fémajtók; fém ajtókeretek; fémakasztók ruhafogasokhoz
(1); fémakasztók ruhafogasokhoz (2); fém akusztikus panelek; fémanyagok drótkötélpálya rögzített elemeihez;
fém árbocok, póznák, oszlopok (1); fém árbócok, póznák, oszlopok (2); fémáruk; fém baluszterek; fémből készült
ajtórögzítők; fémből készült erősítőanyagok, merevítőanyagok építéshez; fémből készült lefolyócsövek; fémből
készült sínek; fémburkolatok építményekhez (1); fémburkolatok építményekhez (2); fémburkolatok olajkutakhoz;
fém burkolólapok, fémtáblák; fém burkolólemezek; fém búvónyílás-, kábelakna-, csatornafedelek; fémcímkék;
fém csavaranyák; fémcsavarok (1); fémcsavarok (2); fém csévélők rugalmas csövekhez [nem mechanikusak] (1);
fém csévélők rugalmas csövekhez [nem mechanikusak] (2); fém csipeszek, kapcsok zsákok, tasakok lezárásához;
fém csőbilincsek; fém csőrendszer; fémcsövek központi fűtőberendezésekhez; fém csővezetékek (1); fém
csővezetékek (2); fém csővezetékek szellőző és légkondicionáló berendezésekhez; fémdobozok csomagoláshoz;
fémdugók, fémdugaszok (1); fémdugók, fémdugaszok (2); fémek fólia és por kiszerelésben 3D-s nyomtatókhoz;
fémek páncélzata; fémek por formájában; fém emlékművek; fémépítmények; fém építőanyagok; fémércek; fém
fejgerendák, áthidaló elemek; fémfólia, alumíniumfólia; fémfóliák csomagolásra; fémfonal kötözési célokra;
fémgyűrűk; fémgyűrűk, szorítópántok (1); fémgyűrűk, szorítópántok (2); fémgyűrűk, szorítópántok nyelekhez;
fémhevederek tehermozgatáshoz (1); fémhevederek tehermozgatáshoz (2); fémhevederek tehermozgatáshoz (3);
fémhuzal feszítő elemek; fémhuzalok; fém jármű emblémák; fém jégkocka formák; fémkábelek nem elektromos
célra; fémkabinok szórópisztolyos festéshez; fém kandallóburkolatok; fém kapaszkodórudak fürdőkádakhoz;
fémkapcsok, kampók [tető] palához; fémkapuk; fémkarók növényekhez vagy fákhoz; fémkerámiák; fémketrecek
vadállatoknak; fémkonténerek [tároláshoz, szállításhoz]; fém konzolok bútorokhoz; fém kopogtatók; fémkosarak;
fém ládák; fém lambériák; fémláncok; fémlemezek; fémlépcsők; fémlétrák; fém marmonkannák; fém merevítő
anyagok, vázanyagok gépszíjakhoz; fém olajelvezető tartályok; fémoszlopok [építmények részei]; fémoszlopok,
fémrudak; fém öntvények építkezéshez; fémpadlók; fémpalackok, tartályok sűrített gáz vagy folyékony levegő
tárolására (1); fémpalackok, tartályok sűrített gáz vagy folyékony levegő tárolására (2); fémpántok kötözési
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célokra; fémpárkányok, fémereszek; fémpóznák elektromos távvezetékekhez; fémrácsok, fémrostélyok,

fémrosták; fémrácsok rúdjai; fémrácsozatok; fémrámpák járművekhez; fémreszelékek; fémrostélyok
kandallókhoz; fémsilók; fémszalagfeszítő elemek; fémszerelvények építményekhez; fémszerelvények
sűrítettlevegő-vezetékekhez; fémszerkezetek kerékpárok parkolásához; fém szúnyoghálók; fémtartályok
folyékony üzemanyag tárolására; fémtartályok savak tárolásához; fém táskaakasztók; fém térelválasztók
[válaszfalak]; fém tetőcsatornák; fém tetőcserepek; fém tetőhéjazatok; fém tiplik; fém tolózárak; fém
vázszerkezetek, keretek építéshez; fémzárak járművekhez; fém zászlórudak; fényesre húzott acélrudak;
ferrokróm; ferromolibdén; ferroszilícium; ferrotitán; ferrovolfrám; feszítőelemek; forgósorompók fémből;
födémek, mennyezetek fémből; fürdőmedencék madaraknak [fémszerkezetek]; galenit [érc]; gázkivezetők,
csőtoldatok fémből; gépszíj rögzítők fémből; germánium; gombkilincsek, gombfogantyúk fémből; gyűrűs (fejű)
csavarok; habarcskeverő dézsa fémből; hafnium [celtium]; hangszigetelt szállítható fémkabinok; hántolt
fémrudak; harangok; harmonika ajtók fémből; harmonikaajtók fémből; házszámok fémből, nem világítóak;
hegesztőpálcák fémből (1); hegesztőpálcák fémből (2); hirdetőoszlopok fémből; hordóabroncsok fémből;
hordócsapok fémből; hordók fémből (1); hordók fémből (2); hordótartó állványok fémből; hordozható
melegházak fémből; hordozható, mobil fémszerkezetek; horgonyok; huzalok fémötvözetekből, kivéve a
biztosítékhuzalokat; húzott és polírozott fémrudak; illesztőbetétek, béléslemezek; indium; istállók fémből;
járólapok fémből; jégmászóvasak; jégpályák [fémszerkezetek]; jelzőelemek, szimbólumok fémből, nem
világítóak és nem mechanikusak; jelzőoszlopok fémből, nem világítóak; jelzőpanelek fémből, nem világítóak,
nem mechanikusak; kábelcsatlakozók fémből, nem elektromos; kábelsaruk/kábelszorítók fémből; kádak,
medencék fémből (1); kádak, medencék fémből (2); kadmium; kandalló védőrácsok fémből; kapcsolóhüvelyek
csövekhez fémből; karimák, gallérok fémből; kémények fémből; keményforrasz ötvözetek; keményforrasz rúd
(1); keményforrasz rúd (2); kéményoszlopok, kéménytestek fémből; kéménysisakok, kéménytoldatok fémből (1);
kéménysisakok, kéménytoldatok fémből (2); kerékbilincsek; kerítések fémből; kerítésoszlopok fémből; kerti
pavilon fémből; kévekötők fémből; kézi zászlórudak fémből; kikötőbakok, kikötőcölöpök fémből; kislétrák,
kettes létrák fémből; kobalt, nyers; kolompok; koszorúgerendák, tartógerendák fémből (1); koszorúgerendák,
tartógerendák fémből (2); könyökcsövek fémből; kötélpálya és futómacska kábelek; kötélvégelzárók, csatlakozók
fémből; kötések fémből; kötőfonalak fémből mezőgazdasági használatra; közönséges fémből készült feszületek,
nem ékszerekként; közönséges fémből készült kulcskarikák; közönséges fémek és ezek ötvözetei; közönséges
fémek nyers vagy félig megmunkált állapotban; közönséges fém rudak; króm; krómércek; kulcsok fémből; kültéri
zsaluk, rolók fémből; küszöbök fémből; lakatok; lécek fémből; lefolyók, vízlevezető csatornák fémből; lengőajtók
fémből; lépcsőfoklapok fémből; lépcsőpofák, lépcsőoldalfalak fémből; lerögzítő lemezek; levélszekrények
fémből; limonit, bamavasérc; madárkalitka [szerkezetek] fémből; magnézium; mangán; mászó vasak [hágóvasak]
fémből; melegen hengerelt acélrudak; melegházak szerkezeti elemei fémből; molibdén; mozgatható fém
beszállólépcsők utasok számára; művészeti tárgyak közönséges fémből; napelemeket magába foglaló, fém
tetőszerkezetek; nem elektromos, fém kapucsengők; nikkel; nióbium; ólom, nyers vagy félig megmunkált
állapotban; ólomzárak, plombák; ónfólia; öntőformák (1); öntőformák (2); öntött acél; öntöttvas, nyers vagy félig
megmunkált állapotban; összekapcsoló elemek fémből, láncokhoz; padlóburkolatok fémből (1); padlóburkolatok
fémből (2); palackzárak fémből (1); palackzárak fémből (2); páncélozott fémajtók; páncélszekrények;
párkánydíszek fémből; patkószegek; pénzkazetták [fém vagy nem fém]; pergolák [fémszerkezetek]; piroforos
(öngyulladó) fémek; rakétakilövő állványok fémből; rakodólapok anyagmozgatáshoz fémből (1); rakodólapok
anyagmozgatáshoz fémből (2); rakodólapok fémből; rakszelvény mérőrudak fémből, vasúti kocsikhoz;
rendszámtáblák fémből; reteszek, tolózárak fémből; rézgyűrűk; rézhuzal, nem szigetelt; rögzített adagolók
kutyaürülék-gyűjtő zacskókhoz, fémből; rögzített törülközőadagolók fémből; rugók [fém tömegcikk]; rugós
zárak; sárgaréz, nyers vagy félig megmunkált állapotban (1); sárgaréz, nyers vagy félig megmunkált állapotban
(2); sarkantyúk, kapaszkodókarmok; sarokpántok fémből; sasszegek fémből; sátorcövekek fémből; sínhevederek,
csatlakozólemezek; sírboltok fémből (1); sírboltok fémből (2); síremlékek fémből (1); síremlékek fémből (2);
sírok zárólapjai, keretei fémből; számok és betűk fémből, a nyomdabetűk kivételével; szárnyas fém ablakok;
szarvasmarha lánc, borjúlánc; széfek, elektronikus; széfek [fém vagy nem fém]; szegecsek, fémből; szegecsek,
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(gombos) tűk [fémtömegcikkek]; szegélylemezek fémből építkezéshez; szél által mozgatott madárijesztő

szerkezetek fémből; szelepek fémből, nem géprészek; szélkakasok fémből; személyazonosító lemezek, lapok
fémből, dögcédulák; szerelvények koporsókhoz fémből; szerszámos dobozok fémből, üres; szerszámosládák
fémből, üres; szíjfeszítők fémből; szobrocskák fémből (1); szobrocskák fémből (2); szobrocskák fémből (3);
szorítókengyelek kábelekhez és csövekhez; szórófejek, fúvókák fémből; szögek; szögesdrót; szögvasak; tálcák
fémből; támoszlopok, cölöpök fémből; tantál [fém]; tároló dobozok fémből; tartályok fémzárai; telefonfülkék
fémből; telefonpóznák fémből; tetőfedések fémből; tetőfedő anyagok fémből (1); tetőfedő anyagok fémből (2);
titán; tombak; tömítőfedelek fémből; tűzálló építőanyagok fémből; tüzbakok; tüzőszegek; tyúkólak, tyúkketrecek
fémből; ugródeszkák fémből; új ezüst, pakfong, alpakka; úszódokkok fémből, hajók kikötésére; úszó
fémtartályok; úszómedencék [fémszerkezetek]; útburkolat elemek fémből; utcai vízelvezetők fémből; útjelzők
fémből, nem világítóak és nem mechanikusak; üllők (1); üllők (2); üllők [hordozható]; ütközők fémből;
vanádium; vasércek; vas szalagfeszítők [feszítőkengyelek]; vasútépítési anyagok; vasúti fordítókorongok; vasúti
sínrögzítők fémből; vasúti váltók; vasszerkezetek, fémállványzatok épületekhez; vázas fémállványzatok;
vezetősínek fémből tolóajtókhoz; vezetősínek, terelősínek; vízcsövek fémből; vízvezeték szelepek fémből;
volfrám; zárak fémből, nem elektromos; zárak táskákhoz fémből; záróreteszek, zárócsapszegek; zsalugáterek
fémből; zsaluzatok fémből, betonhoz; zsilipcsövek, nyomócsövek fémből; zsírzó fejek.
7

3D nyomtatók; 3D nyomtató tollak; ablaknyitók, hidraulikus; ablaknyitók, pneumatikus; ablakzárók,

elektromos; ablakzárók, hidraulikus; ablakzárók, pneumatikus; acetiléntisztító készülékek; adagolóberendezések
gőzkazánokhoz; adagolók [gépalkatrészek]; adagoló-porlasztók; anyagmozgató gépek berakodáshoz és
kirakodáshoz; áramfejlesztő generátorok (1); áramfejlesztő generátorok (2); aratógépek és kévekötőgépek;
árbocdaruk, oszlopdaruk; árokásók [ekék]; ásványvízgyártásban használt gépek; aszfaltkészítő gépek; áttételek
gépekhez; áttételek, nem szárazföldi járművekhez; automata kezelőgépek [manipulátorok]; automatikus
kutatóhorgonyok tengerészeti célokra; bányafúrók, bányászati talajfúrók; bányaművelő gépek; bányászati
kitermelő gépek; befejező megmunkálógépek; befogóeszközök szerszámgépekhez; bélyegzőgépek, sajtológépek;
berúgókarok motorkerékpárokhoz; betétek szűrőgépekhez; betonkeverők [gépek]; betűöntő gépek [nyomdaipar];
betűszedő gépek [fényszedés]; betűszedő gépek [nyomdászat]; bolyhozógépek; boronák; borsörlők, nem kézi
működtetésű; botkormányok gépalkatrészekként, nem játékgépekhez; bőrmegmunkáló gépek; bőrvágó gépek;
centrifugák [gépek]; centrifugális darálók; centrifugál szivattyúk; cigarettagyártó gépek ipari használatra;
címkézők [gépek]; cukorgyártásban használt gépek; csapágyak; csapágyak [gépalkatrészek]; csapágyak
sebességváltók tengelyéhez; csapágybakok, csapágykonzolok gépekhez; csapágyházak, csapágytokok
[gépalkatrészek]; csapok [gépek, hajtóművek vagy motorok részei]; csapó szelepek, visszacsapó szelepek
[géprészek]; cséplőgépek; csipkeverő gépek; csomagológépek (1); csomagológépek (2); csomagológépek (3);
csónakmotorok, hajómotorok (1); csónakmotorok, hajómotorok (2); csőgörények csövek tisztítására; csörlők,
vitlák; csövek porszívókhoz; csöves szállítószalagok, -berendezések [pneumatikus]; csúszó szerkezetek
kötőgépekhez; dagasztógépek, gyúrógépek; daruk [emelő és felvonó szerkezetek]; dezintegrátorok, aprítógépek;
dinamók; dinamókefék; dinamószalagok; dobok [gépalkatrészek]; dobok, tamburinok hímzőgépekhez; dobozok
matricáknak, betűjegyeknek [nyomdaipar]; dohányfeldolgozó gépek; dombornyomó gépek; döngölőgépek;
dróthúzó gépek; dugattyúk [gépek vagy motorok részei]; dugattyúk hengerekhez; dugattyúk motorokhoz;
dugattyú szegmensek; ejektorok, kidobószerkezetek; ekék; ekevasak; elektródák hegesztőgépekhez;
elektromechanikai gépek a vegyipar számára; elektromechanikus élelmiszergyártó gépek; elektromos ablaknyitó
berendezések; elektromos ajtónyitók; elektromos ajtózárók; elektromos cipőfényezők; elektromos csavarhúzók;
elektromos függönyhúzó készülékek; elektromos gőzölős felmosófejek; elektromos gyümölcsprések háztartási
használatra; elektromos habverők háztartási célokra; elektromos hegesztőkészülékek (1); elektromos
hegesztőkészülékek (2); elektromos hegesztőkészülékek (3); elektromos hegesztőkészülékek (4); elektromos
ívhegesztő készülékek; elektromos ívvágó készülékek; elektromos juicer-ek; elektromos kalapácsok (1);
elektromos kalapácsok (2); elektromos kések; elektromos keverőgépek (1); elektromos keverőgépek (2);
elektromos kézifúrók; elektromos konzervnyitók; elektromos ollók (1); elektromos ollók (2); elektromos
parkettafényesítő gépek; elektromos polírozók; elektromos szögkihúzók; elektromos viaszpolírozó gépek és
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eszközök; elektronikus konyhai darálók (1); elektronikus konyhai darálók (2); élezőgépek, szerszámköszörűk;

élezőkerekek, köszörűkövek [géprészek]; emelő berendezések (1); emelő berendezések (2); emelőgépek,
felvonók [liftek] (1); emelőgépek, felvonók [liftek] (2); emelőszerkezetek [gépek]; enyvezőgépek; érckezelő
gépek; érmebedobós mosógépek; erőátviteli láncok, nem szárazföldi járművekhez; esztergák; faipari,
famegmunkáló gépek; fazekaskorongok; fejőgépek; fékbetétek, nem járművekhez (1); fékbetétek, nem
járművekhez (2); fékpofák, nem járművekhez; fék szegmensek, nem járművekhez; felvonó hevederek;
felvonóláncok [gépalkatrészek]; felvonóvezérlő készülékek; fémfeldolgozó gépek; fenőgépek; festékező
készülékek nyomdagépekhez; festékszórók (1); festékszórók (2); festőgépek; fogaskerekes áttételek, nem
szárazföldi járművekhez; fogasléces emelők; fonógépek (1); fonógépek (2); fordulatszám csökkentő áttételek,
nem szárazföldi járművekhez; forgattyúházak, karterek gépekhez és motorokhoz; forgattyúkarok
[gépalkatrészek]; forgattyús tengelyek, főtengelyek; formázó és dagasztógépek; forrasztólámpák;
földmunkagépek (1); földmunkagépek (2); földmunkagépek (3); földmunkagépek (4); földművelő eszközök
mezőgazdasági használatra; fujtatók [gépalkatrészek]; fúrófejek [gépalkatrészek]; fúrógépek; fúrókoronák
[gépalkatrészek]; furótokmányok [gépek részei]; fúvógépek; fúvógépek gabona kompressziójához, kifúvásához és
szállításához; fúvógépek gázok sűrítéséhez, kifúvásához és szállításához; függőleges tengelyű csörlők; függő
támaszok [gépalkatrészek]; fűnyírók; fűrészasztalok [géprészek]; fűrészgépek; fűrészlapok [géprészek];
gabona-elválasztók; gabonahántoló gépek; gabonarostáló gépek, gabonarosták; galvanizáló készülékek;
galvanotechnikai gépek; gázhegesztő gépek (1); gázhegesztő gépek (2); gázzal működő forrasztópisztolyok;
gázzal működő hegesztőpisztolyok; gázzal működő lángvágók; gépállványok; gépesített etetőgépek
haszonállatoknak; gépkerekek; gereblyegépek; gereblyék gereblyegépekhez; golyóscsapágyak;
golyóscsapágy-gyűrűk; gördülőcsapágyak gépekhez; görgők, csigák, tárcsák; görgők, csigák, tárcsák [géprészek];
görgős hidak; gőzcsapdák; gőzgépek; gőzgépek kazánjai; gőzkalapácsok; gőzkondenzátorok [gépalkatrészek];
gőz-olaj szeparátorok; gőzzel tisztító készülékek; gravírozógépek; gumihevederek bányagépeken használt
hernyótalp-alkatrészként; gumihevederek építőipari gépeken használt hernyótalp-alkatrészként; gumihevederek
hókotrókon használt hernyótalp-alkatrészként; gumihevederek mezőgazdasági gépeken használt
hernyótalp-alkatrészként; gumihevederek rakodógépeken és -berendezéseken használt hernyótalp-alkatrészként;
gyalugépek; gyomlálógépek; gyújtóberendezések belső égésű motorokhoz; gyújtógyertyák belső égésű
motorokhoz; gyújtómágnesek; habverők, elektromos; hajlítógépek; hajtóláncok, nem szárazföldi járművekhez;
hajtómotorok, nem szárazföldi járművekhez; hajtóművek szövőgépekhez; hajtórudak gépekhez, motorokhoz vagy
hajtóművekhez; hálóhúzó gépek [halászat]; hántoló, horonymaró gépek; hengerek gépekhez; hengerek
motorokhoz és hajtóművekhez; hengerfejek motorokba; hengerművek, hengersorok; hengerművek, hengersorok
hengerei; hevederek szállítószalagokhoz (1); hevederek szállítószalagokhoz (2); híddaruk; hidraulikus ajtónyitók
és -zárók [gépalkatrészek]; hidraulikus ajtózárók; hidraulikus motorok és hajtóművek; hidraulikus vezérlések
gépekhez, motorokhoz; hidrogénadagoló pumpák üzemanyagtöltő állomások számára; hóekék; hordozható
rotációs gőzprések textíliákhoz; hőcserélők [gépalkatrészek]; hulladékaprító gépek; hulladéktömörítő gépek;
húsdarálók [gépek]; húsológépek; hűtőradiátorok motorokhoz és hajtóművekhez; injektorok; ipari
osztályozógépek, szortírozó gépek; ipari robotok; ipari tintasugaras nyomdagépek; italautomaták; italok
készítésére szolgáló gépek, elektromechanikus; izzítógyertyák dízelmotorokhoz; járműmosóberendezések;
kalapácsok [gépalkatrészek]; kaptafák cipőkhöz [gépek részei]; kardáncsuklók; kardántengelyek nem szárazföldi
járművekhez; kártgarnitúrák kártológépekhez; kártológépek; kaszáló- és aratógépek (1); kaszáló- és aratógépek
(2); kaszáló- és aratógépek (3); katalizátorok (2); kátrányozógépek; kavarógépek; kávédarálók, nem kézzel
működtetett; kazáncsövek [géprészek]; kazánkőgyűjtők gépek kazánjaihoz; kefék, elektromos működtetésű
[gépalkatrészek]; kefék [gépalkatrészek]; kefék porszívókhoz; kenőszivattyúk; kenyérvágó gépek; kerékpár
dinamók; kerékpár összeszerelő gépek; kerékrendszerek, kerékhajtóművek gépekhez; keresztszánok [géprészek];
kések fűnyírókhoz; kések [gépalkatrészek]; készülék italok szénsavval való dúsításához; készülék víz szénsavval
való dúsításához; kévekötő gépek; keverőgépek (1); keverőgépek (2); keverőgépek háztartási használatra
[elektromos]; keverők, keverőgépek; kiegyenlítő, kiegyensúlyozó gépek; kipufogódobok, hangtompítók
motorokhoz és hajtóművekhez; kipufogódobok, hangtompítók motorokhoz és hajtóművekhez;
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kipufogó-gyűjtőcsövek motorokhoz; kolbásztöltő gépek; kompresszorok hűtőgépekhez; kondenzáló

berendezések; konvejorok, szállítószalagok; konverterek acélművekbe; kovácsfújtatók; kovácsgépek,
kovácsprések [sűllyesztékes kovácsoláshoz]; kőmegmunkáló gépek; könyvkötő berendezések és gépek ipari
használatra; köpülőgépek; környezetkímélő berendezések motorokhoz; kötélgyártó gépek; kötőgépek; központi
porszívó berendezések; kultivátorok [gépek]; külső csontváz robotruhák, nem gyógyászati; kürtők
gőzkazánokhoz; lapátos, kanalas kotrók [mechanikus]; leeresztő csapok; légkondenzátorok (1); légkondenzátorok
(2); légpárnás készülékek anyagmozgatásra; légpumpák akváriumokba; légtelenítők, légelszívók tápvízhez;
lendkerekek, lendítőkerekek gépekhez; lengéscsillapítók dugattyúi [géprészek]; levegőelszívó gépek;
levegőszivattyúk [garázsfelszerelések]; lyukasztógépek, perforálógépek; magasnyomású mosóberendezések;
malomipari gépek; malomkövek; mángorlógépek; marógépek; mechanikus dobok, tekercsek hajlékony
tömlőkhöz; mechanikus tekercselő berendezések; meghajtószerkezetek, nem szárazföldi járművekhez; mélyfúró
berendezések, úszó vagy nem úszó; menetfúró és menetvágó gépek; menetvágó gépek; mezőgazdasági eszközök,
nem kézzel működtetett; mezőgazdasági felvonók, elevátorok; mezőgazdasági gépek; mintanyomó gépek;
mosogatógépek cserépedényekhez; mosógépek (1); mosógépek (2); mosó-színező gépek; motorfelfüggesztések
nem szárazföldi járművekhez; motorok légpárnás járművekhez; motorok, nem szárazföldi járművekhez; motoros
fűrészek; motoros kultivátorok; mozgójárdák; mozgólépcsők; munkaasztalok, gépasztalok; műanyagfeldolgozó
gépek; műanyagok lezárására szolgáló elektromos készülékek; nem kézzel működtetett, kézi szerszámok;
nyírógépek; nyírógépek állatokhoz; nyomáscsökkentők [géprészek]; nyomásszabályozók [géprészek];
nyomatékváltók nem szárazföldi járművekhez; nyomdagépek; nyomdagépek, nyomtatógépek fémlemezre történő
nyomtatáshoz; nyomdagépek, tipográfiai gépek; nyomdai matricák, betűjegyek; nyomdai [tipográfiai] prések (1);
nyomdai [tipográfiai] prések (2); nyomóhengerek gépekhez (1); nyomóhengerek gépekhez (2); nyomólemezek;
nyomószelepek [géprészek]; olajfinomító gépek; orsók szövőszékekhez; osztógépek, elválasztó gépek;
öblítőgépek; önindítók, indítókapcsolók motorokhoz és hajtóművekhez; önolajozó csapágyak; önszabályozó
üzemanyag szivattyúk; öntödei gépek; öntőformák [géprészek]; őrlőgépek; őrlőgépek, aprítógépek; őrlőgépek
háztartási használatra, nem kézi; palackdugaszoló gépek (1); palackdugaszoló gépek (2); palackmosó gépek;
palacktöltő gépek; palackzáró gépek; papíradagolók [nyomtatás, nyomdászat]; papírgyártó gépek; pengék
[gépalkatrészek]; pengetartók [gépalkatrészek]; permetezőgépek; pisztolyok [robbanóanyagot használó
szerszámok]; pliszégépek; pneumatikus ajtónyitók és -zárók [gépalkatrészek]; pneumatikus ajtózáró
berendezések; pneumatikus emelők; pneumatikus használtolaj elszívók; pneumatikus kalapácsok; pneumatikus
szállítók; pneumatikus vezérlések gépekhez, motorokhoz és hajtóművekhez; porelszívó készülékek tisztítási célra
(1); porelszívó készülékek tisztítási célra (2); porlasztók; porszívóhoz csatlakoztatható illat- és fertőtlenítőszer
szóró tartozékok; porszívók; prések, sajtók [gépek ipari célokra]; préslapok, nyomólapok [nyomdagépek részei];
préslégmotorok, sűrített levegős motorok; ragasztópisztolyok, elektromos; ragasztószalag-adagolók [gépek];
rakodórámpák; repülőgépmotorok (1); repülőgépmotorok (2); réselőgépek; réthántó ekék; rokkák; rostáló
berendezések (1); rostáló berendezések (2); rostálógépek; rotációs nyomdagépek, sajtók; rugók [géprészek];
ruhacsavaró, ruhafacsaró gépek mosáshoz; salakrosták [gépek]; sárfogók, iszapgyűjtők [gépek]; sarokkicsípők
[szerszámgépek]; sebességszabályozók gépekhez, hajtóművekhez és motorokhoz; sebességváltók, nem
szárazföldi járművekhez; sílécélező szerszámok, elektromos; simítóprések; sínfektető gépek; sörfőző gépek; sör
nyomás alatti lefejtésére szolgáló gépek; sörpumpák; stoppológépek; sugárhajtóművek nem szárazföldi
járművekhez; sűrített levegős gépek (1); sűrített levegős gépek (2); sűrített levegős pisztolyok masztix kilövésére;
sűrített levegős szivattyúk; szabadonfutók, nem szárazföldi járművekhez; szabályozók [géprészek];
száraztésztagyártó gépek; szárelválasztók [gépek]; szárítógépek [háztartási]; szecskavágók; szecskavágó kések;
szegecselőgépek; szegőgépek; szelepek [géprészek]; szélturbinák; szénaforgató gépek; szénakötő, szénakötöző
gépek; szénkefék [elektromosság]; szennyvízporlasztók; szerelvények gőzkazánokhoz; szerszámgépek;
szerszámok [géprészek]; szíjak gépekhez; szíjak motorokhoz és hajtóművekhez; színezőgépek; sziták, rosták,
szűrők [gépek vagy géprészek]; szivattyúk ellenáramos úszáshoz; szivattyúk fűtőberendezésekhez; szivattyúk
[gépek]; szivattyúk [gépek, motorok vagy hajtóművek; szivattyúmembránok; szívócsészék fejőgépekhez;
szívófejek porszívókhoz; szívógépek ipari célokra; szőlőprések (1); szőlőprések (2); szőnyegsamponozó gépek és
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készülékek, elektromos; szövőgépek; szövőgépek harisnyagyártáshoz; szövőszékek; sztátorok, állórészek [gépek

részei]; sztereotípia gépek; szűrőgépek; szűrők [gépek vagy motorok részei]; szűrők hűtő levegő tisztítására
motorokhoz; szűrőprések; tágulási tartályok [gépalkatrészek]; takarmányprések; tapadó szalagok csigasorokhoz;
teherfelvonók, emelők, csörlők; tejipari gépek; tejlefölöző gépek; tekercsek, orsók, csévék [géprészek];
tengelycsapok [gépalkatrészek]; tengelyek gépekhez; tengelykapcsolók, nem szárazföldi járművekhez (1);
tengelykapcsolók, nem szárazföldi járművekhez (2); tengelykapcsolók, tengelykötések [gépek]; termikus
lándzsák, lángfúrók [gépek]; textilipari gépek; tisztítógépek és berendezések, elektromos ; tojáskeltető gépek;
tokmányok [gépalkatrészek]; tokok, házak [gépalkatrészek]; tölcsérek mechanikus kiöntéshez; töltőgépek;
töltőkompresszorok, feltöltőkompresszorok; tömítések [hajtóművek részei]; tömszelencék [géprészek];
túlhevítők; turbinák, nem szárazföldi járművekhez; turbókompresszorok; tüskék, lyukasztók lyukasztógépekhez;
úszó feldolgozó, tároló és átrakodó [FPSO] egységek; 070584; útépítő gépek; úthengerek; úttisztító gépek
[önjáró]; ütőhúrozó gépek; üvegező gépek; üvegmegmunkáló gépek; üvegvágó gyémántok [gépalkatrészek];
üzemanyag-adagoló pumpák üzemanyagtöltő állomások, benzinkutak számára; üzemanyag-átalakítók belső égésű
motorokhoz; üzemanyag-megtakarítók motorokhoz és hajtóművekhez; vágógépek, vágószerszámok (1);
vágógépek, vágószerszámok (2); vagonemelők; vágó-, sorjázógépek; vaj készítő gépek; vákuumszivattyúk
[gépek]; váltakozó áramú generátorok ; varrógépek ; varrógépek, tűzőgépek; varrógép pedálok; vasalógépek;
vasútépítő gépek; védőlapok, védőpajzsok [gépalkatrészek] (1); védőlapok, védőpajzsok [gépalkatrészek] (2);
ventilátorok motorokhoz és hajtóművekhez; ventilátorszíjak motorokhoz és hajtóművekhez; verőgépek; vésők
gépekhez; vészhelyzeti áramfejlesztő generátorok; vetélők, hajók [géprészek]; vetőgépek; vezérlőkábelek
gépekhez, motorokhoz vagy hajtóművekhez; vezérlőszerkezetek gépekhez, motorokhoz vagy hajtóművekhez;
vezérműtengelyek járműmotorokhoz; vezetők, sínek gépekhez; vibrátorok [gépek] ipari használatra;
villanymotorok, nem szárazföldi járművekhez; vízmelegítők [géprészek]; víztelenítő gépek; vízturbinák;
vulkanizáló berendezések, készülékek; zárógépek ipari célokra; zöldségreszelő gépek; zöldség spirálvágók,
elektromos; zúzógépek; zúzógépek, aprítógépek ipari használatra; zúzógépek, őrlőgépek; zsákok porszívókhoz;
zsírtalanító gépek; zsírzógyűrűk [géprészek]; zsírzószelencék [gépalkatrészek] (1); zsírzószelencék
[gépalkatrészek] (2).
8

Ácsfúrók; ágvágók; állatállomány megjelölésére szolgáló eszközök; állatnyíró eszközök [kéziszerszámok];

állatnyíró eszközök, nyírógépek; állatok megnyúzására szolgáló szerszámok és eszközök; aprópénzgyűjtők,
aprópénztálcák; árak [szerszámok]; árokásók [kéziszerszámok]; ásók; ásók, ásóeszközök [kéziszerszámok];
bajonettek, szuronyok; billogok, égetővasak; borospalack fóliavágók; borotvák; borotválkozó készletek;
borotvapengék; borotvatokok; boxerek, ököl boxerek; bővítő fúrók [kéziszerszámok] (1); bővítő fúrók
[kéziszerszámok] (2); bújtatófák; csákányok (1); csákányok (2); csákányok (3); csákányok, fejtőkalapácsok
[kéziszerszámok]; csavarkulcsok; csavarkulcsok [kéziszerszámok]; csipeszek, fogók; csiszolókorongok; csővágó
eszközök; csővágók [kéziszerszámok]; dobozvágó kések; döngölők [kéziszerszámok]; dörzsárak, lyuktágítók;
dörzspapír borítású körömreszelők; drótcsupaszítók [kéziszerszámok]; drót- és fémszalag-feszítők
[kéziszerszámok] (1); drót- és fémszalag-feszítők [kéziszerszámok] (2); dugarozóvasak, tömítővasak;
dugókulcsok [kéziszerszámok]; elektromos és nem elektromos hajnyíró gépek; elektromos és nem elektromos
szőrtelenítő; elektromos haj fonók; elektromos vagy nem elektromos körömfényesítők,; élező eszközök;
élezőkorongok [kéziszerszámok]; emelők; evőeszközök; evőeszközök [kések, villák és kanalak]; expanderek
[kéziszerszámok]; ezüstneműk [kések, villák és kanalak]; fakalapácsok [kéziszerszámok]; faltörő kosok
[kéziszerszámok]; fecskendők inszekticidek [rovarirtó szerek] permetezéséhez; fejtőkések, faragókések;
fejtőkések, faragókések [kéziszerszámok]; fenőeszközök (1); fenőeszközök (2); fenőkőtartók, fenőkőtartó tokok;
fenőszíjak bőrből (1); fenőszíjak bőrből (2); festékkeverő, palettakaparó kések; feszítővasak, emelőrudak; finom
csipeszek; fogók, csipeszek; folyadékok dekantálására, ülepítésére szolgáló eszközök [kézi]; fúrófejek
[kéziszerszámok részei]; fúrók (1); fúrók (2); fúrók, kézi működtetésű; fúrók [kéziszerszámok]; fúróperselyek;
fúrótartók [kéziszerszámok]; füllyukasztó készülékek; fűnyírók [kéziszerszámok]; fűrészek [kéziszerszámok];
fűrészkeretek; fűrészlapok [kéziszerszámok részei]; gerebenek [kéziszerszámok]; gereblyék [kéziszerszámok];
gérvágó ládák [kéziszerszámok]; gravírozó tűk; gumibotok; guvrirozó vasak; gyaluk; gyaluvasak, gyalupengék,
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gyalukések (1); gyaluvasak, gyalupengék, gyalukések (2); gyémántok üvegvágáshoz [kéziszerszámok részei];

gyomirtó eszközök [kéziszerszámok]; gyomláló villák [kéziszerszámok]; gyümölcs csumázók; gyümölcsszedők
[kéziszerszámok]; gyümölcs szeletelők; gyűrűs csapmérő vasak, csavarmenetvágó lemezek; hajsütővasak; halász
szigonyok; hasítóbárdok; hobbi kések (szikék); homok gereblyék; hornyoló fejszék (1); hornyoló fejszék (2);
hornyoló vésők; horonygyaluk; hosszabbítók menetfúrók támasztókarjához; hústépő karmok; húsvágó bárdok
[kések]; húsvágó kések, bárdok [kéziszerszámok]; jégvágók, jégcsákányok; kacsozókések; kalapácsok
[kéziszerszámok]; kanalak; kanalak, étkezővillák és étkezőkések babáknak; kandalló fújtatók [kéziszerszámok];
kanócvágók [ollók]; kaparókések [kéziszerszámok] (1); kaparókések [kéziszerszámok] (2); kaparóvasak
sílécekhez; kaptafák [kézi cipész szerszámok]; kardhüvelyek; kardok; karikavágók [kéziszerszámok];
kaszagyűrűk; kaszakövek; kaszanyelek; kerámiakések; keretek kézifűrészekhez; keretes fűrészek, ívfűrészek;
kések; késnyelek; keverőpálcák festékkeveréshez; kézi autóemelők; kézi csiszolóeszközök; kézi hajsütővasak (1);
kézi hajsütővasak (2); kézi működtetésű dekopírfűrészek; kézi működtetésű zöldség-spirálvágók; kéziszerszám
növényi élősködők megsemmisítéséhez; kézi szivattyúk; kézzel működtetett kerti szerszámok; kézzel működtetett
kéziszerszámok; kézzel működtetett pisztolyok masztix extrudálására; kisméretű sarlók (1); kisméretű sarlók (2);
kisméretű sarlók (3); kisméretű sarlók (4); kivágó szerszámok [kéziszerszámok] (1); kivágó szerszámok
[kéziszerszámok] (2); konzervnyitók, nem elektromos; konyhai zöldségszeletelők; kovácskalapácsok
[kéziszerszámok]; kőműves kalapácsok (1); kőműves kalapácsok (2); körömágybőr vágó csipeszek;
körömreszelők (1); körömreszelők (2); körömreszelők, elektromos; körömvágók, elektromos vagy nem
elektromos; köszörűkövek, fenőkövek; kőtörő kalapácsok, nagykalapácsok; lapátok [kéziszerszámok];
levegőpumpák, kézi; lézeres szőreltávolító készülékek, nem gyógyászati célra; lyukasztók; lyukasztók
[kéziszerszámok]; macheték [széles pengéjű kések]; manikűrkészletek; manikűrkészletek, elektromos; marók
[kéziszerszámok]; mellfúrók, amerikánerek; menetfúrók, menetvágók [kéziszerszámok]; menetjegy-lyukasztó
eszközök; menetvágók [kéziszerszámok]; metszőkések; metszőollók; metszőollók, kerti ollók; mezőgazdasági
eszközök, kézzel működtetett; mozsártörők [kézi eszközök]; műanyag kanalak, étkezővillák és étkezőkések; nem
elektromos csavarhúzók; nem elektromos sajtszeletelők; nyelek kézi szerszámokhoz; nyeles vésők; nyírógépek
[kéziszerszámok]; nyíróollók, vágógépek; ollók; oltóeszközök; osztriganyitók; öntőkanalak [kézi eszközök];
öntőtégelyek [kézi]; öntő vasak; patakések; pecsenyevillák; pedikűr készletek; pengeélező eszközök; pengék
[fegyverek]; pengék [kéziszerszámok]; pikkelyező kések; piszkavasak; pisztolyok [kéziszerszámok]; pizzavágók,
nem elektromos; pontozók [kéziszerszámok]; reszelők [kéziszerszámok]; reszelők, ráspolyok [szerszámok];
rovarirtó permetezők [kéziszerszámok]; satuk; satuk [kéziszerszámok]; sílécélező szerszámok, kézzel
működtetett; simító vasak [bőrmegmunkáláshoz]; spatulák [kéziszerszámok]; spatulák művészek általi
használatra; steril testlyukasztó eszközök; szablyák; szakállnyírók; számbeütő szerszámok; szegecselőgépek
[kéziszerszámok]; szegecselő kalapácsok; szegecselő kalapácsok [kéziszerszámok]; szegecselők
[kéziszerszámok]; széles fejszék, szekercék, bárdok (1); széles fejszék, szekercék, bárdok (2); szeletelőkések;
szemcséző, doroszoló kalapácsok; szempillagöndörítők; szemzőkések; szerszámtartó kötények; szigonyok;
szobrászvésők (1); szobrászvésők (2); szorítókeretek ácsok vagy asztalosok részére; szögkiszedők; szögkiszedők,
kézi működtetésű; szögkiszedők [kéziszerszámok]; szögmérők [kéziszerszámok]; szőrtelenítő csipeszek; talaj
előkészítő szerszámok [kéziszerszámok]; tetováló készülékek; tetoválótűk; tojásszeletelő, nem elektromos;
tömítőpisztolyok; tőrök; törőmozsarak [kézi eszközök]; tűreszelők; ültetőkanalak [kertészet]; üregező,
vájatkészítő fúrófejek [kéziszerszámok részei]; vadászkések; vágó- és szúrófegyverek; vágóeszközök
[kéziszerszámok] (1); vágóeszközök [kéziszerszámok] (2); vágópengék; vágó rudak [kéziszerszámok];
vágószerszámok; vakolókanalak, ültetőkanalak, kőműveskanalak; ványoló-, kallózó-, döngölőszerszámok [kézi];
vasalók; vasalók [nem elektromos kéziszerszámok]; vasvillák, mezőgazdasági villák; vésőszerszámok, gravírozó
eszközök [kéziszerszámok]; vészhelyzet esetére való kalapácsok; vezetőhuzalok, mérődrótok [kéziszerszámok];
villák [evőeszközök]; vonókések, hántolókések; zöldséghámozók [kéziszerszámok]; zöldségreszelők (1);
zöldségreszelők (2); zöldségreszelők (3); zsebkések, bicskák; zsinórverők [szerszámok].
9

Abakuszok, golyós számolótáblák; ácsvonalzók, famérő lécek; adatfeldolgozó készülékek, berendezések;

akkumulátor dobozok; akkumulátor- és elemtöltők (1); akkumulátor- és elemtöltők (2); akkumulátorok
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elektromos cigarettákhoz; akkumulátor üvegek; akusztikus kapcsolók; alhidádék; alkoholmérők, alkoholszondák;

anódok; anódtelepek; antennák; antikatódok; anyagok elektromos hálózatokhoz, fővezetékekhez [huzalok,
kábelek]; anyagvizsgáló készülékek és gépek; apertométerek, numerikus apertúra mérésére szolgáló eszközök
[optikai]; áramátalakítók, transzformátorok; áram-egyenirányítók; áramkör bekapcsolók; áramköri megszakítók
(1); áramköri megszakítók (2); áramlásmérők, fogyasztásmérők; árammérők, ampermérők; áramtároló rácsok
elemekhez; árbócok rádióantennákhoz; armatúrák, forgórészek [elektromosság]; asztrofotográfiai lencsék;
asztronómiai berendezések és készülékek; audio interfészek; audio keverők; audiovizuális tanítási eszközök;
audiovizuális vevőkészülékek; automatikus időkapcsolók; automatikus kormányberendezések járművekhez;
autórádiók; azbeszternyők tűzoltóknak; azbesztkesztyűk balesetvédelmi célokra; azbesztruhák tűzvédelmi
célokra; azimutális műszerek, eszközök; azonosító fonalak, zsinórok elektromos vezetékekhez; azonosító héjak,
hüvelyek elektromos vezetékekhez; balesetek elleni védőkesztyűk; balesetvédelmi hálók; bankjegykiadó
automaták [ATM]; barométerek; bébiörök; bélyegzőórák [időregisztráló eszközök]; bérmentesítés ellenőrzésére
szolgáló készülékek; berregők, hangjelzők, áramszaggatók; betatronok; betörésgátló riasztókészülékek;
biochipek; biometrikus azonosító kártyák; biometrikus útlevelek; biztonsági berendezések vasúti közlekedéshez;
biztonsági felügyelő robotok; biztonsági hálók; biztonsági övek, hevederek nem járműülésekhez és
sportfelszerelésekhez; biztonsági ponyvák; biztonsági tokenek [kódoló eszközök]; biztosíték huzalok;
biztosítékok; botkormányok számítógépekhez, nem videojátékokhoz; bőrvastagságmérő készülékek (1);
bőrvastagságmérő készülékek (2); búvárkesztyűk; búvármaszkok, búvárálarcok; búvár ólomövek; búvárpipák,
légzőcsövek; búvárruhák; bűvös lámpák [laterna magica]; CD-lejátszók; CD-ROM-ok; chipkártyák [integrált
áramkörös kártyák]; ciklotronok; cukortartalom-mérők; csatlakozások elektromos vezetékekhez; csatlakozások,
kábelsaruk [villamosság]; csatlakozott karkötők [mérőműszerek]; csatolók [adatfeldolgozó berendezés];
csavarmenet mérők; csecsemőmérlegek; csengők [figyelmeztető berendezések]; cseppentők mérésre, nem
gyógyászati vagy háztartási célokra; csuklótámaszok számítógépekhez; dekompressziós kamrák; demagnetizáló
készülékek mágnesszalagokhoz; denzitométerek, feketedésmérők; derékszögű vonalzók méréshez; derékszög
vonalzók méréshez; desztilláló berendezések tudományos célokra; detektorok; diafragmák [akusztika];
diafragmák [fényképészet]; diafragmák, membránok tudományos berendezésekhez; diagnosztikai berendezések,
nem gyógyászati; diffrakciós készülékek [mikroszkópia]; digitális fényképkeretek; digitális jelek; digitális
meteorológiai állomások; diktafonok; dinamométerek, erőmérők; díszítő mágnesek; DNS-chipek; dózismérők,
doziméterek; dugók, csatlakozó aljzatok és más kapcsolások [elektromos csatlakozások]; DVD-lejátszók;
egérpadok; egér [számítógép periféria]; elágazódobozok [elektromosság]; elágazódobozok [villamosság];
elágazóhüvelyek elektromos kábelekhez; elakadásjelző háromszögek; elektrodinamikái készülékek jelzések,
jelzőlámpák távirányítására; elektrodinamikái készülékek vasúti váltók távvezérlésére; elektrolizáló készülékek;
elektromágneses tekercsek (1); elektromágneses tekercsek (2); elektromos ajtócsengők; elektromos
akkumulátorok járművekhez; elektromos aljzatok; elektromos átalakítók; elektromos csatolások (1); elektromos
csatolások (2); elektromos elemek, akkumulátorok (1); elektromos elemek, akkumulátorok (2); elektromos
elemek, akkumulátorok (3); elektromos elemek, akkumulátorok (4); elektromos érintkezők; elektromos és
elektronikus effekt egységek hangszerekhez; elektromos induktorok; elektromos kábelek (1); elektromos kábelek
(2); elektromos kábelkötegek autókhoz; elektromos kerítések; elektromos kisülési csövek, nem világítási célra;
elektromos kollektorok; elektromos kommutációs készülékek; elektromos konverterek; elektromos
riasztócsengők; elektromos távgyújtó készülékek; elektromos tekercsek; elektromos veszteségjelzők,
veszteségindikátorok; elektromos vezetők, vezetékek; elektromos zárak; elektroncső; elektronikus árucímkék,
termékcímkék; elektronikus belépés-ellenőrzési rendszerek egymással összeköttetésben lévő biztonsági ajtókhoz;
elektronikus interaktív táblák; elektronikus jeladók; elektronikus kijelzőtáblák; elektronikus kotta, letölthető;
elektronikus könyvolvasók; elektronikus lakatok; elektronikus naplók; elektronikus numerikus kijelzők;
elektronikus nyakörvek állatok idomításához; elektronikus útlevelek [e-útlevelek]; elektronikus zsebfordítógépek;
elemek, telepek világításhoz; életmentő jelzőrakéták, nem robbanékony és nem pirotechnikai; életmentő
készülékek és felszerelések; életmentő tutajok; ellenállások, elektromos; elosztódobozok [elektromosság]; elosztó
pultok, konzolok [elektromosság]; elosztótáblák [elektromosság]; epidiaszkópok; equalizerek [audio készülékek];
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ergométerek; érmével működő mechanizmusok televíziókészülékekhez; erősítő csövek; erősítők; eszközök

virtuális billentyűzetek kivetítéséhez; ételelemző készülékek; exponált filmek; exponált mozifilmek; exponált
röntgenfilmek; faxgépek; fedelek, borítók elektromos csatlakozókhoz; fejes vonalzók méréshez; fejfedők mint
védősisakok; fejhallgatók; fejtisztító szalagok [felvétel]; fej védő eszközök; fej védők sportoláshoz; fekete
dobozok [adatrögzítők]; felügyelő, ellenőrző berendezések, elektromos; félvezetők; fémdetektorok ipari vagy
katonai használatra; fényceruzák vizuális kijelzőkhöz, displayekhez; fényerő-szabályozók, elektromos;
fényképészeti állványok; fényképészeti diapozitívok; fényképészeti keresők, képkeresők; fényképészeti
készülékek és eszközök tárolására készült tokok; fényképészeti villanólámpák, vakuk; fényképezőgépek,
kamerák; fényképnyomatok szatinálására szolgáló készülékek; A0392; fénykibocsátó diódák [LED];
fénykibocsátó elektronikus mutatóeszközök; fénymásolók; fényvisszaverő biztonsági mellények; fényvisszaverő
macskaszemek ruházathoz, közlekedési balesetek megelőzésére; fermentáló készülékek [laboratóriumi
berendezések]; festékpatronok, üres, nyomtatókhoz és fénymásológépekhez (1); festékpatronok, üres,
nyomtatókhoz és fénymásológépekhez (2); feszültségnövelő transzformátorok; feszültségszabályozók
járművekhez; filmfelvevő készülékek, berendezések; filmvágó készülékek; fizikai kísérletekhez való készülékek
és eszközök; fluoreszcens ernyők; fodrászati gyakorló fejek [oktatási eszközök]; fogvédők; fonalszámlálók
[nagyítóüvegek]; fordulatszámmérők; fordulatszám-szabályozók lemezjátszókhoz; fotométerek (1); fotométerek
(2); fotónyomatok szárítására szolgáló készülékek; fotovillamos elemek; földmérő berendezések és eszközök;
földmérő eszközök; földmérő láncok; frekvenciamérők; függőónok (1); függőónok (2); fülbetétek
fejhallgatókhoz; füldugók búvároknak; fülhallgatók távközléshez; fürdőszobai mérlegek; füstjelző berendezések;
galenit kristályok [detektorok]; galvanométerek; gazométerek [mérőműszerek]; gázvizsgáló eszközök; golyóálló
kabátok, mellények; golyóálló ruházat; GPS készülékek; gumiabroncsokban levő nyomás csökkenését
automatikusan jelző készülékek; gyorsulásmérők; gyűrű méretező; hajlékonylemezek, flopilemezek; hajózási
jelzőberendezések; hajózási készülékek és műszerek; hamis pénzérme detektorok; hangátvitelre szolgáló
készülékek; hangfelvétel-hordozók; hanglemezek; hanglokalizáló eszközök; hangreprodukáló készülékek;
hangriasztók; hangrögzítő, hangfelvevő készülékek; hangrögzítő szalagok; hangszedő karok lemezjátszókhoz;
hangszórók, hangosbemondók, megafonok; hangszóró kürtök; hangszórószekrények, hangszóródobozok;
hangvezetők, hangcsatornák; háromdimenziós szemüvegek; háromlábú állványok fényképezőgépekhez (1);
háromlábú állványok fényképezőgépekhez (2); határolók, limiterek [elektromosság]; háttérvásznak
[fényképészet]; hegesztőpajzsok; heliografikus [fénytávíró] készülékek; higanyos libellák; hitelkártya terminálok;
hologramok; homokórák; hordható videokijelző monitorok; hordozható médialejátszók; hő- és nedvességmérők;
hőmérők, nem gyógyászati használatra; hőmérsékletjelző címkék, nem gyógyászati használatra; hőmérsékletjelző
készülékek; hőmérséklet szabályozó készülékek; hőmérsékletszabályozó készülékek; hullámmérők; humanoid
robotok mesterséges intelligenciával; huzalcsatlakozók [elektromosság]; időregisztráló készülékek; indítókábelek
motorokhoz; indukciós tekercsek; infravörös érzékelő berendezések; inkubátorok baktériumkultúrákhoz; integrált
áramköri chipek; integrált áramkörök (1); integrált áramkörök (2); integrált áramkörök (3); interaktív
érintőképernyős terminálok; interkommunikációs berendezések, készülék; inverterek, áramátalakítók
[elektromosság]; ionizációs készülékek, nem lég- vagy vízkezeléshez; ipari műveletek távirányítására szolgáló
elektromos berendezések; iránytűk, tájolók, kompaszok [mérőműszerek]; írásvetítő berendezések; játékszoftverek
[rögzített]; jegynyomtatók; jelölőmércék [asztalosmunkához]; jelzőbóják (1); jelzőbóják (2); jelzőcsengők;
jelzőcsörgők haszonállatok tereléséhez; jelzőlámpák; jelzőpanelek, világító vagy mechanikus; jelzősípok;
jukeboxok [háttértároló eszközök] számítógépekhez; kalibráló gyűrűk; kaloriméterek; kamera filterek; kamerás
bébiörök; kapcsolódobozok [elektromosság]; kapcsolók, elektromos; kapcsolótáblák; kapilláris csövek; katódok;
katódos rozsdavédő készülékek, berendezések; kazánvezérlő eszközök; kéknyomatos berendezések; kémcsövek;
kemencék laboratóriumi használatra; kémlelőnyílások [nagyítólencsék] ajtókra; kénmérők; képtávíró készülékek;
keretek diapozitívekhez; kézi adó-vevők [walkie-talkie készülékek]; kézi elektronikus szótárak; kézi
számítógépek [PDA]; kiegyensúlyozó készülékek, mérlegek (1); kiegyensúlyozó készülékek, mérlegek (2);
kihangosító készletek telefonokhoz; kilométerszámlálók járművekhez; klímaszabályozó digitális termosztátok;
koaxiális kábelek; kódolt azonosító karkötők, mágneses; kódolt kulcskártyák; kódolt mágneskártyák;
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kommutátorok; kompakt lemezek, CD-k [audio-video]; komparátorok; kondenzátorok [elektronika];

kontaktlencsék; kontaktlencse tárolók, tartók; korrekciós lencsék [optika]; kozmográfiai eszközök, műszerek;
ködjelzők, nem robbanásveszélyes; köpenyek/burkolatok elektromos kábelekhez; körlogarlécek; közlekedési
jelzőlámpa berendezések [jelzőeszközök]; közlekedési táblák, világító vagy mechanikus; központosító készülékek
diapozitívokhoz; közúti jelzőbóják; kromatográfiás berendezések laboratóriumi használatra; kronográfok
[időrögzítő készülékek]; kutyasípok; kvantumpont fénykibocsátó diódák [QLED]; laboratóriumi centrifugák;
laboratóriumi robotok; laboratóriumi tálcák; laktométerek, tejfajsúlymérők (1); laktométerek, tej faj súlymérők
(2); láncok cvikkerhez, csiptetős szemüveghez; laptopokhoz kialakított állványok; laptop számítógépek (1);
laptop számítógépek (2); laptop tokok; légsűrűségmérők, aerométerek; légzőkészülékek, a mesterséges
lélegeztetésre szolgáló készülékek kivételével; légzőkészülékek légszűrésre; légzőkészülékek víz alatti úszáshoz;
légzőmaszkok nem mesterséges lélegeztetéshez; lejtésmutatók, dőlésindikátorok; lemezek akkumulátorokhoz;
lemezjátszók; lemezjátszó tűk cseréjére szolgáló készülékek; lemezmeghajtók számítógépekhez; lencsevédők (1);
lencsevédők (2); lépésmérők, lépésszámlálók; letölthető csengőhangok mobiltelefonokhoz; letölthető elektronikus
kiadványok, publikációk; letölthető elektronikus pénztárcák [e-pénztárcák]; letölthető grafikák
mobiltelefonokhoz; letölthető hangulatjelek mobiltelefonokhoz; letölthető képfájlok; letölthető kriptográfiai
kulcsok kriptovaluta fogadáshoz és elköltéséhez; letölthető számítógépes játékszoftverek; letölthető zenefájlok;
levegő elemzésére szolgáló készülékek; levélmérlegek; lézerek nem gyógyászati célokra; lézeres vészjelző
fények; logarlécek; logok, hajósebesség mérő műszerek; lombikállványok, retortaállványok; lombikok
laboratóriumi kísérletekhez; lopásgátló berendezések, elektromos; lovagló sisakok; lyukkártyás irodagépek;
magasságmérők [altiméterek]; magasságmérő műszerek; mágneses adathordozók; mágneses huzalok,
mágneshuzalok; mágneses kódolók; mágneses rezonanciás képalkotó [MRI] berendezések, nem gyógyászati
célokra; mágneses személyazonosító kártyák; mágneslemezek; mágnesszalag-egységek számítógépekhez;
mágnesszalagok; magnetofonok; magnók [kazetták lejátszásához]; matematikai műszerek; mechanizmusok
érmével működő berendezésekhez, készülékekhez; megafonok; megfigyelő műszerek; mélynyomók;
mélységmérő készülékek és gépek; mélységmérő ólmok; mélységmérő zsinegek; memóriakártyák
videojáték-gépekhez; mentőcsónakok; mentőkapszulák természeti katasztrófák esetére; mentőmellények (1);
mentőmellények (2); mentőmellények (3); mennyiségjelzők; mércék, mértékek, mérőműszerek; mérlegek
testtömeg-analizátorral; mérőasztalok [felmérő, tervező eszközök]; mérőeszközök, mértékek; mérőkanalak,
adagolókanalak; mérőkészülékek, elektromos; mérőkörzők; mérőműszerek (1); mérőműszerek (2); mérőüvegek;
meteorológiai léggömbök; meteorológiai műszerek; metronómok, ütemadók; mikrofonok; mikrométer csavarok
optikai eszközökhöz; mikrométerek; mikroprocesszorok; mikroszkópok; mikrotomok; mobiltelefonok; modemek;
monitorok [számítógép hardver]; monitorok [számítógép programok]; mosótálcák [fényképészet];
munkamegfigyelő, -ellenőrző tükrök; munkavédelmi arcvédő pajzsok; műholdak tudományos célokra; műholdas
navigációs készülékek; műholdkereső mérőműszerek; nagyfrekvenciás készülékek; nagyító készülékek
[fényképészet]; nagyítók, lupék [optika]; nanorészecske-méret elemzők; napelemek, szolár akkumulátorok;
napelemek villamosenergia-termeléshez; napszemüvegek; navigációs berendezések járművekhez [fedélzeti
számítógépek]; navigációs eszközök; nedvességmérők, higrométerek; neon világítások; nyomásjelző dugók
szelepekhez; nyomásjelzők; nyomásmérő eszközök (1); nyomásmérő eszközök (2); nyomógombok csengőkhöz;
nyomtatók számítógépekhez; objektívek [lencsék] [optika]; ohm-mérők; okosgyűrűk; okoskarórák;
okostelefonok; okosszemüvegek; oktánsok; oktatási készülékek; olvasók [adatfeldolgozó eszközök];
olvasztótégelyek (Laboratóriumi -); operációs rendszer programok számítógépekhez, rögzített; optikai
adathordozók; optikai cikkek; optikai gyűjtőlencsék, kondenzorok; optikai karakterolvasók; optikai készülékek és
eszközök; optikai lámpák; optikai lemezek; optikai lencsék; optikai szálak [üvegszálak] (1); optikai szálak
[üvegszálak] (2); optikai üveg; orrcsipeszek műugrók és úszók részére; orsók [fényképészet]; ostyák, lemezek
integrált áramkörökhöz; oszcillográfok; oxigén áttöltésére szolgáló készülékek; ózonizátorok, ózonizálók;
összeadógépek; parkolásérzékelők járművekhez; parkolóórák; pénzérmével működtetett szerkezetek;
pénztárgépek; pénzszámláló és -válogató gépek; periszkópok; petri-csészék; piezoelektromos érzékelők; pipetták;
pirométerek; pitot-csövek; planiméterek, területmérők; polariméterek, sarkításmérők; precíziós mérlegek;
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precíziós mérőműszerek; prizmák [optika]; próbabábuk újraélesztés gyakorlásához [oktatási eszközök];

processzorok [központi feldolgozó egységek]; radarkészülékek; rádiókészülékek; radiológiai ernyők ipari
használatra; radiológiai készülékek ipari használatra; rádiós személyhívók; rádiótávíró készülékek; rádiótelefon
készülékek; rajzfilmek; rajzgépek; reduktorok [elektromosság]; refraktométerek; refraktorok, fénysugártörő
készülékek; relék, elektromos; reosztátok; részecskegyorsítók; retorták, lombikok; riasztók; riasztósípok; rosták
fotogravűrhöz; röntgencsövek, nem orvosi célokra; röntgenfelvételek, nem orvosi célokra; röntgenkészülékek
nem gyógyászati célokra; röntgensugarak elleni védőeszközök, nem gyógyászati használatra; röntgensugárzás
elleni védőkesztyűk ipari célokra; röntgensugárzás előállító készülékek és berendezések, nem orvosi célokra;
savmérők, acidiméterek akkumulátorokhoz; savsűrűségmérők; sebesség-ellenőrző készülékek járművekhez;
sebességjelzők; sebességmérő műszerek [fényképészet]; sétálómagnók; sorszám kiadók; sótartalommérők,
sófokolók; sötétkamrák [fényképészet]; sötétkamra lámpák [fényképészet]; sötét üveg, lemez keretei
[fényképészet]; speciális laboratóriumi bútorok; speciális ruházat laboratóriumi használatra; spektrográfok;
spektroszkópok; sportsípok; stroboszkópok; sugárzásmérők, aktinométerek; súlymérő berendezések (1); súlymérő
berendezések (2); súlymérő készülékek és eszközök; súlyok; sűrűségmérők, denziméterek; szabályozó
berendezések, elektromos; szabászati mérőszalagok; szájvédők sportoláshoz; számítógép billentyűzetek;
számítógépek; számítógépes hardver; számítógépes képernyővédő szoftverek, rögzített vagy letölthető;
számítógépes programok [letölthető szoftverek]; számítógépes programok, rögzített (1); számítógépes
programok, rögzített (2); számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes szoftverplatformok,
rögzített vagy letölthető formában; számítógéphez kialakított perifériák; számítógép hordozó tokok, táskák;
számítógép interfészek; számítógép-képernyőkhöz kialakított védőfóliák; számítógép memória eszközök;
számlálók, mérőműszerek; számlázógépek; számológépek; szárítóállványok [fényképészet]; szavazógépek;
szegélyjelzők, szegélyjelölők; szelfibotok [kézi egykaros állványok]; szelfi lencsék; szélirány jelzésére szolgáló
szélzsákok; szélmérők, anemométerek; szemlencséket, okulárokat tartalmazó műszerek; szemlencsék, okulárok;
szemüvegek (1); szemüvegek (2); szemüvegkeretek; szemüveglencsék; szemüvegtokok; szenzoros kesztyűk;
szerszámbefogó- és vezető mérőműszerek; szerves fénykibocsátó diódák [ÖLED]; szextánsok; szferométerek;
szigetelt rézhuzalok; szíjak, pántok mobiltelefonokhoz; szikrafogók; szimulátorok járművek kormányozásához és
vezérléséhez; szimulátorok újraélesztési oktatáshoz; színpadvilágítás-szabályozók; szintezőlécek [földmérő
műszerek]; szintező műszerek (1); szintező műszerek (2); szirénák; szkennerek [adatfeldolgozó eszközök];
szócsövek; szolenoid szelepek [elektromágneses kapcsolók]; szonárok, hanglokátorok; szondák tudományos
használatra; szögmérők [mérőműszerek]; sztereoszkópikus berendezések; sztereoszkópok; szűrők
légzőmaszkokhoz; táblagépek; táblagép tokok; tachométerek; tanító robotok; tárolók, tartók mikroszkóp
tárgylemezekhez; tartók elektromos tekercsekhez; távadók, transzmitterek [távközlés] (1); távadók, transzmitterek
[távközlés] (2); távcsövek, látcsövek [kétcsövű]; távirányító készülékek; távirányító készülékként működő
elektronikus kulcstartók; távírógépek; távíró huzalok; távíró készülékek; távmérő műszerek, teleméterek;
távolságmérő, távmérő berendezések; távolságrögzítő készülékek, kilométerszámlálók; taxaméterek [díjmutató
számlálószerkezetek]; telefonkagylók; telefonok; telefonok mikrofonjai; telefonvezetékek; tele-jelenlét robotok;
telekommunikációs készülékek ékszerek formájában; teleszkópok; teleszkópos irányzók lőfegyverekhez;
tengerészeti iránytűk; tengeri mélységmérők; teodolitok; térdpámák, térdvédők munkásoknak; termografikus
kamerák; termosztátok járművekhez; testhevederek teheremeléshez; tesztelő készülékek nem gyógyászati
használatra; tisztítóberendezések hanglemezekhez; tojáslámpázók; tokok digitális személyi asszisztensekhez
[PDA-khoz]; tokok okostelefonhoz; tokok okostelefonokhoz; tolómérők, tolómércék (1); tolómérők, tolómércék
(2); tolómérők, tolómércék (3); tolósúlyos kézimérlegek; totalizátorok; töltőállomások elektromos járművekhez;
töltők elektromos cigarettákhoz; trackball-ok [számítógépes eszközök]; tranzisztorok [elektromos]; triódák;
túlélőtakarók; túlfeszültség korlátozók; túlfeszültség levezetők, villámhárítók; tűk lemezjátszókhoz; tükrök
[optikai]; tűk tájolókhoz; tűzálló ruházat; tűzálló takarók; tűzcsapók; tüzérségi célzótávcsövek; tűzjelző
készülékek; tűzlépcsők, tűzlétrák; tűzoltófecskendők; tűzoltóhajók; tűzoltókészülék (1); tűzoltókészülék (2);
tűzoltó sprinkler-rendszerek; tűzoltó szivattyúk (1); tűzoltó szivattyúk (2); tűzoltótömlők; TV-készülékek;
tv-súgógépek; ujjbőségmérők; ultraibolya sugárzás elleni szűrők, fényképezéshez; USB pendrive-ok; ütközési
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próbababák; üzemanyagszint-mérők; üzenetrögzítők; vágóberendezések mozifilmekhez; vakításgátló ellenzők;

vakításgátló szemüvegek; vakuk [fényképészet]; vákuumcsövek [rádió]; vákuummérők; válaszjeladók
[transzponderek]; varázsvesszők [vízkutatóké]; variométerek; védőálarcok/-maszkok; védőcipők baleset, sugárzás
és tűz ellen; védőeszközök személyek balesetvédelmére; védőfóliák okostelefonokhoz; védőöltözetek pilóták
részére; védőruházat baleset, sugárzás és tűz ellen; védősisakok sportoláshoz; védőszemüvegek sportoláshoz;
vegyészeti berendezések és eszközök; vékony kliens számítógépek; vetítőgépek; vetítővásznak; vezérlőpanelek
[elektromosság]; vezetékcsatornák, kábelcsatornák [elektromosság]; vezetékek, elektromos; vezeték nélküli
telefonok; videojáték patronok, kazetták; videokamerák; videokazetták (1); videokazetták (2); videoképemyők;
videomagnók, képmagnók; videotelefonok; videovetítők, projektorok; világítástechnikai ballasztok
[áramkorlátozó; világító jeladók; világító jelek; világító vagy mechanikai jelzések; villamosított sínek fényszórók
felszerelésére; villanófények, villogók; virtuális valóság headsetek; viselhető aktivitásészlelők; viselhető
számítógépek; viszkozitásmérők; visszapillantó kamerák járművekhez; vizelet-faj súlymérők; vízmérők,
hidrométerek; vízszintezők, vízmértékek (1); vízszintezők, vízmértékek (2); vízszintjelzők; voltmérők; vonalkód
leolvasók; vonalzók [mérőeszközök] (1); vonalzók [mérőeszközök] (2); wah-wah pedálok; zárkioldók
[fényképészet] (1); zárkioldók [fényképészet] (2); zavarszűrő készülékek [villamosság]; zenegépek [jukeboxok];
zsebszámológépek; zsinórok csiptetős szemüveghez.
10

Aeroszolos adagolók orvosi használatra; agyi pacemakerek; akupresszúrás pántok; akupunktúrás tűk; alhasi

övek; állatorvosi készülékek és eszközök; altató hatású fejpámák álmatlanság ellen; altató maszkok; a mozgást
segítő kerekes járóeszközök; analizátorok baktérium-azonosításhoz gyógyászati használatra; anatómiai kötések
ízületekre; anesztéziára, érzéstelenítésre szolgáló készülékek; antireumatikus gyűrűk; antireumatikus karkötők;
babaetető cumik; befúvó készülékek, inszufflátorok; betegvizsgáló köpenyek; beültethető szubkután
gyógyszerbeviteli eszközök; biológiailag lebomló csontrögzítő implantátumok; biomágneses gyűrűk terápiás
vagy gyógyászati célokra; cumik; cumik cumisüvegekhez; cumisüveg szelepek; cumisüvegtartók; csapok
műfogakhoz; csepegtető üvegek orvosi használatra; cseppentük gyógyászati használatra; csíptetők cumikhoz;
csizmák gyógyászati használatra; csonthézagkitöltők mesterséges anyagokból; defibrillátorok; diagnosztikai
készülékek gyógyászati használatra; dialízis készülékek; DNS- és RNS-vizsgálatra szolgáló készülékek
gyógyászati használatra; dréncsövek gyógyászati használatra; elektródák gyógyászati használatra;
elektrokardiográfok; elektromos akupunktúrás eszközök; elektromos melegítő párnák orvosi célokra;
elemzőkészülékek gyógyászati használatra; ellési berendezések állatok részére; endoszkópos kamerák
gyógyászati célokra; esztétikai masszírozó készülékek; fecskendők gyógyászati használatra (1); fecskendők
gyógyászati használatra (2); felfújható matracok orvosi célokra; felkötő kendők, hevederek [támasztókötések];
fertőtlenítő készülékek gyógyászati használatra; fizikoterápiás készülékek; fogamzásgátló eszközök; fogászati
berendezések; fogászati készülékek, elektromos; fogfúrók; fogínymasszírozók csecsemők számára; fogorvosi
vizsgálószékek; fogpótlások; fogszabályozáshoz használt eszközök, berendezések; fogvédők fogászati célokra;
fogzást elősegítő vagy könnyítő gyűrűk; függesztő kötések; füldugók [fülvédő eszközök]; fülpiszkálók; fűrészek
sebészeti használatra; fűzők gyógyászati használatra; galvanikus övek gyógyászati használatra; galvánterápiás
készülékek; gasztroszkópok, gyomortükrök; gipszkötések, kötszerek ortopédiai célokra; gumiszalagok
fogszabályozáshoz; gyógyászati célú egészségügyi maszkok; gyógyászati célú légágyak; gyógyászati
hűtőberendezések hőguta kezelésére; gyógyászati hűtőberendezések terápiás hipotermia esetében való
alkalmazásra; gyógyászati készülékek és eszközök; gyógyászati vizsgálóasztalok; gyógyszerbelövők állatoknak;
hajprotézisek; hallásvédő eszközök; hallócsövek; hallókészülékek; hányinger elleni csuklópántok; harántlepedők
betegágyra; hasfűzők; hasi kötések; haskötők; haskötők, köldök övek; hidrogén-inhalátorok; hidrosztatikus ágyak
gyógyászati használatra; higiéniai mosdók, mosdókagylók; hordozható kézi piszoárok; hőmérők gyógyászati
célokra; hőmérséklet indikátor címkék orvosi célokra; húgycső fecskendők; húgycső szondák; hűtőpárnák
elsősegély-nyújtási célokra; hűtőtapaszok gyógyászati célokra; hüvely irrigátorok; hüvelyi [vaginális]
fecskendők; inhaláló készülékek; injekciós fecskendők (1); injekciós fecskendők (2); inkontinencia lepedők;
inkubátorok orvosi használatra; inkubátorok új szülötteknek; irrigátorok, beöntésre használt gyógyászati
eszközök; járóbotok gyógyászati célokra; járókeret mozgássérültek számára; jégtömlők gyógyászati használatra;
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kamrák inhalálókhoz; kanalak gyógyszerek beadásához; kanülök; karkötők orvosi, gyógyászati célokra; kasztráló

fogók, csipeszek; katéterek; kefék, ecsetek testüregek tisztítására; kényszerzubbonyok; kerekes hordágyak;
kesztyűk gyógyászati használatra; készülékek pattanások kezelésére; kineziológiai szalagok;
koleszterinszint-mérők; kompressziós ruhák; kompresszorok [sebészeti]; köpőcsészék gyógyászati használatra;
külső csontváz robotruhák gyógyászati célokra; lábujj szétválasztók ortopédiai célokra; lancetták; LED-maszkok
terápiás célokra; légzőmaszkok mesterséges lélegeztetéshez; lélegeztető készülékek mesterséges lélegeztetéshez;
lencsék [intraokuláris protézisek] sebészeti beültetésre; levegővel töltött párnák gyógyászati célokra (1);
levegővel töltött párnák gyógyászati célokra; lézerek orvosi célokra (2); lúdtalpbetétek lábbelikhez; mágneses
rezonanciás képalkotó berendezések orvosi használatra; mankók; mankóvégek; maszkok egészségügyi
személyzet általi használatra; masszázsberendezések; masszírozó kesztyűk; matracok, szülészeti; medencék
gyógyászati használatra; méhfecskendők; meleglevegős terápiás készülékek; meleglevegős vibrátorok orvosi
használatra; mellszívók; menstruációs csészék; mentős hordágyak; mesterséges állkapcsok; mesterséges
anyagokból készült sebészeti implantátumok; mesterséges bőr sebészeti használatra; mesterséges lélegeztető
készülékek; mikrodermabráziós készülékek; mozgássérült emelők; műfogak; műmellek; műszernek;
műtőasztalok; művégtagok; nanorobotok gyógyászati célokra; négylábú járóbotok gyógyászati célokra;
nyelvkaparók; oftalmométerek; oftalmoszkópok; orrszívók; ortopéd cipők; ortopédiai cikkek; ortopédiai
cipőtalpak; ortopédiai térdpólyák, térdvédők; orvosi fogók, csipeszek; orvosi köpölyöző üvegek; orvosi
kvarclámpák; orvosi lámpák; orvosi lámpák [gyógyászati használatra]; orvosi pumpák; orvosi
röntgenberendezések; orvosi szondák; orvosi vezetődrótok, hullámvezetők; óvszerek; őssejt-regeneráló
készülékek gyógyászati használatra; övek, elektromos, gyógyászati használatra; övek gyógyászati célra; övek
ortopédiai célokra; párnák [betétek, tasakok] felfekvés megelőzésére; párnák gyógyászati használatra;
permetezők, porlasztók gyógyászati használatra; pesszáriumok; pirulavágók; radiológiai képernyők, képnézők
orvosi használatra; radiológiai készülékek orvosi használatra (1); radiológiai készülékek orvosi használatra (2);
rádiumcsövek orvosi célokra; röntgencsövek orvosi használatra; röntgensugarak előállítására szolgáló készülékek
és berendezések orvosi használatra; röntgensugárzás elleni védőfelszerelések orvosi használatra; rugalmas
harisnyák sebészeti használatra; rugalmas kötszerek; sebészeti fonalak, cérnák; sebészeti kapcsok, klipszek;
sebészeti készülékek és eszközök; sebészeti lepedők; sebészeti robotok; sebészeti sínek; sebészeti szivacsok;
sebészeti szondák; sebészkések (1); sebészkések (2); sebészollók; sebvarró bélhúr, katgut; sejtszámlálók;
sérvkötők; spatulák gyógyászati célokra; speciálisan gyógyászati célokra készült ágyak; speciálisan gyógyászati
használatra készült bútorok; speciális műtőruházat; speciális tartályok gyógyászati hulladékoknak; speciális
táskák/tartók, orvosi eszközöknek; spirométerek [orvosi készülékek]; stentek; steril sebészeti lepedők;
sugárterápiás, radioterápiás készülékek; süketség, nagyothallás kezelésére szolgáló készülékek; székek orvosi
vagy fogászati használatra; szexbabák; szexuális játékszerek; szikék; szívritmusmérő; szív stimulátorok;
sztetoszkópok; szülészeti készülékek; tablettaőrlők; takarók, elektromos fűtésű, gyógyászati használatra;
talpbetétek lúdtalp ellen; tartályok gyógyszerek alkalmazására, adagolására; táskák sebészek és orvosok részére;
terápiás arcmaszkok; terhességi övek; termoelektromos borogatások [sebészeti]; testmozgásra szolgáló
gyógyászati eszközök, készülékek; testösszetétel-mérők; testrehabilitációs készülékek gyógyászati célokra;
testüregek kimosására szolgáló eszközök; testzsír felügyelő eszközök; tetűfésűk; thermo tömlők, hideg-meleg
borogatások elsősegélynyújtási célokra; toalett székek; tomográfok gyógyászati célokra; trakciós készülékek
gyógyászati célokra; trokárok; tűk orvosi használatra; tükrök fogorvosoknak; tükrök sebészeknek; tyúkszemvágó
kések; ujjvédők gyógyászati használatra; újraélesztő készülékek; ultraibolya sugárszűrők gyógyászati használatra;
urológiai készülékek és eszközök; UV lámpák gyógyászati célokra; varratanyagok; varróttűk;
vércukorszint-mérők; vérnyomásmérő készülékek (1); vérnyomásmérő készülékek (2); vérvizsgáló készülékek;
vibrátorok ágyakhoz; vibromasszázs készülékek; visszér harisnyák; vizeletgyűjtő edények, kacsák; vizestömlők
gyógyászati használatra.
11

Acetilén égők, gyújtók (1); acetilén égők, gyújtók (2); acetiléngenerátorok; adagolóberendezések

fűitőkazánokhoz; ágymelegítők; akváriumi szűrőberendezések; akváriumi világítótestek; akvárium melegítők;
arcgőzölő készülékek [szaunák]; atomreaktorok; automata hamuszállító berendezések; automata
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öntözőberendezések; bányászlámpák; barnító berendezések [szoláriumok]; beltéri állólámpák; bemutató

hűtőpultok; berendezések szennyvíz tisztításához; betétek égetőkemencékhez [állványok]; bidék; biztonsági
lámpák; biztonsági szerelvények víz- vagy gázkészülékekhez és víz- vagy gázvezetékekhez; bojlerek, kazánok
[kivéve gépek részei]; búvárlámpák; csapok; csapok [vízcsapok] csövekhez; csepegtetők [öntözéstechnikai
szerelvények]; csillárok; csíraölő égők; csíraölő lámpák a levegő tisztításához; csokoládé-szökőkutak,
elektromos; csőkígyók [lepárló-, fűtő- vagy hűtőberendezések részei]; díszszökőkutak; dohány hűtésére szolgáló
berendezések; dohánypörkölő gépek; dörzsgyújtók gázhoz; durranógáz-égők; egészségügyi készülékek és
berendezések; égetőkemencék; égőfejek lámpákhoz; égők, égőfejek; elektromosan fűtött lábzsákok; elektromosan
fűtött ruházat; elektromosan fűtött zoknik; elektromos borhűtő szekrények; elektromos cumisüveg melegítők;
elektromos főzőeszközök; elektromos főzőlapok; elektromos fűtésű szőnyegek; elektromos fűtőberendezések;
elektromos fűtőszálak; elektromos gofrisütők; elektromos gőzölök főzéshez; elektromos hűtőtáskák; elektromos
italadagolók; elektromos joghurtkészítők; elektromos kávéfőzők (1); elektromos kávéfőzők (2); elektromos
kisülési csövek világításra; elektromos kukták; elektromos kuszkuszfőzők; elektromos lámpák; elektromos
olajsütők, fritőzök; elektromos rizssütemény-készítő gépek háztartási célokra; elektromos ruhaszárítók;
elektromos sous vide sütők; elektromos szójatejkészítő gépek; elektromos takarók, nem gyógyászati használatra;
elektromos termoszok; elektromos tortillanyomók; elektromos ventilátorok személyes használatra; elektromos
vízforraló kannák; elektromos zseblámpák; élelmiszerhulladékok vízelvonására szolgáló készülékek;
élelmiszer-szárítók, elektromos; elszívóernyők; enyvmelegítő készülékek; fagyasztók; fáklyák; fáklyakémények,
fáklyatornyok [kőolajipar]; fejlámpák; fém armatúrák, vázak kemencékhez, sütőkhöz; fénycsövek világításra;
fény diffúzorok; fényszórók, reflektorok gépkocsikhoz (1); fényszórók, reflektorok gépkocsikhoz (2);
fénytompító szerkezetek járművekhez [lámpa szerelvények]; fertőtlenítő készülékek, berendezések; fertőtlenítő
készülékek gyógyászati használatra (2); fertőtlenítőszer-adagolók toalettekhez, WC-khez; finomítótornyok
lepárláshoz; fogászati kemencék; foglalatok elektromos lámpákhoz; folyadékhűtő berendezések; formázott
szerelvények, idomdarabok kemencékhez, sütőkhöz; forrólevegős fürdőszerelvények; forrólevegős készülékek;
forrólevegős sütők; forróvizes palackok; főző berendezések és készülékek; fürdőkádak (1); fürdőkádak (2);
fürdőszobai melegítők; fürdőszobai vízvezeték szerelvények; fürdőszoba szerelvények; füstcsatornák, füstcsövek
fűtőkazánokhoz; füstölőkészülékek, fumigációs berendezések, nem gyógyászati használatra; fűtőberendezések
(1); fűtőberendezések (2); fűtőberendezések járműablakok jégtelenítéséhez; fűtőberendezések járművekhez;
fűtőberendezések szilárd, folyékony vagy gáznemű fűtőanyagokhoz; fűtőberendezések [víz]; fűtőkazánok,
fűtőbojlerek; fűtőkészülékek; fűtött bemutató pultok; gázégők; gázgyújtók; gázkazánok, gázbojlerek;
gázkondenzátorok, nem géprészek; gázlámpák; gázmosók, gáztisztítók [gázberendezések részei]; gáztisztítók;
gömblámpák; gőzállomások vasalókhoz; gőzfejlesztő berendezések; gőzkazánok, nem gépek részei; gőztárolók,
gőzakkumulátorok; grillezők, grillsütők; grillsütők [főző berendezések]; gyertyás lámpások; gyümölcsaszalók;
haj göndörítő lámpák; hajszárítók; hamuládák kemencékhez, tűzhelyekhez; hidromasszázs fürdőberendezések;
hidromasszázs, pezsgőfürdő berendezések; hidroponikus termesztési rendszerek; hordozható kovácstűzhelyek;
hőcserélők, nem gépalkatrészek; hőpámák, elektromos nem gyógyászati használatra; hőpisztolyok; hőszabályozó
szelepek [fűtőberendezések részei]; hőszivattyúk, hőpumpák; hőtárolók; hővisszanyerő berendezések;
huzatszabályzók [fűtés]; hűtőberendezés; hűtőhelyiségek, hűtőkamrák; hűtőkészülékek és berendezések (1);
hűtőkészülékek és berendezések (2); hűtőkészülékek és berendezések (3); hűtőkészülékek és berendezések (4);
hűtőszekrények; hűtőszekrények, hűtőkészülékek és fagyasztók gyógyászati tárolási célokra; hűtő tartályok;
ionizáló készülékek a levegő vagy a víz kezelésére; irányjelző izzólámpák járművekhez; italhűtő berendezések;
ívlámpák; ivóvízszűrők; izzószálak elektromos izzókba, lámpákba; izzószálas égők; jégkészítő gépek;
jégkrémkészítő gépek; jégleolvasztók, jégtelenítők járművekhez; kádak ülőfürdőkhöz; kályhák [fűtőkészülékek];
kandalló fújtatók; kandallók; kandallók (szobai); kandallórácsok, szikrafogók; kanócok olajjal működő
ételmelegítőkhöz; karok gázégőkhöz; kávékapszulák, üresen, elektromos kávéfőzőkhöz; kávépörkölő készülékek;
kazáncsövek fűtőberendezésekhez; kemencehűtők; kemencékhez samottbélések; kemencék, nem laboratóriumi
használatra; kéménykürtők, füstcsatornák, tűzcsatornák; kenyérpirítók; kenyérsütő gépek (1); kenyérsütő gépek
(2); kerékpár irányjelző lámpák; kerékpár lámpák; keresőlámpák, zseblámpák; keverő csaptelepek
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vízvezetékekhez; kézszárító készülékek mosdókba; konyhai elszívóbúrák; ködgépek; könyvsterilizáló

berendezések; kromatográfiai készülékek ipari használatra; kutak, szökőkutak; lábmelegítők, elektromos vagy
nem elektromos; laboratóriumi égők; laboratóriumi elszívóberendezések; laboratóriumi lámpák; lámpaernyők;
lámpaernyőtartó vázak; lámpák; lámpák, égők ünnepi díszkivilágításhoz (1); lámpák, égők ünnepi
díszkivilágításhoz (2); lámpák járművekhez (1); lámpák járművekhez (2); lámpák járművekhez (3); lámpák
karácsonyfákhoz, elektromos; lámpák motorkerékpárokhoz; lámpások világításra; lámpaüvegek (1); lámpaüvegek
(2); lámpaüvegek (3); lávakövek grillezéshez; LED-diódás világító berendezések; légfertőtlenítők; léghevítő
készülékek, berendezések; léghűtő berendezések; légkeveréses sütőedények; légkondicionáló berendezések;
légkondicionálók; légkondicionálók járművekhez (1); légkondicionálók járművekhez (2); légkondicionáló
ventilátorok; légnedvesítők; légszárítók; légszelepek gőzfűtő berendezésekhez; légszűrő berendezések; légtisztító
készülékek és gépek; lepárló készülékek (1); lepárló készülékek (2); lepárló készülékek (3); levegő szagtalanító
készülékek; magnézium izzószálak [világítás]; megrakó, megtöltő berendezések kazánokhoz, kemencékhez;
meleg és hideg italok adagolására szolgáló melegítő- és hűtőkészülékek; mennyezetvilágítások, mennyezeti
lámpák; merülőforralók; mikrobuborék generátorok fürdőkhöz; mikrohullámú sütők [főzőberendezések];
mikrohullámú sütök ipari célokra; mobil vécék; mosdókagylók [szaniter berendezések részei]; mosogatók,
mosdók; mosókonyhai kazánok; multifunkciós főzőkészülékek; műkörmös lámpák; napkemencék;
napkollektorok [fűtés]; nukleáris moderátorok és fűtőanyagok kezelésére szolgáló berendezések; nyársak roston
sütéshez; nyársforgató készülékek; nyomás alatti víztartályok; olajégők; olaj lámpák; olaj tisztító készülékek;
öblítő berendezések; öngyújtók; öntözőgépek mezőgazdasági célokra; padlófűtési berendezések és készülékek;
párásítók központi fűtés radiátoraihoz; parazsas ágymelegítők; párologtató készülékek, evaporátorok; pasztőröző
berendezések; pecsenyesütők; pecsenyesütő készülékek; piszoárok [szaniter berendezések]; platni karikák;
polimerizációs berendezések; radiátorfedelek, radiátortetők; radiátorok, elektromos; radiátorok [fűtés]; radiátorok,
fűtőtestek központi fűtéshez; reflektor lámpák; reflektorok járművekhez; sótalanító üzemek, egységek; SPA
kádak, hidromasszázs kádak; spirituszégők; spotlámpák; sterilizátorok; sütőkemencék; szabályozó és biztonsági
tartozékok gázkészülékekhez; szabályozó és biztonsági tartozékok gázvezetékekhez; szabályozó és biztonsági
tartozékok vízkészülékekhez; szabályozó szerelvények víz- vagy gázkészülékekhez és víz- vagy
gázvezetékekhez; szagtalanító készülékek nem személyes használatra; szárítóberendezések; szárító berendezések,
aszalógépek; szárítókészülékek és berendezések; szárító lámpák nem gyógyászati célokra; szauna berendezések;
szellőző [légkondicionáló] berendezések és készülékek; szemétégetők, égetőkemencék; szén ívlámpákhoz;
szintszabályozó szelepek tartályokhoz; szűrők légkondicionálókhoz; tágulási tartályok központi
fűtőberendezésekhez; tájine, elektromos; takarmány szárítására szolgáló készülékek; tányérmelegítők (1);
tányérmelegítők (2); tányérmelegítők (3); tej hűtő berendezések; textilgőzölők; tisztaszobák [egészségügyi
berendezések]; toalettek [WC-k]; tömítőgyűrűk vízcsapokhoz; törökfürdőkhöz hordozható kabinok; tűzcsapok;
tűzhelyek (1); tűzhelyek (2); ultraviola lámpák nem gyógyászati használatra; USB-tápegységes kézmelegítők;
USB tápegységes pohármelegítők; úszómedence-klórozó berendezések; utcai lámpák; vécékagylók; vécéülőkék;
ventilátorok [légkondicionáló berendezések részei]; világító berendezések és készülékek; világító berendezések
légi járművekhez; világító házszámok; villanykörték (1); villanykörték (2); vízellátó berendezések; vízelosztó
berendezések (1); vízelosztó berendezések (2); vízhűtők; vízkivételi készülékek, berendezések; vízlágyító
készülékek és berendezések; vízmelegítők, vízforralók; vízporlasztó fej csapra; víztisztító berendezések;
víztisztító készülékek és gépek; vízvezetékcsövek egészségügyi berendezésekhez; vízsterilizáló berendezések;
vízszűrő berendezések; WC-vízöblítő tartályok; zuhanyok; zsebmelegítők.
28

Agyaggalambdobó gépek; agyaggalambok [céltárgyak]; álcaponyvák, álcahálók [sportcikkek];

állatcsalogató eszközök vadászathoz; álló edzőkerékpárok, szobabiciklik; árbocok szörfdeszkákhoz; atléták által
használt gyanták; babaágyak; babaházak (1); babaházak (2); babajátszószőnyegek; babák; babaruhák; baseball
kesztyűk; baseball kesztyűk ütőjátékosoknak [játékfelszerelések]; békatalpak, búváruszonyok; békatalpak
úszáshoz; berendezések játékokhoz; biliárdasztal mandinerek; biliárdasztalok; biliárdgolyók; bingó kártyák;
bobok, bobszánkók; bodyboard deszkák; bokszzsákok [boxzsákok]; bowling berendezések és gépezetek;
bumerángok; bűvészkellékek; céltáblák; cumisüvegek játékbabáknak; csalétkek vadászathoz vagy halászathoz;
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csocsó asztalok, asztalifoci asztalok; csörgők [játékszerek]; csúszdák [játékszerek]; dákóhegyek biliárdhoz;

dámajátékok; dámatáblák; darts; diszkoszok sportcélokra; dobókockák; dominójátékok; drónok [játékszerek];
elektronikus céltáblák; építőjátékok; építőkockák [játékok]; eredményjelző karambolok biliárdhoz;
érmebedobásos játékautomaták; érmével működő biliárdasztalok; felfúj ható játékok úszómedencékbe; felfújható
tárgyak úszómedencében való használatra; férfi szuszpenzorok, altestvédők [sportcikkek]; fitnesz gépek;
fókabőrök [sílécek borítására]; frizbik; giroszkópok és repülésstabilizálók repülőgépmodellekhez; golfkesztyűk;
golftáska-címkék; golftáskák kerékkel vagy anélkül; golfütők; gördeszkák; görgők álló, mozdulatlan
edzőkerékpárokhoz, szobabiciklikhez; görkorcsolyák; görsí, síroller; gumi belsők labdákhoz; gyepjavító
szerszámok [golffelszerelések]; gyertyatartók karácsonyfákhoz; gyűjthető kártyák [kártyajátékok]; halaskosarak
[horgászfelszerelés]; halhorgok; harangok karácsonyfákra; hegymászó hevederek; hevederek vitorlás
szörfdeszkákhoz; hinták; hintalovak; hógömbök; hokiütők; hordozható egységek videojátékok játszásához;
hordozható játékok folyadékkristályos képernyővel, kijelzővel; hordozható játékok képernyőihez kialakított
védőfóliák; horgászbotok; horgászfelszerelések; horgászorsók; horgászzsinórok, horgászdamilok (1);
horgászzsinórok, horgászdamilok (2); hótalpak; húrok, bélhúrok ütőkhöz (1); húrok, bélhúrok ütőkhöz (2); íjak
íjászathoz; íjászfelszerelések; illatos csalik, csalétkek vadászathoz vagy horgászathoz; játékálarcok (1);
játékálarcok (2); játékautók; játékfegyverek; játékfigurák; játékgitt; játék gyurma; játékházak; játékkártyák (1);
játékkártyák (2); játékkonzolok; játék kozmetikumok [nem használható]; játéklabdák, játszólabdák; játékmacik,
játékmackók; játékmodellek; játékok; játékok kisállatoknak; játékrobotok; játék sárkányok; játéksátrak;
játékszerek; játéktermi videójáték gépek; jógahinták; joystickek, botkormányok videojátékokhoz;
kaleidoszkópok; kaparós sorsjegyek lottójátékokhoz, szerencsejátékokhoz; kapásérzékelők [horgászfelszerelés];
kapásjelzők [horgászfelszerelés]; karácsonyfadíszek, a világítási cikkek és édességek kivételével; karácsonyfák
műanyagból; karácsonyfa talpak; karácsonyi pukkanó bonbonok; karikadobálós játékok; karika játékok; kesztyűk
[játékok tartozékai]; kézi golfkocsik; kifejezetten játéklabdákhoz használandó pumpák; kirakós játékok [puzzle];
kiságyforgók [játékok]; kitömött játékok (1); kitömött játékok (2); konfetti; korcsolyacipők rögzített korcsolyával;
korcsolyák; könyökvédők [sportcikkek]; kréták biliárddákókhoz; krikett táskák; labdaadogató gépek; labdák
játékokhoz; lágyékvédők sportoláshoz; leash-ek szörfdeszkákhoz [pórázok]; lebegő eszközök úszáshoz;
léggömbök; légpisztolyok [játékok]; lepkehálók; madzsong [kínai dominójáték]; marionettek, bábuk; mászógépek
[hegymászó felszerelés]; matrjoska-babák [orosz fajáték, egymásba rakott, egyre kisebb, kettészedhető babák];
mellkas expanderek [edzőeszközök]; méretarányos járműmodellek; méretarányos modell készletek [játékok];
merítőhálók horgászáshoz; mesterséges csalik horgászathoz; műhó karácsonyfákhoz; nyerőgépek
szerencsejátékokhoz; orsók sárkányokhoz; ostábla; ökölvívó kesztyűk, bokszkesztyűk [boxkesztyűk]; pacsinko
[pachinko]; paddleboardok; paintball fegyverek [sporteszközök]; paintball [lövedékek paintball fegyverekhez]
sportcikkek; parittyák, csúzlik [sportcikkek]; parti kalapok papírból; parti kellékek (1); parti kellékek (2); parti
konfettiágyúk; patkó játékok; patronok durranós pisztolyokhoz [játékok]; pénzbedobós játékgépek; pinaták
[édességgel, játékokkal töltött parti kellékek; ping-pong [asztalitenisz] asztalok; plüss játékok azokra erősített
szundikendővel; poharak kockajátékhoz; pörgettyűk, búgócsigák [játékok]; rajtgépek sporthoz; ritmikus
sportgimnasztika szalagok; robbanókupakok [játékok]; rollerek; rudak rúdugráshoz; rulett kerekek; sakkjátékok;
sakktáblák; sárkányrepülők; síbotok; síbotok görsíhez; sífelszerelésekhez és szörfdeszkákhoz kialakított táskák;
siklóernyők; síkötések; sílécek; sílécek élei; sípcsontvédők [sportcikkek]; sítalp borítások; skiboardok,
hódeszkák; snooker [sznúker] dákók; soros görkorcsolyák; sporthálók; súlyemelő övék [sportcikkek]; súlyzók
(1); súlyzók (2); surfski kajakok (1); surfski kajakok (2); szánkók; szánkók, szánok [sportcikkek];
szappanbuborék fuj ók [játékszerek]; szeleptűk játéklabdák felfújására szolgáló pumpákhoz; szigonypuskák
[sportcikkek]; színházi álarcok, maszkok; szörfdeszkák (1); szörfdeszkák (2); táblajátékok; társasjátékok;
távvezérlésű játékjárművek; tekebábuk (1); tekebábuk (2); telekommunikációs funkciókkal rendelkező
hordozható játékok és játékszerek; teniszhálók; teniszlabda dobó eszközök; térdvédők [sportcikkek]; testedző
berendezések; testedző övék a derék karcsúsítására; tollaslabdák; tornabotok; tornaeszközök; trambulinok;
triciklik gyermekek számára [játékok]; ugródeszkák [sportszerek]; úszódeszkák [kickboardok]; úszóhártyás
kesztyűk úszáshoz; úszók horgászathoz/halászathoz; úszómedencék [játékcikkek]; úszómellények, úszódzsekik;
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úszóövek; ütők játékokhoz; üveggolyók; védőpárnázatok, védőtömések [sportruházat részei];

vezérlőberendezések játékokhoz; vezérlők játékkonzolokhoz; vidámparki hinták, berendezések; videojátékok;
vívó fegyverek; vívókesztyűk; vívómaszkok, vívóálarcok; zsetonok szerencsejátékokhoz.
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Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; adminisztrációs szolgáltatások gyógyászati beutalókkal
kapcsolatban; adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához; adóbevallás-benyújtási
szolgáltatások; adóbevallások elkészítése; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; állásközvetítő irodák;
árösszehasonlító szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi
célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója
sportesemények szponzorálásával; árusító automaták kölcsönzése; árusító standok bérbeadása; árverési
szolgáltatások; átmeneti üzletmenedzsment; bérszámfejtés; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások
beszerzése más cégeknek]; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési
promóciós szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra;
felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélú; 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; irodagépek
és irodafelszerelés kölcsönzése; irodai berendezések kölcsönzése közösségi munkahelyeken; írott kommunikáció
és adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok; 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 vásárok rendezése;
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 reklám- vagy
kereskedelmi célból; marketing szoftverkiadás keretében; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati
szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői
tevékenység számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online
kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és
előre rögzített zenékhez és filmekhez; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;
outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC) hirdetés; péktermékekkel kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; pénzügyi auditálás; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása;
piackutatás (1); piackutatás (2); rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;
reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás;
reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára
vonatkozó tanácsadás; reklámkoncepciók kidolgozása; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;
reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; 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;
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számlázás; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása;

távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; telefonközpontok üzemeltetése mások
megbízásából; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető ügyfeleknek]; telemarketing szolgáltatások;
televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; termékminták, áruminták terjesztése; titkársági
szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos
szolgáltatások; ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi vagy marketing célokra; 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.
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Adóbecslések; adósságrendezési szolgáltatások ; alkuszi/ügynöki tevékenység ; árajánlatok előkészítése

költségbecslési célokra; szellemi tulajdonvagyon pénzügyi értékelése; balesetbiztosítás; bankügyletek
lebonyolítása; befektetési alapok; bélyegek értékbecslése ; bérházak kezelése; betegségbiztosítás; betéti kártyás
fizetések feldolgozása; biztosítási információs szolgáltatás; biztosítási statisztikai szolgáltatások; biztosítási
szolgáltatások; biztosítási tanácsadás; biztosításközvetítés; crowdfunding [közösségi finanszírozás] ; csekk
ellenőrzés; ékszerek értékbecslése; elektronikus tőkeátutalás; elektronikus úton történő tranzakciók (fizetési
szolgáltatások); életbiztosítás; elszámolóházak; értékek letétbe helyezése; értékutalványok kibocsátása;
faktorálás; fejlesztési költségek pénzügyi felmérése az olaj-, gáz- és bányászati iparágakkal kapcsolatban;
felszámolási szolgáltatások, pénzügyi; finanszírozási szolgáltatások; garancia szolgáltatások (1); garancia
szolgáltatások (2); gondoskodási alap szolgáltatások; gyapjú pénzügyi értékelése; gyűjtések szervezése;
hajókárbiztosítás; hitelbérlet; hitelkártyák kibocsátása; hitelkártyás fizetések feldolgozása; hitelügynökségek,
hitelirodák; ingatlanközvetítés; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok értékbecslése;
ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanügyletek; ingatlanügynökség; irodahelyiségek bérbeadása; irodák bérbeadása
közösségi munkavégzéshez; javítási költségbecslés [pénzügyi becslés]; jelzálogbank; jótékonysági célú
gyűjtések; kedvezmények nyújtása más résztvevő létesítményeknek tagsági kártya használatán keresztül;
kibocsátáskereskedelemmel foglalkozó ügynöki tevékenység; kölcsön [finanszírozás]; követelésbehajtási
ügynökségek; lábon álló fa értékbecslése; lakások bérbeadása; lakbér beszedés; mezőgazdasági ingatlanok
bérlése; műtárgyak értékbecslése; numizmatikai értékbecslés; nyugdíjfolyósítási szolgáltatások; online banki
szolgáltatások; pénzügyek intézése építőipari projektekhez; pénzügyi elemzések; pénzügyi értékbecslés
[biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi értékelések pályázati felhívások megválaszolásához; pénzügyi
információk nyújtása weboldalon keresztül; pénzügyi információs szolgáltatások; pénzügyi kutatási
szolgáltatások; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyi tanácsadás; régiségek
értékbecslése; részletfizetési hitelnyújtás; szálláshelyek bérbeadása [apartmanok]; széfszolgáltatások;
takarékpénztár szolgáltatások; tőkebefektetés, tőkeberuházás (1); tőkebefektetés, tőkeberuházás (2); tőzsdei
árfolyamjegyzés; tőzsdeügynöki szolgáltatások; tőzsdeügynöki tevékenység (1); tőzsdeügynöki tevékenység (2);
tűzkár elleni biztosítás; utazási csekkek kibocsátása; vagyonkezelés; valutakereskedelem és pénzváltási
szolgáltatások; vámügynöki pénzügyi szolgáltatások; virtuális valuták elektronikus átutalása; virtuális valuták
pénzügyi átváltása; visszatérítések pénzügyi kezelése harmadik felek számára; zálogház szolgáltatások (1);
zálogház szolgáltatások (2).
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Ablaktisztítás; ácsmunkák; ágynemű mosása; állványozás; árvízvédelmi rendszerek telepítése és javítása;

aszfaltozás; bányaművelés; betörésvédelmi riasztórendszerek felszerelése és javítása; biztonsági zárak javítása;
bőr ápolása, tisztítása és javítása (feldolgozott)(1); bőr ápolása, tisztítása és javítása (feldolgozott) (2); buldózerek
kölcsönzése; bútorfelújítás, restaurálás; bútorok karbantartása; cipőjavítás; csiszolás (1); csiszolás habkővel;
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csővezetékek építése és karbantartása; daruk [építőipari gépek] kölcsönzése; edényszárító gépek bérbeadása;

égőfejek karbantartása és javítása; elektromos berendezések üzembe helyezése; elektromos berendezések
zavarmentesítése; elektromos járművek újratöltésére vonatkozó szolgáltatások; elhasznált vagy tönkrement gépek
felújítása; elhasznált vagy tönkrement motorok felújítása; építés; építési tanácsadó szolgáltatások (1); építési
tanácsadó szolgáltatások (2); építkezések felügyelete [irányítás]; építőipari felszerelések kölcsönzése;
épületbontás; épületek [belső] tisztítása, takarítása; épülethomlokzat tisztítás, takarítás; épületszigetelés;
épületszigetelés, épülettömítés; esernyőjavítás; exkavátorok [kotrógépek] kölcsönzése; fagyasztókészülékek
üzembe helyezése és javítása; felvonók felszerelése és javítása; fényképezőgépek javítása; féregirtás, nem
mezőgazdasági, vízművelési, kertészeti és erdészeti; fertőtlenítés; filmvetítőgépek javítása és karbantartása;
fűtőberendezések üzembe helyezése és javítása; gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása;
gépjármű-akkumulátorok töltése; gumiabroncs-centírozás; gumiabroncsok [újra] futózása; gumiabroncsok
vulkanizálása [javítás]; gyárépítés; hajóépítés; hangszerek hangolása; hangszerek restaurálása; háztartási
szolgáltatások [takarítási szolgáltatások]; hidraulikus törési szolgáltatások; hóeltakarítás; hullámtörő mólók
építése; irodagépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; járműfényezés; járműjavítás [üzemzavar];
járműjavító műhelyek [üzemanyag-utántöltés és karbantartása]; járműmosás; járművek karbantartása; járművek
karbantartása és javítása; járművek kenése; járművek rozsda elleni kezelése; járművek tisztítása; javítási
információk; jelzések, cégtáblák festése vagy javítása; kábelfektetési szolgáltatások; kárpitjavítás; kárpitozás;
kártevők elleni védekezési szolgáltatások, nem a mezőgazdaság, az akvakultúra, a kertészet és az erdészet
számára; kazánok tisztítása és javítása; kemencék, kazánok üzembe helyezése és javítása; kéményseprés;
késélezés; kikötőépítés; konyhai felszerelések üzembe helyezése; kőfejtés; kőműves munkák (1); kőműves
munkák (2); közművek bevezetése építési területeken; kútfúrás; külső és belső festés; lakkozás; légkondicionáló
berendezések telepítése és javítása; mesterséges hókészítés [szolgáltatás]; mobiltelefonok akkumulátorainak
töltése; mosás; mosodai szolgáltatások; mosogatógépek kölcsönzése; mosógépek bérbeadása; műtárgyak
restaurálása; napernyők javítása; nyílászárók beszerelése; nyomtatóba való festékkazetták utántöltése, újratöltése;
olaj- vagy főldgáz-kutak mélyfúrása; órajavítás; orvosi műszerek sterilizálása; öntözőberendezések üzembe
helyezése és javítása; páncéltermek karbantartása és javítása (1); páncéltermek karbantartása és javítása (2);
pelenkatisztítás; raktárak építése és javítása; repülőgépek karbantartása és javítása; rozsdamentesítés; ruhajavítás
(1); ruhajavítás (2); ruhatisztítás; ruhavasalás (1); ruhavasalás (2); számítógépes hardverek [üzembe helyezés,
karbantartás és javítás]; szegecselés; szivattyújavítás; tapétázás; telefonok üzembe helyezése és javítása; tetőfedő
munkák; tintapatron-újratöltési szolgáltatások; tisztítógépek kölcsönzése; tűzriasztók felszerelése és javítása;
újra-ónozás; úszómedencék karbantartása; útburkolás; utcaseprőgépek kölcsönzése; úttisztítás; vakolás [vakolási
munkák]; vásári standok és üzletek építése; vegytisztítás; villamos vezetékek javítása; villanyszerelők által
nyújtott szolgáltatások; víz alatti építkezés; víz alatti javítások; vízelvezető szivattyúk bérbeadása;
vízvezeték-szerelés.
38

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;
okostelefonok bérbeadása; podcastok átvitele; rádióadás; rádiós kommunikáció; személyhívó szolgáltatások
[rádión, telefonon vagy egyéb elektronikus kommunikációs eszközön keresztül]; táviratok továbbítása; távírón
keresztüli kommunikáció biztosítása; távírón keresztüli kommunikáció biztosítása; távkonferencia szolgáltatások;
távközlési berendezések kölcsönzése; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és
csomópont szolgáltatások [beszélgetésterelés és összeköttetés]; telefon- és mobiltelefon szolgáltatások; telefonok
kölcsönzése; telefontechnikai szolgáltatások; telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális
számítógépes hálózathoz; televíziós műsorszórás, közvetítés; telex szolgáltatások; üdvözlőkártyák továbbítása
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online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése; üzenetküldő készülékek

kölcsönzése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; videó on-demand közvetítések.
39

Ajándékcsomagolás; áramellátás; árukirakodási szolgáltatások; áruk raktározása (1); áruk raktározása (2);

árusító automaták feltöltése; áruszállítás; autóbuszkölcsönzés (1); autóbuszkölcsönzés (2); autóbuszok
működtetése; autókölcsönzés; autómegosztási szolgáltatások; autós útbaigazítás nyújtása utazáshoz; autószállítás;
bankautomaták készpénzfeltöltése; betegszállítás; bútorszállítás; búvárharangok kölcsönzése; búvárruhák
kölcsönzése; csatornazsilipek működtetése; csomagkézbesítés, csomagszállítás; dereglye, folyami uszály
szolgáltatások; elektromos borhűtő szekrények kölcsönzése; elektronikusan tárolt adatok és dokumentumok
(fizikai) tárolására; energiaszolgáltatás; fagyasztóládák kölcsönzése; folyami szállítás; futárszolgálatok [üzenetek
vagy áruk küldésére]; fuvarozás, áruszállítás; fuvarozás szekérrel, talicskával; garázsok bérlése; gépkocsi
tetőcsomagtartók kölcsönzése; hajók, csónakok kölcsönzése; hajórakodás; hajóutak szervezése; hajózási
ügynökség; helyfoglalás szállítással kapcsolatban; helyfoglalás (utazás); helyfoglalás utazással kapcsolatban;
információ szállítással kapcsolatban; járművek kölcsönzése és bérbeadása; jégtörő szolgáltatások; kalauzoló
szolgáltatás; kirándulások, túrák, társasutazások szervezése; komphajón történő szállítás; költöztetés; közlekedési
információ; légi szállítás; lovak kölcsönzése; megfeneklett hajók mentése (1); megfeneklett hajók mentése (2);
mélyhűtők kölcsönzése fagyasztott élelmiszerekhez; mentési szolgáltatások (1); mentési szolgáltatások (2);
műholdak fellövése mások számára; műszaki mentés meghibásodott járművek részére; navigációs rendszerek
bérbeadása; őrzött értékszállítás; palackozási szolgáltatások; páncélautós szállítás; parkolási szolgáltatások;
parkolóhelyek bérbeadása; poggyász raktározás; polgári drónok irányítása; postai úton rendelt áruk kézbesítése;
postaküldemények bérmentesítése; raktárak bérbeadása; raktározási információk; repülőgép kölcsönzés;
repülőgépmotorok bérbeadása; sétahajó szolgáltatások; sofőrszolgáltatás; szállítás; szállítás csővezetéken;
szállítási logisztikai szolgáltatások; szállítási szolgáltatások városnéző körutakhoz; szállítási ügynökség; szállítás
uszállyal; szállítmányozás; szállítmányozási ügynökség; szemétszállítás és -tárolás; tároló tartályok kölcsönzése;
taxi szolgáltatások; teheráru szállítmányozás; teherhordás [hordár szolgáltatások]; telekocsi-szolgáltatások;
tengeri szállítás; termékek csomagolása (1); termékek csomagolása (2); tolószékek kölcsönzése; traktorok
bérbeadása; turistavízumok, útlevelek és utazási okmányok beszerzése külföldre utazók számára;
újrafelhasználható áruk gyűjtése [szállítás]; újságkihordás, kézbesítés; utaskísérés; utasszállítási szolgáltatások
szervezése mások számára online alkalmazáson keresztül; utazás és utasok szállítása (1); utazás és utasok
szállítása (2); üzenet kézbesítés; vasúti szállítás; vasúti teherkocsik bérbeadása; versenyautók kölcsönzése;
villamosközlekedés; virágküldő szolgálat; víz alatti mentés; vízelosztás (1); vízelosztás (2); vízi járművek
tárolása; vízi járművel történő szállítás; vontatás; vontatás [szállítás].
41

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

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 szolgáltatása;
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; fitnesz órák 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;
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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 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; oktató vizsga 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
kölesönzése, 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; tréningszimulátorok bérbeadása;
vallásoktatás; varieté-előadások bemutatása; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; vezetett
mászótúrák lebonyolítása; vidámparkok; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; videorögzítés;
videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videó szerkesztési szolgáltatások eseményekhez;
világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós
stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.
42

Adatbiztonsági tanácsadás; adatkódolási szolgáltatások; adatok és számítógépes programok konvertálása,

nem fizikai átalakítás; anyagtesztelés (1); anyagtesztelés (2); bakteriológiai kutatás; beltéri dekoráció tervezése
(1); beltéri dekoráció tervezése (2); biológiai kutatás; csapadékoszlatás; csomagolástervezés; divattervezés;
dokumentumok digitalizálása [szkennelés]; kereskedelmi műveletekhez való technológiát alkalmazó
felhasználó-hitelesítési szolgáltatások; elektronikus adattárolás; energetikai vizsgálat; energiatakarékossági
tanácsadás; építési tervkészítés; építészeti konzultáció; építészeti szolgáltatások; felhasználói hitelesítési
szolgáltatások nyújtása egyszeri bejelentkezési (SSO) technológia alkalmazásával online
szoftveralkalmazásokhoz; felhőalapú számítástechnika; fizikai adatok vagy dokumentumok átalakítása
elektronikus médiában; fizikai kutatások; földmérés; geológiai kutatás; geológiai kutatások (1); geológiai
kutatások (2); gépjárművek műszaki vizsgálata [közúti közlekedési alkalmasság]; grafikai tervezés; gyapjú
minőségértékelése; hálózati kiszolgálók [webszerverek] bérlete; hegesztéssel kapcsolatos kutatás;
hitelkártya-tevékenység elektronikus felügyelete internetes visszaélések felderítése érdekében; honlap-alapú
adatindexek létrehozása és tervezése harmadik fél számára [információtechnológiai szolgáltatások];
honlaptervezési tanácsadás; időjárás-előrejelzés; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások;
internetbiztonsági szaktanácsadás; internetes keresőmotorok biztosítása; ipari formatervezés; kalibrálás [mérés];
kézírás elemzése [grafológia]; kihelyezett szolgáltatók az információs technológia területén; klinikai kísérletek;
kozmetikai kutatás; kőolajmezők kiaknázásának elemzése; környezetvédelemmel kapcsolatos kutatás; kutatás az
épületépítés területén; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; lábon álló fa minőségértékelése; mechanikai kutatás;
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mérnöki munkák, szolgáltatások; mérnöki munkával kapcsolatos mérések, földmérés; mérőórák bérbeadása

energiafogyasztás rögzítésére; meteorológiai előrejelzés; minőségellenőrzés; mobiltelefonok kikódolása;
műalkotások hitelesítése; műszaki kutatás; műszaki tervtanulmányok készítése; nem helyszíni biztonsági mentés;
népszerűsítési anyagok grafikus tervezése; névjegykártyák tervezése; olaj-, gáz- és egyéb bányászati iparral
kapcsolatos kutató szolgáltatás; olajkutak vizsgálata, tesztelése; olajkutatás; olaj mezőkkel kapcsolatos
felmérések készítése; orvosi kutatás; platform-mint-szolgáltatás (PAAS); stíldíszítés [ipari formatervezés];
szakszövegek írása; számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és programozással kapcsolatos
információk nyújtása weboldalon keresztül; számítógépek bérbeadása; számítógépes adathelyreállítás;
számítógépes biztonsággal kapcsolatos tanácsadás; számítógépes platformok fejlesztése; számítógépes programok
másolása; számítógépes rendszerek felügyelete jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése
érdekében; számítógépes rendszerek felügyelete üzemzavarok elkerülése érdekében; számítógépes rendszerek
távfelügyelete [monitoring]; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógépes
szoftver bérlése, kölcsönzése; számítógépes vírusvédelmi szolgáltatások; számítógéphardver tervezésével és
fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; számítógép-programozás; számítógép szoftver tanácsadás; személyes
azonosító adatok elektronikus felügyelete az interneten keresztüli személyazonosság-lopás felderítése érdekében;
szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével kapcsolatos tudományos információnyújtás, tájékoztatás és
szaktanácsadás; szerver hosting, szerver bérlés; szoftverek frissítése; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében;
szoftver-karbantartás; szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; szoftvertelepítés; szoftvertervezés; távközlési
technikákkal kapcsolatos kutatás; technológiai szaktanácsadás; telekommunikációs technológiai tanácsadás;
térképészet; tudományos és technológiai kutatás a természeti katasztrófák területén; tudományos és technológiai
kutatás szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban; tudományos kutatás; tudományos laboratóriumi
szolgáltatások; várostervezés; vegyelemzés, kémiai analízis; vegyészeti kutatás; vegyészeti szolgáltatások; víz
alatti kutatás, feltárás; vízelemzés; weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás; webtárhely biztosítása
internetes oldalakhoz.
45

Alternatív vitarendezési szolgáltatások; arbitrációs szolgáltatások; balzsamozási szolgáltatások; betörés

elleni és riasztórendszerek felügyelete; biztonsági poggyászvizsgálat; biztonsági zárak kinyitása; domain nevek
lajstromozása, regisztrálása [jogi szolgáltatások]; éjjeliőr-szolgáltatások; életmentési szolgáltatások; ellopott
vagyontárgyak felkutatása; előírásoknak való megfelelés ellenőrzése; eltűnt személyek felkutatása; engedélyek
jogi ügyintézése; engedélyezés [jogi szolgáltatások] szoftverkiadás keretében; esküvői szertartások tervezése és
szervezése; estélyi ruha kölesönzés; fizikai biztonsági tanácsadás; galambok elengedése különleges alkalmakkor;
genealógiai kutatás; gyárak biztonsági célú vizsgálata; gyásztanácsadás; gyermekfelügyelet [babysitter
szolgáltatások]; házasságközvetítő irodák; házi kedvencek felügyelete [helyben]; horoszkóp készítés;
horoszkópos tanácsadás; internetes domain-nevek bérbeadása; jogi dokumentumok elkészítése; jogi felügyeleti
szolgáltatások; jogi képviseleti szolgáltatások; jogi kutatás; jogi megfelelés ellenőrzése; jogi szolgáltatások a
bevándorlás terén; jogi szolgáltatások szerződések tárgyalásával kapcsolatban harmadik fél számára; jogi
tanácsadás pályázati felhívások megválaszolásában; jogi tanácsadás szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban;
kártyavető szolgáltatások; képviselet jogvitákban [jogi szolgáltatások]; krematóriumi szolgáltatások, hamvasztás;
kutyasétáltató szolgáltatások; lakásfelügyelet, házfelügyelet; magánnyomozói szolgáltatások; mediáció
(közvetítői eljárás).; online közösségi hálózatok szolgáltatásai; öltözködési segítségnyújtás kimonó viseléséhez;
örökbefogadási ügynökségek; őrszolgálatok; őrző-védő szolgáltatások; politikai összejövetelek szervezése;
ruházat kölcsönzése; spiritiszta tanácsadás; számítógépes szoftverek licenszelése, engedélyezése [jogi
szolgáltatások]; széfek bérbeadása; szellemi tulajdon licenszelése; szellemi tulajdonnal kapcsolatos figyelő
szolgáltatások; szellemi tulajdonnal kapcsolatos konzultáció; személyes háttéradatok vizsgálata; személyes
levelezési szolgáltatások; személyi stílustanácsadás; személyi testőrszolgálat; személyre szóló jóslás tarot
kártyából; szerzői jogok kezelése; talált tárgyak visszaszolgáltatása; társasági kísérő szolgáltatások; társkereső
szolgáltatások; temetési ceremóniák levezetése; temetkezési szolgáltatások; temetkezési vállalkozás; tűzjelző
készülékek kölcsönzése; tűzoltás; tűzoltókészülékek kölcsönzése; vallási összejövetelek szervezése; vallási
szertartások levezetése.
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( 210 ) M 20 02741
( 220 ) 2020.09.15.
( 731 ) Szikrai Borászati Kft., Nyárlőrinc (HU)
( 740 ) dr. Nagy Mária, Kecskemét
( 546 )

( 511 ) 33

Pezsgő.

( 210 ) M 20 02745
( 220 ) 2020.09.15.
( 731 ) Ábrahám Vivien, Verőce (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

Száraztészták; lisztből készült tészták; teljes kiőrlésű metélt tészták; teljes kiőrlésű tészta; tojásos tészták;

tojást tartalmazó tészta.
( 210 ) M 20 02904
( 220 ) 2020.09.24.
( 731 ) Orange Cube Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 20

Előregyártott polcok [bútorok]; munkafelületek bútorok formájában; zárható szekrények [bútorok];

számítógépes munkaállomások [bútorok]; fali egységek [bútorok]; műanyag válaszfalak [bútorok]; tároló
egységek [bútorok]; hordozható munkafelületek [bútorok]; fém polcrendszerek [bútorok]; prospektustartók
[bútorok]; bútorok mozgáskorlátozottak részére; fiókos egységek [bútorok]; padok/lócák (bútorok); tároló
modulok [bútorok]; hátlapok [bútorok részei]; acélcsőből készült bútorok; elemes íróasztalok [bútorok];
szekrények mint bútorok; számítógépszekrények [bútorok]; műasztalosipari termékek [bútorok]; egymásba
rakható bútorok; televízióállványok [bútorok]; támasztó állványok [bútorok]; bútorok irattárolási célokra;
ülőpárnák bútorok részeként; acélból készült bútorok; beltéri árnyékolók [bútorok]; munkalapok [bútorok részei];
többfunkciós állványok [bútorok]; többpozíciós állványok [bútorok]; biztonsági szekrények [bútorok]; kárpitozott
átalakítható bútorok; bútorok ipari használatra; kirakati egységek, bútorok; laboratóriumi bútorok [kivéve
különleges kialakítású bútorok]; termékbemutató állványok [bútorok]; iratgyűjtő polcok [bútorok]; fém
válaszfalak [bútorok]; miniatűr bútorok fából; kulcsos szekrények [bútorok]; magasított székek [bútorok];
csomagállványok mint bútorok; fahelyettesítőkből készült bútorok; üvegszekrények, vitrinek [bútorzat];
elválasztó elemek bútorokba; átlátszó üvegajtók bútorokhoz; előregyártott fa bútorajtók; panelszelvények
bútorokhoz; bútorlábak (nem fémből); előregyártott fém bútorajtók; bútorzárak (nem fémből); műanyagból
készült bútorajtók; faszerkezetek, elválasztók bútorokhoz; fémből készült bútorajtók; üvegből készült bútorajtók;
fémkeretes átlátszó bútorajtók; fém billenőajtók [bútorelemek]; fém polcosztók [bútorelemek]; szekcionált
bútorelemek fémből; bútortartók (nem fémből); fém fiókok [bútorelemek]; bútorhuzatok (formára igazított); nem
fém bútorillesztékek; bútorszerelvények, nem fémből; szabadon álló válaszfalak [bútor]; gurulós
számítógépasztal [bútor]; bútorélvédő műanyag szalagok; spanyolfalak, válaszfalak, paravánok [bútor];
mozgatható térelválasztók, spanyolfalak [bútorok]; szekrények irodaszerek tárolására [bútorok]; árubemutató
felszerelések fémből [bútorok]; fém polctartók [bútorok részei]; műanyag öntőformák bútorok gyártásához;
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válaszfalak, térelválasztó falak [bútorok]; egyszárnyú paravánok, spanyolfalak [bútorok]; összeszerelt bemutató

állványok [bútorok]; irodai térelválasztó paravánok [bútorok]; mozgatható paravánok, térelválasztók [bútorok];
mozgatható árubemutató egységek [bútorok]; vezetősínek fiókokhoz [bútorok szerelvényei]; dekoratív fapanelek
[bútorok]; folyóirattartók, irattartó papucsok [bútorok]; személyi számítógép munkaállomások [bútorok];
paravánok [bútorok] bemutató célokra; fémből készült polcok [bútorok]; tartók brosúrákhoz [bútorok
formájában]; hordozható térelválasztók, válaszfalak [bútorok]; talapzattal ellátott tárolóegységek [bútorok];
hordozható árubemutató állványok [bútorok]; elválasztófalak, paravánok bútorok formájában; irodai
térelválasztók, paravánok [bútorok]; faállványok, fogasok [bútorok]; mozgatható elválasztó panelek [bútorok];
függesztett polcok, tárolók [bútorok]; fém árubemutató keretek [bútorok]; bemutató táblák bútorok formájában;
bolti képeslaptartó bútorok, állványok; görgős hokedlik, székek [bútorok]; nem fém tárolóállványok [bútorok];
főként üvegből készült bútorok; lapok, deszkák mint bútorok; fém paravánok, térelválasztók [bútorok]; panelek,
mint bútorok részei; tűzbiztos szekrények [bútorok] fémből; tartók anyagok bemutatására [bútorok]; farostból
készült miniatűr bútorok; bútorok és lakberendezési tárgyak; utcai bútorok, nem fémből; szabadon álló
törölközőtartók [bútorok]; műanyagból készült számok bútorokhoz; díszítő szegélycsíkok műanyagból
bútorokhoz; rögzítők bútorokhoz, nem fémből; textilhuzatok [méretre szabott] bútorokhoz; nem fém tolóajtók
bútorokhoz; védőhuzatok bútorokhoz [méretre szabott]; üléshuzatok [méretre szabott] bútorokhoz; konzolok
bútorokhoz (nem fémből); méretre szabott huzatok bútorokhoz; szegélyvédők bútorokhoz (nem fémből);
csappantyúk (bútorokhoz), nem fémből; tolózár bútorokhoz, nem fémből; díszítő szegélycsíkok fából bútorokhoz;
nem fém bútorokhoz csúszásgátlók; nem fém kampók bútorokhoz; szekcionált bútorelemek nem fémből; nem
fém görgők [bútorgörgők]; illeszkedő szövetből készült bútorhuzatok; nem fémből készült bútorfogantyúk;
bútorszerelvények [nem fémből készült-]; faborítások, keretek [bútor] elektronikus készülékekhez; nem fém
polctartók [bútorok részei]; nem fém fali polcok [bútorok]; áthelyezhető fém tároló állványok [bútorok]; kivetítő,
kijelző képernyők, paravánok [bútorok]; nem fém fali polckeretek [bútorok]; mozgatható fém válaszfalak,
térelválasztók [bútorok]; faboritások, keretek [bútorok] elektromos készülékekhez; nem fém állványok [bútorok]
tárolásra; nem fém biztonsági szekrények [bútorok]; fém fali szekrények, szekrénysorok [bútorok]; tűzbiztos
szekrények [bútorok] (nem fémből); cserélhető üléshuzatok [méretre szabott] bútorokhoz; összekötő elemek (nem
fémből) bútorokhoz; nem fémből készült átlátszó bútorajtók; extrudált műanyag élvédő szegélyek bútorokhoz;
bútorelemek írott anyagok, könyvek bemutatására; szobai görgős térelválasztók, paravánok [bútorelemek]; nem
fém billenőajtók mint bútoralkatrészek; nem fém polcosztók mint bútoralkatrészek; áthelyezhető nem fém tároló
állványok [bútorok]; nem fém anyagokból készült polcok [bútorok]; nem fémből készült polcok, állványok
[bútorok]; tálcák, mint bolti bemutató bútorok részei; nem fém anyagokból készült ajtók bútorokhoz; beépített
bútorokhoz használatos díszítő szegélycsíkok fából; konzolok és tartóelemek bútorokhoz, nem fémből; beépített
bútorokhoz használatos műanyag díszítő szegélycsíkok; nem fém polctartó konzolok mint bútoralkatrészek;
falikarok, konzolok [bútorok] elektronikus berendezések szerelési egységeihez; főként fából készült állványok
[bútorok] tárolási célokra; állványok, mint nem fém anyagokból készült bútorok; főként műanyagból készült
állványok [bútorok] tárolási célokra; nem fém válaszfalak [bútorok], egymáshoz illeszkedő panelekből; nem
fémből készült konzolok és tartóelemek bútorokhoz; kerámiafogantyúk vitrines szekrényekhez, fiókos
szekrényekhez és bútorokhoz; nem fém bútorok [kivéve speciális orvosi vagy laboratóriumi használatra]; bútorok
testi fogyatékossággal, csökkent mozgásképességgel élők, valamint rokkantak számára; nem fémből készült
biztonsági kapuk kisbabák, gyerekek és kisállatok számára [bútorok].
37

Építkezések helyszíni felügyelete; helyszíni projektirányítás épületek építésével kapcsolatban; helyszíni

építési projekt-menedzselési szolgáltatások; építőmérnöki munkák helyszíni építési felügyelete; építés;
építésfelügyelet; mennyezetépítés; függönyfalak építése; épületrészek építése; házbővítések építése; üzletek
építése; falépcsök építése; válaszfalak építése; építési szolgáltatások; építési menedzsment; tetők építése;
épületalapok építése; házak építése; épületek építése; galériák építése; konyhák építése; acélszerkezetek építése;
építési munka felügyelete; acélszerkezetek építése épületekhez; beltéri válaszfalak építése; kereskedelmi
ingatlanok építése; egészségügyi létesítmények építése; vízelvezető rendszerek építése; építési területek
előkészítése; építési tárgyú információk; geotermikus fűtőberendezések építése; kereskedelmi épületek építése;
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építés, építkezés és bontás; csővezetékek építése és karbantartása; általános építési vállalkozói szolgáltatások;

oszlopos előtetők, védőtetők építése; csővezetékek fektetése és építése; telkek, építési területek megtisztítása;
építési tárgyú információk biztosítása; acélszerkezetek hegesztése építési célra; közművek bevezetése építési
területeken; lakó- és kereskedelmi épületek építése; csővezetékekkel kapcsolatos földalatti építési munkák;
vezetékekkel kapcsolatos földalatti építési munkák; kábelezéssel kapcsolatos földalatti építési munkák;
árnyékolórácsok, zajvédő falak, kerítések építése; alapozással kapcsolatos földalatti építési munkák; épületek és
más szerkezetek építése; egészségügyi célt szolgáló épületek építése; épületek építésével kapcsolatos információs
szolgáltatások; szolgáltatások épületek nedvesség elleni szigetelésére építés során; épületek építésével, javításával
és karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás.
42

Bútortervezés; bútortervezői szolgáltatások; bútortervezési szolgáltatások; bútorok eredetiségének igazolása;

tervezési szolgáltatások bútorszövetekkel kapcsolatban; tanácsadás a bútorszövetek kiválasztásával kapcsolatban
[belsőépítészet]; tanácsadás bútorok takaró huzatainak/védőhuzatainak kiválasztásával kapcsolatban;
belsőépítészet]; színek, festékek és bútorok kombinálásával [kültéri] kapcsolatos információs szolgáltatások;
színek, festékek és bútorok harmonizálásával kapcsolatos lakberendezési információs szolgáltatások; színek,
festékek és bútorok kombinálásával kapcsolatos lakberendezési információs szolgáltatások; vizuális tervezés;
grafikai tervezés; belsőépítészeti tervezés; mérnöki tervezés; műszaki tervezés; tárolórendszerek tervezése; boltok
tervezése; épületbővítések tervezése; cégtáblák tervezése; padlóburkolatok tervezése; világítórendszerek
tervezése; üzlethelyiségek tervezése; szőnyeglapok tervezése; tervezési tanácsadás; márkanevek tervezése;
védjegyek tervezése; irodabútorok tervezése; tervezési szolgáltatások; belsőépítészeti tervezések; illusztrációs
szolgáltatások [tervezés]; grafikus tervezés, design; makett tervezés, modelltervezés; kereskedelmi grafikai
tervezés; névjegykártyák tervezése; számítógépes ipari tervezés; beltéri dekoráció tervezése; konstrukciós
tervezési szolgáltatások; tervezési jelentések készítése; új termékek tervezése; kültéri világítás tervezése; egyedi
tervezési szolgáltatások; technológiai tervezési szolgáltatások; grafikus tervezési szolgáltatások; díszítő minták
tervezése; mérnöki tervezési szolgáltatások; üzlet felszerelésrendszerek tervezése; kiskereskedelmi tervezési
szolgáltatások; ipari tervezési szolgáltatások; beltér tervezési szolgáltatások; épületek külsejének tervezése;
műszaki termékek tervezése; mérnöki tervezés és konzultáció; ipari és grafikai tervezés; üveg és üvegtermékek
tervezése; épületek belső tervezési szolgáltatásai; belsőépítészeti tervezési szolgáltatások kiskereskedőknek;
lakóingatlanokhoz kapcsolódó tervezési szolgáltatások; lógók tervezése vállalati arculathoz; tervezési
szolgáltatások ideiglenes szerkezetekhez; tervezési szolgáltatások nagyszilárdságú szerkezetekhez; tervezéssel
kapcsolatos jelentések készítése; belsőépítészeti tervezéssel kapcsolatos szaktanácsadás; tervezéssel kapcsolatos
mérnöki konzultáció; üzletberendezési tervezéssel kapcsolatos tanácsadás; tervezéssel kapcsolatos műszaki
értékelések; üzlethelyiségek tervezésével kapcsolatos szolgáltatások; belsőépítészeti tervezési szolgáltatások
butikok számára; üzletek kirakataival kapcsolatos tervezési szolgáltatások; tervezési szolgáltatások boltok
belsejével kapcsolatban; belsőépítészeti tervezési szolgáltatások boltok számára; új termékek tervezése és
kifejlesztése; új termékek tervezése és tesztelése; műszaki termékek tervezése és fejlesztése; ipari termékek
tervezése és fejlesztése; táblák/jelzések tervezésével kapcsolatos szolgáltatások; tanácsadási szolgáltatások
helyiségek tervezésével kapcsolatban; számítógéppel támogatott műszaki tervezés mint szolgáltatás;
szaniterszerelvények felszerelésével kapcsolatos tervezési szolgáltatások; kül- és beltéri tervezési, kivitelezési
szolgáltatások; technológiai szolgáltatások és a hozzájuk kapcsolódó tervezés; műszaki tervezés és tanácsadás a
fénytechnika területén; grafikai tervezés és színvilág megtervezése egységes vállalati arculathoz; építési
tervekkel, projektekkel kapcsolatos, számítógéppel segített tervezési szolgáltatások; belsőépítészeti
szolgáltatások; kereskedelmi belsőépítészeti tervezés; üzletek belsőépítészeti kialakítása; belsőépítészettel
kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; belsőépítészettel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; belsőépítészeti
információkat tartalmazó weboldal biztosítása; tanácsadás a függönyök kiválasztásával kapcsolatban
[belsőépítészet]; feng shui elveket alkalmazó belsőépítészeti szolgáltatások; belsőépítészeti tervező
szolgáltatások, információnyújtás és tanácsadás; dizájnszolgáltatások; építészeti tervezési [dizájn] szolgáltatások;
mérnöki projektmenedzsment szolgáltatások.
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( 210 ) M 20 02930
( 220 ) 2020.10.01.
( 731 ) SYSART Innovációs Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentendre (HU)
( 740 ) Szutrély Nóra Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) HAYDNEUM
( 511 ) 9

Elektronikus kotta, letölthető; zenei videofelvételek; zenei hangfelvételek; letölthető zenei hangfelvételek;

zenei felvételek sorozata; zenei felvételek lemezek formájában; letölthető zenefájlok; letölthető digitális zene;
internetről letölthető digitális zene; számítógépes adatbázisból vagy internetről letölthető digitális zene; letölthető
kiadványok, publikációk; letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; audiovizuális tanítási eszközök.
16

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

35

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

38

Zenei műsorszórás; digitális zene közvetítése távközlés útján; rádióadás; rádióműsorok közvetítése; rádiós

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

Kottafüzetek kiadása; zenei együttesek élő fellépései, előadásai; zenei előadás; zenei produkciók; zenei

versenyek szervezése; élő zenei koncertek; élő zenei előadások; élő zenei műsorok; zenei felvételek készítése;
zenei rendezvények szervezése; zenei produkciós szolgáltatások; zenei művek publikálása; zenei felvételek
készítése hangstúdióban; élő zenei előadások tartása; élő zenei előadások szervezése; zenei előadások művészeti
menedzsmentje, vezetése; színdarabok vagy zenei előadások megtervezése; hanglemezek és zenei felvételek
kölcsönzése; zenei koncertek szervezése és lebonyolítása; rádiós zenei koncertek; televíziós zenei koncertek; az
interneten hallgatható [nem letölthető] digitális zene szolgáltatása; digitális zeneszolgáltatás az internetről;
digitális zene szolgáltatása mp3-as internetes weboldalakról; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem
letölthető]; kották kiadása; zeneoktatás; zenekiadás és zenefelvétel [lemezkiadók]; élő zene szolgáltatása;
zenekiadási szolgáltatások; zeneoktatás levelező tanfolyamon; információnyújtás a zene terén; zenés szórakoztató
rendezvények szervezése; zenés szórakoztatás; zenés szórakoztatás zenekarok által; zenés szórakoztatási
szolgáltatások; zenés helyek művészeti vezetése; hang- és zenefelvételek készítése; oktatási szolgáltatások zenés
televízióműsorok formájában; vizuális és zenés szórakoztatás szervezése; szórakoztatás szimfonikus zenekari
előadások formájában; zenék, videók és filmek szerkesztési utómunkálatainak elvégzése; zenefelvételek
összeállítása és szerkesztése, mások általi közvetítés céljából; nem letölthető online elektronikus kiadványok
rendelkezésre bocsátása a zene terén; kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványok megjelentetése;
nyomtatványok és nyomtatott kiadványok megjelentetése; könyvek és más kiadványok kölcsönzése; kulturális
vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; elektronikus kiadványszerkesztés; rádió- és televízióműsorok
készítése; tudományos tanfolyamok; tudományos tanfolyamok lebonyolítása; audiovizuális felvételek készítése;
akadémiák [oktatás]; oktatással kapcsolatos akadémiai szolgáltatások; akadémiai oktatási szolgáltatások
művészettörténet tanításához; szemináriumok szervezése; szemináriumok tartása; szemináriumok és konferenciák
rendezése; oktatási versenyek szervezése; művészeti versenyek szervezése; versenyek szervezése és
lebonyolítása; kulturális célú vetélkedők, versenyek szervezése; oktatási célú vetélkedők, versenyek szervezése;
konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás];
hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; rádiós és televíziós műsorok készítése; jegyfoglalási
szolgáltatások koncertekre; koncertekkel kapcsolatos szolgáltatások; koncertek szervezésével, lebonyolításával és
rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; koncertek szervezése, lebonyolítása és
rendezése; koncertszolgáltatások; rádióműsorok szerkesztése; rádióműsorok készítése; rádióműsorok közvetítése;
rádióműsorok készítése és bemutatása.
42

Szakszövegek írása; tudományos kutatás.
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( 210 ) M 20 02936
( 220 ) 2020.10.01.
( 731 ) Metis Invest Korlátolt Felelősségű Társaság, Ajka (HU)
( 740 ) Sziklai & Andrejszki Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BLTN Gin
( 511 ) 33

Gin.

( 210 ) M 20 02954
( 220 ) 2020.10.02.
( 731 ) Daroptimed Egészségügyi Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 541 ) PREVENCIÓ LÁTÁSCENTRUM
( 511 ) 44

Egészségügyi kezelés természetes gyógymódokkal; látásvizsgálati [optikusi] szolgáltatások; optikusok

szolgáltatásai; szemészeti szolgáltatások; szemészeti szűrési szolgáltatások.
( 210 ) M 20 03019
( 220 ) 2020.10.09.
( 731 ) Vértes Alpintechnika Kft., Csesznek (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) VASALT UTAK
( 511 ) 6
37

Drótkötéllel biztosított sziklamászóutak rögzítései.
Drótkötéllel biztosított sziklamászóutak tervezése, kiépítése, fenntartása; drótkötéllel biztosított

sziklamászóutak rögzítéseivel és drótköteleivel kapcsolatos javítási és szerelési szolgáltatások;
hegymászó-felszerelések javítása.
40

Drótkötéllel biztosított sziklamászóutak rögzítéseivel kapcsolatos anyagmegmunkálás.

41

Drótkötéllel biztosított sziklamászóutak szervezése; drótkötéllel biztosított sziklamászóutakkal kapcsolatos

nevelés és szakmai képzés; hegymászó-felszerelések bérbeadása.
( 210 ) M 20 03023
( 220 ) 2020.10.09.
( 731 ) Berencsi Zoltán István, Hajdúnánás (HU)
( 541 ) LaserDekor
( 511 ) 40

Nyomtatási, nyomdai szolgáltatások; lézergravírozás.

( 210 ) M 20 03038
( 220 ) 2020.10.11.
( 731 ) Dobos János Tamás, Pécs (HU)
Dobos Dániel, Pécs (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.
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
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olajok és zsírok.
32

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

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.
( 210 ) M 20 03046
( 220 ) 2020.10.12.
( 731 ) Balázs Tamás 50%, Szeged (HU)
Olasz Román Dániel 50%, Szeged (HU)
( 740 ) dr. Juhász Péter, Szeged
( 546 )
( 511 ) 21

Asztaldíszek; asztali alátétek, nem papírból vagy textilből; asztali ecet- és olajtartók (1); asztali késtartók;

asztali szalvétatartók; borkiöntők; borsdarálók, kézi; borstartók; bögrék, korsók; csészealjak; csészék; eldobható
tányérok; ételburák; étkészlet, a kések, villák és kanalak kivételével; étkészletek; étlaptartók; evőpálcikák (kínai);
fogpiszkálók; fogpiszkálótartók; fűszertartó szettek; italkiöntők; jégfogó csipeszek; jégkockaformák;
konyharuhák; papírkosarak; papírtányérok; papírtörölköző adagolók; poharak papírból vagy műanyagból;
süteményformák; sütőalátétek; sütőformák, süteményszaggatók; szalvétatartók; szívószálak; tálcák papírból,
háztartási használatra; tányérok; teafilter-tartók; teásdobozok; tölcsérek.
( 210 ) M 20 03057
( 220 ) 2020.10.13.
( 731 ) Jung Csaba Wilhelm, Visegrád (HU)
( 546 )

( 511 ) 32
40

Sörök.
Sörfőzés.

( 210 ) M 20 03089
( 220 ) 2020.10.15.
( 731 ) Perényi Zoltán Gábor, Szentendre (HU)
( 740 ) Gulyás & Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 11

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

berendezések.
36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek.

37

Építőipari szolgáltatások; üzembehelyezési szolgáltatások; légkondicionáló berendezések telepítése és

javítása.
45

Biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából.

( 210 ) M 20 03116
( 220 ) 2020.10.16.
( 731 ) Pál László, Szekszárd (HU)
( 740 ) Dr. Galiger Lajos, Szekszárd
( 541 ) FRUTTA
( 511 ) 32

Sörök; alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és
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más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

( 210 ) M 20 03122
( 220 ) 2020.11.26.
( 731 ) Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Televíziós szolgáltatás.

( 210 ) M 20 03184
( 220 ) 2020.10.22.
( 731 ) UAB "ALTEUS", Vilnius (LT)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Créme de la Créme Haute Parfumerie
( 511 ) 35

Kiskereskedelmi szolgáltatások a következőkre vonatkozóan: illatszerek, illatanyagok, kozmetikai és

szépségápolási termékek; nagykereskedelmi szolgáltatások a következőkre vonatkozóan: illatszerek, illatanyagok,
kozmetikai és szépségápolási termékek.
( 210 ) M 20 03193
( 220 ) 2020.10.20.
( 731 ) Fővállalkozók Magyarországi Szövetsége, Budapest (HU)
Magyar Projektmenedzsment Szövetség, Budapest (HU)
PMI Budapest, Magyar Tagozat, Budapest (HU)
Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozók Szövetsége, Budapest (HU)
Építéstudományi Egyesület, Budapest (HU)
Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület, Budapest (HU)
( 740 ) Boros Péter, Törökbálint
( 546 )
( 511 ) 35

Üzleti projektmenedzsment - üzleti segítségnyújtás, menedzseri és adminisztratív szolgáltatások.

( 210 ) M 20 03200
( 220 ) 2015.01.09.
( 731 ) K.A. Schmersal Holding GmbH & Co. KG, Wuppertal (DE)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Jogi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 42

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

és kutató szolgáltatások; számítógépes hardver és szoftver tervezése és fejlesztése.
( 210 ) M 20 03218
( 220 ) 2020.10.28.
( 731 ) Magyar Vagon Befektetési Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Nagy János, Szentendre
( 541 ) Ganz-MÁVAG
( 511 ) 6

Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; ércek; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; nem elektromos
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fémkábelek és fémvezetékek; kisméretű fémáru; fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz.

12

Vasúti járművek.

37

Járműfényezés; járműjavítás (üzemzavar); járművek karbantartása; járművek karbantartása és javítása.

40

Festési szolgáltatások; hegesztési szolgáltatások; fémek bevonása.

( 210 ) M 20 03219
( 220 ) 2020.10.28.
( 731 ) Magyar Vagon Befektetési Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Nagy János, Szentendre
( 541 ) MA-VAG
( 511 ) 6

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

fémkábelek és fémvezetékek; kisméretű fémáru; fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz.
12

Vasúti járművek.

37

Járműfényezés; járműjavítás (üzemzavar); járművek karbantartása; járművek karbantartása és javítása.

40

Festési szolgáltatások; hegesztési szolgáltatások; fémek bevonása.

( 210 ) M 20 03220
( 220 ) 2020.10.28.
( 731 ) Magyar Vagon Befektetési Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Nagy János, Szentendre
( 541 ) MÁVAG
( 511 ) 6

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

fémkábelek és fémvezetékek; kisméretű fémáru; fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz.
12

Vasúti járművek.

37

Járműfényezés; járműjavítás (üzemzavar); járművek karbantartása; járművek karbantartása és javítása.

40

Festési szolgáltatások; hegesztési szolgáltatások; fémek bevonása.

( 210 ) M 20 03222
( 220 ) 2020.10.28.
( 731 ) Pepita.hu Zrt., Szeghalom (HU)
( 740 ) Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PEPITA
( 511 ) 35

Kereskedelmi vállalkozások irányításához nyújtott, közönségkapcsolattal kapcsolatos segítségnyújtás;

közönségszolgálathoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; vállalati
kommunikációs szolgáltatások; árubemutatás; árubemutatók rendezése üzleti célokra; árubemutatók szervezése
eladási célokra; árubemutatók szervezése kereskedelmi célokra; árubemutatók szervezése reklámozási célokra;
áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások bemutatása
elektronikus eszközök segítségével, az úgynevezett teleshopping és home shopping szolgáltatások számára is;
audio-vizuális bemutatók előkészítése és lebonyolítása reklámcélokra; bemutatás [promóciós/reklámozási
célokra]; bemutatók szervezése eladási célokra; bemutatók szervezése kereskedelmi célokra; bemutatók
szervezése üzleti célokra; értékesítési bemutatók; kirakatrendezési szolgáltatások; promóciós, reklám célú
árubemutatás; reklámcélú bemutatók szervezése és lebonyolítása; reklámcélú bemutatók szervezése; reklámcélú
kiállítások szervezése és lebonyolítása; termékbemutatók szervezése és lebonyolítása; termékek és szolgáltatások
bemutatása; üzleti merchandising kijelző szolgáltatások; divatbemutatók kereskedelmi célokra; divatbemutatók
szervezése promóciós célokból; gazdasági és reklámcélú szakvásárok, kiállítások és bemutatók szervezése és
lebonyolítása; kereskedelmi bemutatók (kiállítások) és vásárok lebonyolítása, szervezése és rendezése
kereskedelmi- és reklámcélokra; kereskedelmi bemutatók levezetése; kereskedelmi bemutatók promóciója és
lebonyolítása; kereskedelmi bemutatókkal kapcsolatos szervezési szolgáltatások; kereskedelmi célú kiállítások
lebonyolítása; kereskedelmi célú kiállítások szervezése; kereskedelmi és reklámcélú vásárok szervezése;
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kereskedelmi és reklámcélú rendezvények szervezése; kereskedelmi kiállítások szervezése és lebonyolítása;

virtuális kereskedelmi bemutatók online levezetése; adminisztratív hűségkártya szolgáltatások; engedményeket
vagy vásárlásra való ösztönzést magukban foglaló hűségprogramok adminisztrációja; értékesítési és népszerűsítő
ösztönzőprogramok szervezése, működtetése és felügyelete; értékesítési és promóciós ösztönzőprogramok
adminisztrációja; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése értékesítések adminisztrációja és
promóciós ösztönző sémák útján, amelyek kereskedelmi bélyegeket is magukban foglalnak; hűség- és ösztönző
programok működtetése; mások termékeinek és szolgáltatásainak marketingje kuponok terjesztése révén;
ügyfélkapcsolat-kezelés; vásárlói hűségprogramok szervezése, működtetése és felügyelete; vásárlói
hűségszolgáltatások kereskedelmi-, promóciós- és/vagy reklámcélokra; áruk és szolgáltatások értékesítésének
elősegítése mások számára, nyomtatott anyagok terjesztésével és promóciós vetélkedőkkel; harmadik fél
termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése kuponok terjesztése révén; hirdetések és reklámanyagok
[szórólapok, prospektusok, reklámcédulák és minták] terjesztése; promóciós anyagok terjesztése; promóciós
szórólapok terjesztése; prospektusok és termékminták terjesztése reklámcélból; reklám- és promóciós anyagok
terjesztése; reklám-, marketing és hirdetési anyagok terjesztése; reklámanyagok online terjesztése;
reklámhirdetések terjesztése; reklámlevél szolgáltatás; reklámminták terjesztésének lebonyolítása telefonos
megkeresések alapján; reklámok és kereskedelmi hirdetések terjesztése; reklámok terjesztése interneten keresztül;
reklámok terjesztése online kommunikációs hálózatokon; termékminták, áruminták terjesztése;
e-kereskedelemmel kapcsolatos információnyújtás és tanácsadás; fogyasztói vásárlási szokások elemzésével
kapcsolatos tanácsadás; internetes marketinggel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások;
keresőmotor-optimalizációval kapcsolatos konzultáció; marketing-tanácsadás és -szolgáltatások; marketing
tanácsadó szolgáltatások biztosítása gyártók részére; marketing tanácsadás; marketingtanácsadás a közösségi
média területén; promóciók szervezése audiovizuális média használatával; promóciós kampányok szervezésével
kapcsolatos konzultáció vállalatok számára; reklám- és marketing konzultáció; sajtóreklámozási konzultáció;
digitális hirdetőtáblák bérbeadása; hirdetési felület, idő és média szolgáltatása és bérbeadása; hirdetési felület
online kölcsönzése; hirdetési hely rendelkezésre bocsátása elektronikus médiában; internetes hirdetési felületek
rendelkezésre bocsátása és bérbeadása; internetes hirdetési felület bérbeadása; mindenféle reklámozási és
marketing bemutató anyagok bérbeadása; számítógépes hirdetési szolgáltatások nyújtása; termékek és
szolgáltatások reklámozására szolgáló felület biztosítása weboldalakon; weboldalakon biztosított felületek
termékek és szolgáltatások reklámozására; weboldalakon rendelkezésre álló hely biztosítása áruk és
szolgáltatások reklámozása céljából; weboldalakon található hirdetési helyek bérbeadása; adásvételi szerződések
készítése harmadik felek számára; árajánlatok termékekre vagy szolgáltatásokra; árak összehasonlítására épülő
vásárlási szolgáltatások; árelemzés; árösszehasonlító szolgáltatások; árubeszerzés másik vállalkozás
megbízásából; árubeszerzéssel és -értékesítéssel kapcsolatos szerződések tárgyalása; áruk eladására és
beszerzésére vonatkozó megállapodások közvetítése; árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztói adatok
nyújtása; árukkal kapcsolatos ajánlatok nyújtása a fogyasztók számára kereskedelmi célokból; áruvásárlás
lebonyolítása harmadik feleknek; értékesítési adminisztráció; import és export szolgáltatások; jótállási igények
adminisztratív feldolgozása; jótállási igények feldolgozásával kapcsolatos adminisztratív szolgáltatások;
kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok közvetítése; kereskedelmi tranzakciók közvetítése és lebonyolítása;
közösségi vásárlás megszervezése; kuponbeszerzési szolgáltatások harmadik fél számára; megvásárolni szánt
termékek és áruk kiválasztásával kapcsolatos információnyújtás és tanácsadás a fogyasztók számára; online
piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; online árösszehasonlítási szolgáltatások;
online rendelési szolgáltatások; online üzleteken keresztül történő harmadik személyek számára lebonyolított
kereskedelmi tranzakciók intézése; postai csomagküldő szolgáltatások adminisztratív feldolgozása és
megszervezése; rendelések elektronikus feldolgozása; rendelési szolgáltatások; rendelési szolgáltatások
megbízásra; reklámozással kapcsolatos közvetítői szolgáltatások; számítógépes megrendelések adminisztratív
feldolgozása; számítógépesített készletrendelés; számítógépesített on-line rendelési szolgáltatások; telefonon vagy
számítógépen leadott megrendelések adminisztratív feldolgozása; telemarketing szolgáltatások; termékek
eladásával és szolgáltatások biztosításával kapcsolatos üzleti közvetítői és tanácsadói szolgáltatások; üzleti
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adminisztrációs szolgáltatások internetes eladások feldolgozására; vásárlói megrendelések adminisztratív

feldolgozása postai csomagküldő vállalatok által biztosított szolgáltatások keretében; vásárlói termékinformációk
nyújtása az interneten; adatfeldolgozás; adatfeldolgozás ellenőrzése; áruk leltározása; automatizált
adatfeldolgozás; kereskedelmi információk szerzése; kereskedelmi információk összeállítása; kereskedelmi
információk gyűjtése; kereskedelmi nyilvántartások összeállítása; készletellenőrzési jelentések számítógépesített
összeállítása; készletkezelési szolgáltatások; online adatfeldolgozási szolgáltatások; online adatfeldolgozó
szolgáltatások; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; szolgáltatás értékesítési mennyiség figyelésére; webáruház
működtetésével kapcsolatos adminisztráció; webáruház működtetésével kapcsolatos hirdetési szolgáltatások;
webáruház működtetése mint kereskedelmi szolgáltatás.
( 210 ) M 20 03227
( 220 ) 2020.10.28.
( 731 ) Strong Record Hanglemezkiadó Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 35
41

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Web-es újságok megjelentetése; nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 20 03287
( 220 ) 2020.11.03.
( 731 ) Magyar Labdarúgó Szövetség, Budapest (HU)
( 740 ) Kósik Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) csakegyütt
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

( 210 ) M 20 03293
( 220 ) 2020.11.03.
( 731 ) Credit Control Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Belcsák Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Globális számítógépes hálózatról vagy az internetről nyújtott online üzleti információs szolgáltatások;

kereskedelmi és üzleti információk nyújtása; kereskedelmi üzleti információk szolgáltatása számítógépes
adatbázisok segítségével; online üzleti és kereskedelmi információk szolgáltatása; üzleti információk nyújtása az
interneten, kábelhálózaton vagy más adatátviteli formán keresztül.
36

Adósságbehajtás és faktorálási szolgáltatások; adósságrendezési szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások,

nevezetesen adósságrendezés.
( 210 ) M 20 03294
( 220 ) 2020.11.03.
( 731 ) 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
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készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy

feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres
digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; pénztárgépek,
számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák, búvármaszkok, füldugók búvárok
számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára, víz alatti úszáshoz használt
légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.
36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 20 03295
( 220 ) 2020.11.03.
( 731 ) OPEN COMMUNICATIONS Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Rafay Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Információk gyűjtése és számítógépes adatbázisokba rendszerezése; információk összegyűjtése és bevitele

számítógépes adatbázisokba; információk számítógépes adatbázisokba való szerkesztése és rendezése;
információk számítógépes adatbázisokba való rendezése.
41

Coaching [tréning]; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; gyakorlati képzés

[szemléltetés]; know-how átadása (képzés); konferenciák és szemináriumok szervezése és lebonyolítása;
mentorálás; képzés, tanítás és oktatás biztosítása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők;
online, nem letölthető videók biztosítása; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; oktatási célú
szemináriumok tervezése; oktatási célú szemináriumok szervezése; oktatási szemináriumok szervezése; oktatási
szemináriumok tartása; oktatási szemináriumok; oktatással kapcsolatos szemináriumok szervezése; üzleti
mentorálási szolgáltatások.
( 210 ) M 20 03361
( 220 ) 2017.03.29.
( 731 ) Kerzner International Limited, Nassau (BS)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) ATLANTIS
( 511 ) 28
37

Játékok és játékszerek; játékkártyák és kirakós rejtvények.
Ingatlanfejlesztés; építőipari szolgáltatások; épület javítás; szerelvények és felszerelések épületekhez;

építkezések felügyelete [irányítás]; építés; konzultáció konstrukciókról; építési tanácsadó szolgáltatások.
39

Utazásszervezés, kirándulásszervezés; kirándulások rendezése turisták számára a víz alatti búvárkodás és

légzőcsöves könnyűbúvárkodás terén, és hajós körutak és hajók bérbeadása; utazásszervezési és utazási
helyfoglalási szolgáltatások; utazás és utasok szállítása; szállodai transzfer szolgáltatások; utazások, kirándulások
és körutak szervezése és foglalása; utazás koordinálása egyének és csoportok számára; utazásszervezési
szolgáltatások; utazásszervezés, azaz utazások és túrák rendezése és levezetése, és információnyújtás az utazások
és túrák terén; utazási irodák; utazási irodai szolgáltatások, nevezetesen helyfoglalás és előjegyzés szállításhoz;
légi szállítás; légi közlekedési szolgáltatások, azaz charter és menetrendi légi utas- és teherszállítási
szolgáltatások; kirándulások szervezése turisták számára a víz alatti búvárkodás és a légzőpipás búvárkodás terén;
hajókirándulások és hajóbérlési szolgáltatások; városnéző kirándulások és vitorláskikötő szolgáltatások; kikötői
szolgáltatások; vitorláskikötő szolgáltatások, beleértve a következőket: kikötőhelyek bérlése tengeri járműveknek,
csónaktárolók, kikötőbérleti szolgáltatások; kirándulások rendezése turisták számára a víz alatti búvárkodás és
légzőcsöves könnyűbúvárkodás terén, és hajós körutak és hajók bérbeadása; utazások és tengeri körutazások
szervezése; tengerjáró hajók bérbeadása [szerződéses üzemeltetés]; információk biztosítása kis hajó-kikötőkkel
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kapcsolatban; Tie-up segítségnyújtás; kikötői segítségnyújtás poggyász szállítással kapcsolatban, kikötő és

üdülőhely közötti fuvarozás; utazásszervezés, azaz utazások és túrák rendezése és levezetése, és
információnyújtás az utazások és túrák terén.
43

Étel- és italellátás; ideiglenes szállásbiztosítás; üdülőhelyi és szállásadási szolgáltatások nyújtása; szállodai

szállások biztosítása, szállodai szolgáltatások; szállodai szolgáltatások ösztönző jutalom program alkalmazásával;
szállodai foglalási szolgáltatások; utazási ügynökség szolgáltatások, nevezetesen ideiglenes szállások és éttermek,
valamint ételek foglalásának elvégzése; visszatérő szállodai vendégeknek szóló program részeként nyújtott
speciális szállodai szolgáltatások; szállodakomplexumok; nyaralóhelyi elszállásolás intézése; létesítmények
rendelkezésre bocsátása összejövetelekhez; vendéglátó-ipari szolgáltatások biztosítása gyűlésekhez; utazási
ügynökségi szolgáltatások (szállodai helyfoglalásokkal kapcsolatban), szálláshelyek megrendelése, és étkezésekre
vonatkozó helyfoglalás és megrendelés, éttermi és bár-szolgáltatások biztosítása; szállodai szolgáltatások;
bárszolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások teaházakban; turistaházak; kávéházak; koktélbárok szolgáltatásai;
konyhai felszerelések bérbeadása; ideiglenes szállásbiztosítás; üdülőhelyi és szállásadási szolgáltatások nyújtása;
ideiglenes szállásbiztosítás; szállodai elhelyezés, szállodai szolgáltatások, nyaraló szállodai szolgáltatások
nyújtása; létesítmények (szálláshelyek) biztosítása fogadásokhoz és találkozókhoz; utazási irodai szolgáltatások,
nevezetesen ideiglenes elszállásolásra vonatkozó helyfoglalás és előjegyzés, valamint étkezések előjegyzése és
foglalása; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szálláshelyekkel kapcsolatos foglalási
szolgáltatások[időosztásos]; utazási ügynökségi szolgáltatások, szálláshelyek megrendelése, valamint étkezési
helyfoglalás és rendelés; éttermi és bárbeli szolgáltatások nyújtása.
44

Emberi higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; gyógyfürdők és szépségszalonok szolgáltatásai;

gyógyfürdői szolgáltatások, nevezetesen kozmetikai testápoló szolgáltatások; szépségszalonok; foglalások és
előjegyzések intézése mások megbízásából egészségvédő gyógyfürdőkben és szépségszalonokban nyújtott
kezelésekre vonatkozóan.
( 210 ) M 20 03374
( 220 ) 2020.11.10.
( 731 ) Chen Zheng Hao, Budapest (HU)
( 740 ) Sánta Ferencné, Budapest
( 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.
32

Ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök.

( 210 ) M 20 03379
( 220 ) 2020.11.11.
( 731 ) Lengyel András, Mór (HU)
( 541 ) BŰNŐZŐ
( 511 ) 10

Fogamzásgátló eszközök; kényszerzubbonyok; meleglevegős vibrátorok orvosi használatra; műmellek;

művégtagok; óvszerek; pesszáriumok; szexbabák; szexuális játékszerek; vibrátorok ágyakhoz.
21

Agyagedények; bögrék, korsók; dekantáló; demizsonok, üvegballonok; fazekas áruk; italkiöntők; kancsók;

kerámiák háztartási használatra, kristályok [üvegáruk]; levesestálak; malacperselyek; műtárgyak porcelánból,
kerámiából, agyagból vagy üvegből; perselyek, piperetáskák, neszesszerek; porcelándíszek; porcelánok;
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söröskancsók; szobrok porcelánból, kerámiából, agyagból vagy üvegből (1); szobrok porcelánból, kerámiából,

agyagból vagy üvegből (2); vázák.
25

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

bokacsizmák (2); bokszer alsónadrágok, bokszeralsók; bőrruházat; bugyik csuklyák, kapucnik [ruházat]; dzsekik;
egyenruhák; esőruhák; felsőruházat; fityulák; futballcipők; fülvédők [ruházat]; fürdőköpenyek, fürdőköntösök;
fürdőnadrágok, úszónadrágok, fürdőpapucsok; fürdőruhák, úszódresszek; gallérok [ruházat]; hálókőntősők,
pongyolák; hosszúnadrágok (1); hosszúnadrágok (2), ingek; jelmezek; kabátok, dzsekik; kalapáruk (1); kalapáruk
(2); készruhák; kombinék [alsónemű]; legging nadrágok, cicanadrágok; mellények; melltartók; míderek (1);
míderek (2); muffok [ruházat]; műbőr ruházat; nyaksálak [sálak]; övek [ruházat]; papucsok; pelerinek; pénztartó
övek [ruházat]; pizsamák; pólók; poncsók; pufi dzsekik [ruházat]; pulóverek; pulóverek, kötött pulóverek; rövid
ujjú ingek; ruházati cikkek; sálak; sálak [nyaksálak]; sapkák; sportcipők (1); sportcipők (2); strandruházat;
svájcisapkák, barettek; szandálok; szárik; szarongok; szoknyák; tornacipők; trikó [alsónemű], kombinétrikók;
vállkendők, nagykendők; zoknik.
( 210 ) M 20 03381
( 220 ) 2020.11.11.
( 731 ) ADRIA PALACE Kft., Budapest (HU)
( 541 ) IPANEMA
( 511 ) 43

Vendéglátás, bár.

( 210 ) M 20 03382
( 220 ) 2020.11.11.
( 731 ) ADRIA PALACE Kft., Budapest (HU)
( 541 ) KAFEE WIEN
( 511 ) 43

Vendéglátás.

( 210 ) M 20 03383
( 220 ) 2020.11.11.
( 731 ) VIRGIN ENTERPRISES LIMITED, London (GB)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) VIRGIN
( 511 ) 9

Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására vagy másolására szolgáló készülékek; audiofelvételek,

audiovizuális felvételek; letölthető audio felvételek, letölthető audiovizuális felvételek; letölthető digitális zene;
podcastok, letölthető podcastok; adatfeldolgozó berendezések; számítógépek; számítógépes hardver;
számítógépes szoftver és letölthető számítógépes szoftverbanki szolgáltatások, pénzügyi szolgáltatások,
bankszámla-kezelési szolgáltatások, pénzátutalási szolgáltatások, fizetési szolgáltatások, pénzügyi elemzések és
pénzügyi jelentések, pénzügyi menedzsment, karitatív szervezet menedzsment, banki és pénzügyi információs
szolgáltatások biztosításához; letölthető mobilapplikációk banki, biztosítási és pénzügyi szolgáltatások,
pénzátutalási szolgáltatások és pénzügyekkel kapcsolatos ügyintézés igénybevételéhez; mobiltelefon és
elektronikus eszköz vagy interfész szoftver; számítógépes szoftver, letölthető számítógépes szoftver és
számítógépes szoftver platformok hűség-, jutalmazási-, kedvezmény- és ösztönző rendszerekhez; számítógépes
szoftverek, letölthető számítógépes szoftverek és letölthető mobilapplikációk a következő területeken nyújtott
szolgáltatásokhoz: egészség és wellness, zene és szórakozás, emberek és a bolygó, telekommunikáció és média,
valamint utazás és szabadidő; számítógépes szoftver programok adatbázis kezeléshez; számítógépes szoftver
piaci információk elemzéséhez; mobilapplikáció szoftverek hűség-, jutalmazási-, kedvezmény- és ösztönző
rendszerekhez kapcsolódóan; letölthető applikáció szoftverek hűség-, jutalmazási-, kedvezmény- és ösztönző
rendszerekhez kapcsolódóan; mobilapplikációs szoftverek audiovizuális médiatartalmak adatfolyamos átviteléhez
az interneten keresztül; adatbázisokhoz és az internethez való csatlakozást lehetővé tevő számítógépes szoftverek
és telekommunikációs készülékek; digitális média adatfolyamos sugárzását lehetővé tevő eszközök; virtuális
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valóság szoftverek; virtuális valóság játékszoftverek; virtuális valóság fejhallgatók; virtuális osztályterem

szoftverek; telekommunikációs berendezések; mobil telekommunikációs berendezések; PDA-k (személyi digitális
asszisztensek), zseb-PC-k, mobiltelefonok; mobiltelefon borítók, mobiltelefon tokok; elektronikus kiadványok
(letölthetők); lépésszámlálók; védősisakok sportoláshoz; védőszemüvegek sporthoz; rádió- és televízió
programok, valamint egyéb rádió-, videó- és képadatok sugárzására, továbbítására, fogadására, feldolgozására,
reprodukálására, kódolására és dekódolására alkalmas készülékek; digitális médiatartalmak sugárzására,
továbbítására, fogadására, feldolgozására, reprodukálására, kódolására és dekódolására alkalmas készülékek;
műholdak; mágneses adathordozók; digitális adathordozók; mozifilmek; számítógépes játékszoftverek;
mágnesesen kódolt adathordozó kártyák; kódolt hűségkártyák; kódolt ajándékkártyák; többfunkciós kártyák
pénzügyi szolgáltatásokhoz; fizetőkártyák, készpénzkártyák, bankkártyák, csekk-kártyák, hitelkártyák, betéti
kártyák; kódolt smart kártyák; rádiók; antennák és rádió antennák; fülhallgatók rádiókhoz; rádiós közvetítő
berendezések; mobil rádióadó egységek; szerelvények rádiókhoz; rádiós és televíziós vevőeszközöket tartalmazó
hi-fi tornyok; rádiótelefonok; rádióprogramok; adományok feldolgozását és ajándék támogatás igénylését
lehetővé tevő adatbázisok regisztrált jótékonysági szervezetek számára; oktatási készülékek és eszközök;
műholdas navigációs készülékek; csillagászati spektrográfok; automatikus napfénykövető szenzorok; kábelek
elektromos és optikai jelátviteli rendszerekhez; műholdas telefonok; műholdas adókészülékek; tudományos
készülékek; műholdvevők; asztrometrikus mérőkészülékek és műszerek; műhold processzorok; műholdas
műsorszóró vevő és dekódoló készülékek és eszközök; jelfeldolgozó berendezések; világító vagy mechanikai
jelzések; jelátviteli készülékek; alkatrészek és tartozékok az összes fent említett termékhez.
( 210 ) M 20 03390
( 220 ) 2017.02.21.
( 731 ) ISAC GmbH, München (DE)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; hirdetések készítése és

elhelyezése mások számára az interneten; internetes hirdetési felületek közvetítése és bérbeadása; termékek és
szolgáltatások bemutatása; kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok kiépítése és közvetítése, az interneten keresztül
is; internetes reklámozás harmadik felek számára; toborzási információs szolgáltatások; kereskedelmi jellegű
információk gyűjtése és összeállítása elektronikus kommunikációs médián; kereskedelmi jellegű információk
gyűjtése és összeállítása internetes platformokon, e-mailes hírleveleken vagy mobiltelefonos üzeneteken
keresztül; áru-, cím- és ágazati jegyzékek és ezekben tartalmazott információk gyűjtése és összeállítása;
kereskedelmi ügyletek közvetítése harmadik felek számára szerződések közvetítéséhez harmadik felek számára
elektronikus piacterek által az interneten; kereskedelmi ügyletek közvetítése harmadik felek számára termékek
vásárlásához és eladásához harmadik felek számára elektronikus piacterek által az interneten; kereskedelmi
ügyletek közvetítése harmadik felek számára szolgáltatások nyújtásáról szóló szerződések közvetítéséhez
harmadik felek számára elektronikus piacterek által az interneten; felvilágosítás nyújtása a következő területeken:
szakmai fejlődés és információk a foglalkoztatás, munkaerő-toborzás, munkaerő forrás és álláshirdetések
területén az interneten; információ (felvilágosítás) nyújtása termékekről és szolgáltatásokról és ezekkel
kapcsolatban; adatok összeállítása üzleti és toborzási adatbázisok biztosításához és frissítéséhez; termékek és
szolgáltatások bemutatása eladási célra (harmadik felek számára); cégek és személyek bemutatása az interneten
és más médiákban; adatok összeállítása és feldolgozása számítógépes adatbankokban; adatok frissítése és
kezelése számítógépes adatbankokban; áruk és szolgáltatások árkalkulációja; árösszehasonlítási szolgáltatások;
áru-, cím- és ágazati jegyzékek és ezekben tartalmazott információk rendelkezésre bocsátása; szerkesztői
tartalmakra vonatkozó információk, nevezetesen kereskedelmi jellegű információk közzététele internetes
platformokon, e-mailes hírleveleken vagy mobiltelefonos üzeneteken keresztül; szerződések közvetítése
információs technológiához üzleti hálózatok területén, valamint üzleti kapcsolatok felépítéséhez és
közvetítéséhez.
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Online üzenetküldési szolgáltatások; üzenetek továbbítása számítógépes hálózaton; üzenetek továbbítása az

interneten; szerkesztőségi tartalmakra vonatkozó információk, valamint kereskedelmi jellegű információk
továbbítása elektronikus kommunikációs médián; apróhirdetések, pályázati kiírások továbbítása elektronikus
kommunikációs médián; szerkesztőségi tartalmakra vonatkozó információk, valamint kereskedelmi jellegű
információk továbbítása internetes platformokon, e-mailes hírleveleken vagy mobiltelefonos üzeneteken
keresztül; apróhirdetések, pályázati kiírások továbbítása internetes platformokon, e-mailes hírleveken vagy
mobiltelefonos üzeneteken keresztül; portálok rendelkezésre bocsátása az interneten; áru-, cím- és ágazati
jegyzékek és ezekben tartalmazott információk továbbítása az interneten; internetes platformokon és portálokon
biztosított telekommunikációs szolgáltatások mindenféle kapcsolati információ cseréjéhez; internet alapú
telekommunikációs szolgáltatások; telekommunikációs berendezések rendelkezésre bocsátása személyes
honlapok létrehozásához és frissítéséhez a felhasználó által rendelkezésre bocsátott tartalmakkal; internetes
platformokon és portálokon biztosított távközlési szolgáltatások; portálok, platformok, elektronikus piacterek,
fórumok hozzáférésének biztosítása az interneten; internetes információkhoz való hozzáférés biztosítása;
hozzáférés biztosítása adatbankokhoz; adatbankokhoz, áru, cím- és ágazati jegyzékekhez való online hozzáférés
biztosítása; elektronikus levelezési szolgáltatások; mindenféle üzenet küldése internetcímekre (webes üzenetek);
közös hozzáférés biztosítása üzleti információkhoz és szakmai információkhoz internetes oldal által.
( 210 ) M 20 03406
( 220 ) 2020.11.12.
( 731 ) Takács Máté, Mohács (HU)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati termékek, pólók, pulóverek (hosszú ujjú), kabátok, mellények, sapkák, kaftánok, ruhák, övek,

ingek, nadrágok, süvegek, csizmák, veretek.
28

Sportszerek íjászathoz, íjak, vesszők és tartozékai, nock, toll, hegy, törzsek, íjtartók, kifutó kesztyűk,

alkarvédők, tabhok, gyűrűk, tegezek, mellvédők, vesszőhúzók, övék, célok, céltartók, állványok.
41

Nevelés, szakmai képzés, sport és kulturális tevékenység az íjászat területén.

( 210 ) M 20 03444
( 220 ) 2020.11.13.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) STAXTON
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 20 03445
( 220 ) 2020.11.13.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) SURGALEX
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 20 03446
( 220 ) 2020.11.13.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) TREFULIS
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.
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( 210 ) M 20 03447
( 220 ) 2020.11.13.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) ZEBOGAL
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 20 03448
( 220 ) 2020.11.13.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) FILEROB
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 20 03449
( 220 ) 2020.11.13.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) HUMETRISYN
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 20 03450
( 220 ) 2020.11.13.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) KUNDEVIN
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 20 03451
( 220 ) 2020.11.13.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) NESEPOD
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 20 03452
( 220 ) 2020.11.13.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) PILAMIN
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 20 03454
( 220 ) 2020.11.13.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) ROVOBINT
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 20 03486
( 220 ) 2020.11.16.
( 731 ) Dobos Dániel, Pécs (HU)
Dobos János Tamás, Pécs (HU)
( 541 ) GMO FREE LIFE MILK A2, OMEGA-3, Vissza az eredetihez, Back To The Original, Zurück zum
Original.
( 511 ) 5

Bébiételek.
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Tej, sajt, vaj, joghurt és tejtermékek.

32

Alkoholmentes italok.

( 210 ) M 20 03488
( 220 ) 2020.11.16.
( 731 ) PATart Építész Stúdió Bt., Pécs (HU)
( 740 ) dr. Liber Noémi, Szigetvár
( 546 )

( 511 ) 42

Építési tervek készítése; építészeti konzultáció; építészeti tervrajzok készítésével kapcsolatos konzultáció;

konzultációs szolgáltatások az építészeti tervezés területén; építészeti és várostervezési szolgáltatások; építészeti
szolgáltatás; építészeti szolgáltatások irodai létesítmények tervezéséhez; építészeti szolgáltatások kereskedelmi
épületek tervezéséhez; építészeti szolgáltatások ipari létesítmények tervezéséhez; építészeti szolgáltatások
építészeti tervek kidolgozásához; építészeti szolgáltatások irodaépületek tervezéséhez; építészeti szolgáltatások
kiskereskedelmi létesítmények tervezéséhez; építészeti szolgáltatások bevásárlóközpontok tervezéséhez;
építészeti szolgáltatások épületek tervezéséhez; építészeti szolgáltatások; kiállításokkal kapcsolatos építészeti
tervezési szolgáltatások; építészeti tervező szolgáltatások; építészeti tervezéssel kapcsolatos tanácsadó
szolgáltatások; építészeti tervezési szolgáltatások a közlekedés és a szállítás területén; építészeti tervezési
szolgáltatások; építészeti tervezési [dizájn] szolgáltatások; építészeti tanácsadó szolgáltatások.
( 210 ) M 20 03501
( 220 ) 2020.11.18.
( 731 ) Egrokorr Festékipari Zrt., Érd (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 541 ) NEOLUX
( 511 ) 2

Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló anyagok; fakonzerváló szerek; színezékek; bevonó anyagok;

festőanyagok; festékhígítók; tűzállófestékek; zománcok.
35

Festékek kereskedelmi ügyleteinek bonyolítása; kereskedelmi egységek üzemeltetése; festékipari kiállítások

és szakmai bemutatók szervezése és lebonyolítása; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra; internetes
kereskedelem; reklám és marketing tevékenységek.
( 210 ) M 20 03511
( 220 ) 2020.11.18.
( 731 ) Bernhardt Balázs, Budapest (HU)
( 740 ) Nagy Ajtony Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

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

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;
M873

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
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.
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.
25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

( 210 ) M 20 03512
( 220 ) 2020.11.19.
( 731 ) Novagroup-Medical Zártkörűen működő részvénytársaság, Budaörs (HU)
( 740 ) Dr. Gyenge Balázs, Szeged
( 546 )
( 511 ) 44

Közegészségügyi tanácsadás; orvosi ellátás; orvosi diagnosztikai szolgáltatások [tesztelés és elemzés];

orvosi, egészségügyi szolgáltatások biztosítása; orvosi értékelési szolgáltatások; orvosi információk nyújtása;
orvosi kérdésekkel kapcsolatos jelentések készítése; orvosi kezelés megszervezése; orvosi konzultáció; orvosi
laboratóriumi szolgáltatások páciensektől levett vérminták elemzésével kapcsolatban; orvosi laboratóriumi
szolgáltatások páciensektől levett minták elemzésével kapcsolatban; orvosi laboratóriumok által nyújtott orvosi
elemzési szolgáltatások diagnosztikai és kezelési célokra; orvosi laboratóriumokban történő elemzési
szolgáltatások személyek kezeléséhez kapcsolódóan; orvosi problémákkal kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások;
orvosi segélynyújtási szolgáltatások; orvosi segítségnyújtási [ellátási] szolgáltatások; orvosi szolgáltatásokkal
kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; orvosi szűrővizsgálatok; orvosi tájékoztatás; orvosi tanácsadás; orvosi
tanácsadási szolgáltatások; orvosi vizsgálatok; orvosi vizsgálatok, analízisek; orvosi vizsgálatok lebonyolítása;
távgyógyászat; távgyógyászati szolgáltatások; távgyógyító szolgáltatások; vérelemzési szolgáltatások; vérvételi
szolgáltatások.
( 210 ) M 20 03513
( 220 ) 2020.11.19.
( 731 ) Novagroup-Medical Zártkörűen működő részvénytársaság, Budaörs (HU)
( 740 ) Dr. Gyenge Balázs, Szeged
( 546 )
( 511 ) 44

Közegészségügyi tanácsadás; orvosi diagnosztikai szolgáltatások [tesztelés és elemzés]; orvosi értékelési

szolgáltatások; orvosi információk nyújtása; orvosi kérdésekkel kapcsolatos jelentések készítése; orvosi
konzultáció; orvosi szolgáltatásokkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; orvosi szűrővizsgálatok.
( 210 ) M 20 03524
( 220 ) 2020.11.19.
( 731 ) Dr. Kertész József Tamás, Nagykanizsa (HU)
( 740 ) KERTÉSZ ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA, Budapest
( 541 ) iUS
( 511 ) 35

Vállalati kommunikációs szolgáltatások; titkársági szolgáltatások; információk számítógépes adatbázisokba

való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; írott kommunikáció és adatok
regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; adatkutatás számítógépes fájlokban;
adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban.
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Ingatlanközvetítés; ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanügyletek; adósságrendezési szolgáltatások; bérházak

kezelése.
( 210 ) M 20 03525
( 220 ) 2020.11.19.
( 731 ) Palotai Robin Dezső, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

Számítógépes kereső szoftverek; adatok keresését és kinyerését lehetővé tevő számítógépes szoftverek;

adatkeresést lehetővé tevő számítógépes szoftverek; fordítóprogramok; elektronikus szótárak; számítógépes
programok online adatbázisokhoz való hozzáféréshez, böngészéshez és kereséshez; média tartalmak; letölthető
oktatási média.
38

Internetes felületekhez való felhasználói hozzáférés biztosítása; üzenetek, adatok és tartalmak interneten és

más számítógépes és kommunikációs hálózatokon keresztül történő átvitele; telekommunikációval kapcsolatos
információs szolgáltatások.
42

Keresőprogramok, eszközök működtetése; elektronikus nyelvi fordítási szótárakhoz és adatbázisokhoz

használatos számítógépes szoftverek programozása; nyelvi fordításhoz használt online, nem letölthető
számítógépes szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; szoftverfejlesztés; adatbázis kezelésére szolgáló
szoftverek programozása; számítógép-programozás és számítógépes programok karbantartása; fájlok és
dokumentumok elektronikus tárolása; számítógépes szoftver tervezése, karbantartása, kölcsönzése és
aktualizálása; elektronikus nyelvi fordítási szótárak és adatbázisok tervezése és fejlesztése; nem letölthető
szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; számítógép szoftver bérbeadása.
( 210 ) M 20 03527
( 220 ) 2020.11.19.
( 731 ) Tessloff Verlag, Ragnar Tessloff GmbH & Co KG, Nürnberg (DE)
( 740 ) Pintz és Társai Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Szórakoztató klubszolgáltatások; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; könyvkiadás; kulturális

célú bemutatók, kiállítások szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; kulturális vagy
oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; múzeumi szolgáltatások; oktatás, tanítás; oktatási vizsgáztatás;
oktatási tárgyú információk; oktatási tárgyú információk biztosítása; óvodák; szabadidős szolgáltatások; szövegek
kiadása; oktatási szövegek kiadása; versenyek szervezése; versenyek, versenysorozatok szervezése.
( 210 ) M 20 03588
( 220 ) 2019.11.18.
( 731 ) GOOGLE LLC, Mountain View, CA (US)
( 300 ) TO/M/2019/03812 2019.05.24. TO
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( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

( 541 ) NBU
( 511 ) 9

Letölthető elektronikus kiadványok kutatási jelentések és fehér könyvek formájában a technológia, az

internet, a szoftverek és a vezeték nélküli kommunikáció területén.
41

Nem letölthető videókat tartalmazó weboldal biztosítása a technológia, az internet, a szoftver és a vezeték

nélküli kommunikáció területén; nem letölthető kiadványokat tartalmazó weboldal biztosítása kutatási jelentések
és fehér könyvek formájában a technológia, az internet, a szoftverek és a vezeték nélküli kommunikáció területén;
szórakoztatási szolgáltatások, nevezetesen podcast-ok biztosítása a technológia, az internet, a szoftverek és a
vezeték nélküli kommunikáció területén; oktatási szolgáltatások, nevezetesen konferenciák, műhelyek és
panelbeszélgetések biztosítása a technológia, az internet, a szoftverek és a vezeték nélküli kommunikáció
területén; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása.
( 210 ) M 20 03609
( 220 ) 2020.11.24.
( 731 ) Bódi-Oroszi Éva, Gyál (HU)
( 740 ) Dr. Molnár Alexandra Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 45

Személyre szabott ajándéktárgyak, dísztárgyak készítése.

( 210 ) M 20 03610
( 220 ) 2020.11.24.
( 731 ) Bödő Szilvia, Székesfehérvár (HU)
István Katalin, Székesfehérvár (HU)
( 546 )

( 511 ) 3
44

Kozmetikai, szépségápolási készítmények.
Kozmetikai arc- és testkezelési szolgáltatások.

( 210 ) M 20 03613
( 220 ) 2020.11.25.
( 731 ) Dr. Ammer Ferenc Ákos, Eger (HU)
Dr. Hampel Ferenc Szabolcs, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Aminosavakat tartalmazó étrend- és táplálékkiegészítők; étrend- és táplálékkiegészítők; étrend-kiegészítő

italpor keverékek; étrend-kiegészítők a fizikai állapot és állóképesség javítására; étrend-kiegészítők emberek és
állatok részére; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással; étrend-kiegészítők porformában; étrend-kiegészítők
sportolók számára; étrendkiegészítők gyógyászati célokra; étrendkiegészítőként használható gyógyélelmiszerek;
humán étrendkiegészítők; porított fehérje étrend kiegészítők; porított, gyümölcs ízesítésű étrend-kiegészítő
italkeverékek; protein étrend-kiegészítők.
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( 210 ) M 20 03615
( 220 ) 2020.11.25.
( 731 ) RATIONELL MIX Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Bessenyei Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 6
19

Hordozható fémszerkezetek.
Hordozható épületek, nem fémből.

( 210 ) M 20 03618
( 220 ) 2020.11.26.
( 731 ) Adama Makhteshim Ltd., Beer Sheva (IL)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) APOLLO
( 511 ) 5

Gyom és kártevő irtószerek, peszticidek, inszekticidek, herbicidek, fungicidek.

( 210 ) M 20 03620
( 220 ) 2020.11.26.
( 731 ) Birdie Magyarország Közlekedési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Érd (HU)
( 740 ) Dr. Rábai Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

( 210 ) M 20 03621
( 220 ) 2020.11.26.
( 731 ) Birdie Magyarország Közlekedési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Érd (HU)
( 740 ) Dr. Rábai Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

( 210 ) M 20 03622
( 220 ) 2020.11.26.
( 731 ) Servero's Casa Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 10

Cseppfertőzés elleni orr- és szájmaszkok; többször használható, fertőzés elleni szájmaszk (nem orvosi).

( 210 ) M 20 03637
( 220 ) 2020.11.30.
( 731 ) Márton Pál, Szolnok (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 541 ) PÁL MASSZÁZS P M 1995
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Masszázs; masszázsszolgáltatások; svéd masszázs; gyógymasszázs; frissítő és kondíciónáló masszázs.

( 210 ) M 20 03640
( 220 ) 2020.11.30.
( 731 ) Siller Sándor, Oroszlány (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
42

Ügyfélkapcsolat-kezelés.
Tanúsítás [minőségellenőrzés].

( 210 ) M 20 03641
( 220 ) 2020.11.30.
( 731 ) Nagy-Rácz Andrea, Velence (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

babasampon; babahabfürdő; babaápoló folyadékok; babakrém (nem gyógyszeres); babapelenka: babakrémek
(gyógyhatású); babaevőeszköz; babaetető cumik; divatékszer; babanapló; babakönyv; babahordozó hátizsák;
babahordozó kendők; babapárna; babaszék; bababútor; mózeskosár; babapelenkázó matrac; babatakaró;
babahálózsák: babatörlőkendő; babakelengye: babaoveráll; babaalsónemű; kötött babacipők; gyerekcipők,
babacipők; babakelengye; babanadrág: bababodyk; hajdíszek; jógaszőnyeg; babaruha; babaház; babaringató; baba
játszószőnyeg; babaház bútor; ruhakiegészítők babákhoz; játékkészletek babákhoz; babák mint játékok; rágókát
tartalmazó babacsörgő; társasjáték; játék étkészletek edények és evőeszközök; gyűjthető kártyák, kártyajátékok;
ünnepi dekorációk, partikellékek; képzeletbeli figurákat ábrázoló játéktárgy.
41

Játszóeszközök/létesítmények rendelkezésre bocsátása gyermekek részére; oktatási szolgáltatások nyújtása

gyermekek számára játszócsoportok útján; szülők képzése gyermekneveléshez; szülők képzése szülői támogató
csoportok szervezése terén; gyermek kalandjátszótér szolgáltatások; gyermekjátszóház szolgáltatások;
szórakoztató szolgáltatások gyermekek számára; gyermekek számára biztosított oktatási szolgáltatások; nem
egészségügyi személyzet képzése gyermekápolásra; játszóeszközök/létesítmények rendelkezésre bocsátása
gyermekek részére; oktatási szolgáltatások nyújtása gyermekek számára játszócsoportok útján; táboroztatás;
szabadidős táborok; szórakoztató tevékenységek szervezése nyári táborokhoz; oktatási tevékenységek szervezése
nyári táborokhoz; kulturális tevékenységek szervezése nyári táborokhoz; tornatanítás; torna oktatás; tornaórák
tartása; tornatanítás nyújtása; foglalkozások gyerekeknek [szórakoztatás/oktatás].
43

Bölcsődék és óvodák; információk biztosítása bölcsődei szolgáltatásokkal kapcsolatban; óvodák és

bölcsődék szolgáltatásai; kávézói szolgáltatások.
( 210 ) M 20 03642
( 220 ) 2020.11.30.
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( 731 ) Jámbor Attila, Budapest (HU)

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

( 511 ) 35

Lemezlovas [DJ] szolgáltatások; lemezlovasok, DJ szolgáltatások partikra és különleges rendezvényekre;

szórakoztatási célú rendezvényszervezés; kulturális, szórakoztatási és sportcélú rendezvényszervezés; zenei
rendezvények szervezése; táncos rendezvények szervezése; szórakoztató rendezvények lebonyolítása;
szórakoztatási célú rendezvényszervezés; élő szórakoztató rendezvények lebonyolítása; zenés szórakoztató
rendezvények szervezése; szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; szórakoztató és kulturális
rendezvények szervezése.
41

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

védőálarcok/- maszkok; USB pendrive-ok; egészségügyi maszkok por elleni védelemre, orvosi célokra;
karperecek, karkötők [ékszerek]; írószerek; jegyzettömbök, jegyzetblokkok jegyzetfüzetek; ceruzák; tollak
(színes -); íróeszközök; kulcstartók; táskák, kézitáskák; ernyők, esernyők; felfújható reklámtárgyak; párnák;
felfújható párnák; bögrék, korsók; kulacsok [üresen]; pólók; nyomtatott pólók; nadrágok; pulóverek; felsőruházat;
alsóruházat; zoknik; férfi és női dzsekik, kabátok, nadrágok, mellények; kabátok, dzsekik; alsóruházat,
fehérneműk; atlétatrikók; sapkák; szabadidő ruházat; plüssjátékok.
( 210 ) M 20 03643
( 220 ) 2020.11.30.
( 731 ) PR Novum Kft., Budapest (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Baromfi saláták; burgonyaalapú saláták; előételként felszolgált saláták; előre összevágott zöldségek

salátákhoz; hüvelyesekből készült saláták; kész saláták; hidegtálak; állati eredetű élelmiszereket, valamint
fogyasztásra kész vagy tartósított zöldségféléket és egyéb konyhakerti termékeket tartalmazó hidegtálak.
30

Szendvicsek; csirkés szendvicsek; pulykás szendvicsek; göngyölt szendvicsek; virslis szendvicsek;

szendvicstekercsek [kenyér]; halat tartalmazó szendvicsek; csirkét tartalmazó szendvicsek; húst tartalmazó
szendvicsek; salátát tartalmazó szendvicsek; halfilét tartalmazó szendvicsek; darált marhahúst tartalmazó
szendvicsek; pirított sajtos szendvics, sajtos melegszendvics; pirított sajtos szendvics sonkával, sajtos
melegszendvics sonkával.
39

Étel házhozszállítás; éttermi ételszállítás; ételt és italt tartalmazó kosarak, élelmiszer csomagok kézbesítése.

43

Salátabárok; éttermi szolgáltatások; éttermek [szolgáltatások]; elvitelre árusító éttermek; bár- és éttermi

szolgáltatások; éttermi foglalások és ételek megrendelése; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához.
( 210 ) M 20 03644
( 220 ) 2020.11.30.
( 731 ) Schnitzer Miklós, Győr (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )
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A következő árukkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások: túraruházat és túra felszerelések;

a következő árukkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások: táskák, hátizsákok, túratáskák; a
következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: ponyvák, sátoranyagok, sátrak és nem
rögzített takarók; a következő árukkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások: sportfelszerelések- és
eszközök; a következő árukkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások: kések, balták, bicskák,
fűrészek; a következő árukkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások: bögrék, edények,
főzőeszközök, kulacsok; a következő árukkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások: válltáskák,
tarisznyák, oldaltáskák; a következő árukkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások: kulcstartók; a
következő árukkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások: ruházati cikkek és ruházati kiegészítők; a
következő árukkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások: pólók, pulóverek, sapkák, sálak, kabátok;
a következő árukkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások: távcsövek, térképek, zseblámpák; a
következő árukkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások: hálózsákok, pokrócok.
39

Kirándulások, túrák, társasutazások szervezése; túraszervezés és kivitelezés; városnézés és kirándulások

szervezése, idegenvezetési szolgáltatások.
41

Multimédiás anyagok online kiadása; online interaktív szórakoztatás; online játékszolgáltatások; online nem

letölthető audiotartalmak biztosítása.
( 210 ) M 20 03647
( 220 ) 2020.11.30.
( 731 ) Magyar Mester Építőipari Kft., Mogyoród (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 37

Építés; építés, építkezés és bontás; építéscontrolling, kivitelezés-felügyelet; építési menedzsment; építési

munka felügyelete; építkezések felügyelete [irányítás]; építési projektmenedzsment szolgáltatások; építési
tanácsadó szolgáltatások; építési tárgyú információk biztosítása; építési területek előkészítése; építkezés;
építkezés, magasépítés; építkezési projektekhez kapcsolódó építkezésfelügyeleti szolgáltatások; építkezési
szaktanácsadás; építőipari szaktanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások; építőipari szolgáltatások; építőmérnöki
munkák helyszíni építési felügyelete; épületállványzatok, munka- és építőplatformok felállítása; épületek építése
megrendelésre; épületek és más szerkezetek építése; épületek és más szerkezetek építésével kapcsolatos
tanácsadó- szolgáltatások; épületek kivitelezése; épületek, építmények, szerkezetek lebontása; helyszínek
előkészítése [építés]; helyszíni projektirányítás épületek építésével kapcsolatban; ingatlanfejlesztési
szolgáltatások [építés]; ipari építkezések kivitelezése; ipari ingatlanok építése; közmüvek építése; gyártó- és ipari
épületek építése; lakó- és kereskedelmi épületek építése; villanyszerelők által nyújtott szolgáltatások; vízvezeték
szerelés, gáz és víz bevezetése; fűtő, szellőztető és légkondicionáló berendezések üzembe helyezése,
karbantartása és javítása; légkondicionáló berendezések telepítése és javítása; vakolás [vakolási munkák]
burkolás és csempézés; festés és lakkozás, üvegezés, üvegek, ablakok, rolók beszerelése, karbantartása és
javítása; üveg és üvegelemek felszerelése; tetőfedő munkák; tetők építése; építőipari gépek kölcsönzése;
építőipari gépek és berendezések bérbeadásával kapcsolatos információszolgáltatás.
42

Műszaki tanácsadó szolgáltatások; építészeti tervezés; építészeti tervező szolgáltatások; építészeti tervezési

szolgáltatások; építőmérnöki tervezési szolgáltatások; építészeti szolgáltatások épületek tervezéséhez; tanácsadás
az építészet és építészeti tervezés területén; építészeti tervezéssel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások;
konzultációs szolgáltatások az építészeti tervezés területén; építészethez kapcsolódó számítógéppel támogatott
tervezési szolgáltatások; építési tervekkel, projektekkel kapcsolatos, számítógéppel segített tervezési
szolgáltatások; építészeti tervezéssel kapcsolatos tájékoztatás weboldalon keresztül; műszaki felügyelet és
ellenőrzés.
( 210 ) M 20 03648
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( 220 ) 2020.11.30.
( 731 ) Benke Gábor, Budapest (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 37

Takarítási szolgáltatások; belső terek takarítása; építkezési telkek takarítása, tisztítása; épületbelsők

takarítási szolgáltatásai; épületek [belső] tisztítása, takarítása; házak, lakások takarításához kapcsolódó háztartási
szolgáltatások; háztartási szolgáltatások [takarítási szolgáltatások]; helyszínek takarítása rendezvények előtt és
után; irodaépületek és kereskedelmi helyiségek takarítása; kereskedelmi helyiségek tisztítása, takarítása;
lakóépületek, lakóhelyiségek takarítása; lakóházak takarítása; otthoni takarítás; padlásterek takarítása; takarító
vállalati szolgáltatások; ipari takarítási szolgáltatások; épületek ipari takarítása; ipari tisztítással kapcsolatos
takarítási szolgáltatások; takarításhoz kapcsolódó tájékoztatás, tanácsadás és szaktanácsadás.
( 210 ) M 20 03660
( 220 ) 2020.11.30.
( 731 ) Intersnack Group GmbH & Co. KG, Düsseldorf (DE)
( 740 ) Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Extrudáló és pelletáló eljárással, valamint más módon előállított vagy elkészített zöldség- és

burgonyatermékek; pirított, szárított, sózott, fűszerezett, bevont és feldolgozott diók, kesudió, pisztácia, mandula,
mogyoró, kókuszdió (szárított); tartósított/konzervált, szárított és főtt gyümölcs és zöldség; algakivonatok
élelmiszerekhez; gyömbértermékek szárított gyümölcsként; mogyoróvaj.
30

Extrudáló és pelletáló eljárással valamint más módon előállított vagy elkészített tápióka, manióka, rizs,

kukorica, búza vagy más gabonatermékek, valamint gyömbértermékek mint édességek és zselézett gyümölcsök;
sós sütemények és sósperecek; müzliszeletek, amelyek főleg diókból, szárított gyümölcsökből, elkészített
gabonamagokból állnak; csokoládé és csokoládé termékek; öntetek, szószok.
31

Feldolgozatlan dió, kesudió, pisztácia, mandula, mogyoró és magok; algák emberi fogyasztásra.

( 210 ) M 20 03669
( 220 ) 2020.12.01.
( 731 ) AMC Networks Central Europe Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) AMC Selekt
( 511 ) 9

Animált rajzfilmek mozifilmek formájában; átlátszó fóliák [fényképészeti, exponált] írásvetítőkhöz; audio

felvételek; audiovizuális felvételek; elektronikus folyóiratok; elektronikus kiadványok az interaktív technológia
területén; elektronikus könyvek; elektronikus letölthető kiadványok a videojátékok területén; exponált
mozifilmek; exponált mozgóképfilmek; felvételek [hangfelvételek]; fényérzékeny filmek [exponált];
fényérzékeny médiák [filmek, exponált]; filmek, mozgófilmek; hangfelvételek; hangoskönyvek; interaktív
DVD-k; interaktív elektronikus kiadványok; internetről letölthető digitális könyvek; internetről letölthető digitális
zene; játékokat tartalmazó elektronikus kiadványok; játékokat tartalmazó műsoros videoszalagok; játékokat
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tartalmazó műsoros hangszalagok; játékokat tartalmazó műsoros DVD-k; letölthető filmek; letölthető

hangfelvételek; letölthető képsorok; letölthető média; letölthető oktatási média; letölthető podcast-ok; letölthető
rajzfilmek; letölthető sablonok audiovizuális prezentációk tervezéséhez; letölthető videofelvételek; letölthető
zenefájlok; mozi-/keskenyfilmek (megvilágított); mozifilmek; multi-média felvételek; műsoros audio szalagok;
műsoros CD-ROM-ok; műsoros digitális hangszalagok; műsoros DVD-k; műsoros fitnesz DVD-k; műsoros
interaktív CD-k; műsoros zenei videók; podcastok; rajzfilmek; rögzített videók; videocastok; videofelvételek;
videofilmek; videojátékokkal kapcsolatos, letölthető elektronikus kiadványok magazinok formájában; zenei
felvételek sorozata; zenei felvételek szalagon; zenei hangfelvételek; zenei videofelvételek; zenét tartalmazó
letölthető videofelvételek; interaktív videoszoftverek; képfelismerő szoftverek; képfeldolgozó szoftverek
járművek belső terében lévő kamerákhoz; képkezelő szoftverek; média- és kiadói szoftverek; multimédiás
alkalmazások audiovizuális képességeinek javítására, nevezetesen szöveg, hang, grafika, valamint álló- és
mozgóképek integrálására szolgáló számítógépes szoftver; számítógépes alkalmazásszoftverek audiovizuális
médiatartalmak adatfolyamos átviteléhez az interneten keresztül; számítógépes program audio- és videoeszközök
működésének vezérlésére; számítógépes program digitális képek és fényképek rendszerezéséhez és
megtekintéséhez; számítógépes szoftverek digitális média kijelzésére; számítógépes szoftverek multimédiás
alkalmazások audiovizuális képességeinek javítására; szoftverek virtuális képek előállítására; szoftverek
virtuálisvalóság-mozihoz; szoftverek interaktív televíziózáshoz; elektronikus média interneten keresztül történő
biztosítását lehetővé tévő számítógépes szoftverek; elektronikus média távközlési hálózatokon keresztül történő
biztosítását lehetővé tévő számítógépes szoftverek; tartalomkezelő szoftverek; távközlési hálózatokon történő
információnyújtást lehetővé tévő számítógépes szoftverek; audio berendezések; audio- és videoanyagok
jelfeldolgozásához használt számítógépes hardverek; digitális audiolejátszók; műholdvevő fejek; multiroom audio
berendezések; surround-processzorok; térhangzású hangrendszerek; 360 fokos videokamerák; 3D-s televíziós
vevőkészülékek; alkatrészek és szerelvények beltéri egységekhez; dekóderek televíziókészülékekhez; digitális set
top dobozok; digitális tartalomszolgáltató rendszer; digitális televíziók; digitális videó rögzítők; DMB (Digital
Multimedia Broadcasting - digitális multimédia műsorszórás) televíziók; filmfelvevők; filmgyártó berendezések;
filmszerkesztő/-vágó vetítők; folyadékkristályos kijelzőjű képernyők; folyadékkristályos kijelzőjű (LCD)
televíziók; házimozi-rendszerek; házimozi vetítők; HD (nagyfelbontású) televíziók; interaktív televíziós
terminálkészletek; IP (Internet Protocol) televíziók; LED-es képernyők; monitorok digitális tartalomszolgáltató
rendszerekhez; monitorok fogyasztói videojáték-készülékekhez; műholdas televíziós vevőkészülékek;
műholdvevő antennák műholdas közvetítéshez; multimédiás vetítők; nagyfelbontású set top dobozok;
programozható digitális leolvasó egységek; programozható digitális televíziós felvevőkészülékek; televíziós
felvevők; televíziós jelerősítők; televíziós közvetítés adására és vételére szolgáló készülékek; UHD (Ultra
Nagyfelbontású) televíziók; adatgyűjtő készülékek, eszközök; adatrögzítő berendezések; felvevőkészülékek.
38

Adásidő biztosítása kommunikációs szolgáltatásokhoz; adat, hang és képek átadása műhold révén;

adatátvitel; adatátviteli és adatfogadási szolgáltatások telekommunikációs eszközökön keresztül; adatátviteli
szolgáltatások távközlési hálózatokon keresztül; adatok közlése távközlési eszközökkel; adatok és képek
csomagként történő továbbítása; adatok távátvitele a távközlés segítségével; audio és videoadatátvitellel
kapcsolatos szolgáltatások; audio- és videotartalom műholdon keresztül történő továbbítása; audio
kommunikációs szolgáltatások; audiovizuális kommunikációs szolgáltatások; biztonságos adat-, hang- és
képátviteli szolgáltatások; digitális adatok távközlési csatornák révén történő automatikus átvitele; digitális
adatátviteli szolgáltatások; digitális átviteli szolgáltatások; digitális audio és video közvetítés távközlés útján;
digitális hálózati távközlési szolgáltatások; digitális hálózatokon keresztül történő videoátvitel; digitális
kommunikációs szolgáltatások; esportesemények streamelése; elektronikus és távközlési továbbítási
szolgáltatások; elektronikus hírügynökségi szolgáltatások; elektronikus képátviteli szolgáltatások; elektronikus
távközlési összeköttetések biztosítása; elektronikus kommunikációs szolgáltatások adatok átvitelére; hang- és
adatátviteli szolgáltatások; hang és kép továbbítása műholdas vagy interaktív multimédiás hálózatokon; hangvagy képi felvételek hálózatokon keresztüli átvitele; hang, videó és információ továbbítása; hangátvitel
elektronikus úton; hangátvitel műholdon keresztül; hangjelek távátvitele a távközlés segítségével; hangok átvitele
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műholdon; hangok, képek, jelek és adatok kábeles átvitele; hangok, képek, jelek és adatok műholdas átvitele;

hangok, képek, jelek és adatok hálózati átvitele; hírek és aktuális eseményekkel kapcsolatos információk
továbbítása; hírügynökségi [kommunikációs] szolgáltatások; információk továbbítása az audiovizualitás területén;
interaktív kommunikációs szolgáltatások; interaktív közvetítési és kommunikációs szolgáltatások; interaktív
távközlési szolgáltatások; interaktív televízióműsor-ajánlók sugárzása; interaktív video text szolgáltatások;
interneten keresztül történő digitális adatátvitel; kábelkommunikációs szolgáltatások; képek műholdas
közvetítése; képek továbbítása műholdakkal; kódolt kommunikáció továbbítása; kommunikáció multinacionális
távközlési hálózatokon keresztül; kommunikációs lehetőségek biztosítása digitális adatcseréhez; kommunikációs
szolgáltatások elektronikus eszközök révén; kommunikációs szolgáltatások elektronikus eszközök segítségével;
kommunikációs szolgáltatások biztosítása telefonkártyák és hitelkártyák felhasználásával; kommunikációs
szolgáltatások képek elektronikus átviteléhez; látvány-, képtovábbítás interaktív multimédiás hálózatokon
keresztül; médiakommunikációval kapcsolatos információnyújtás; mikrohullámú adatátvitel; mobil
médiaszolgáltatások szórakoztató médiatartalom elektronikus továbbítása formájában; műholdas adat-, hang- és
képátvitel; műholdas hang-és képátvitel; műholdas kapacitás biztosítása [távközlés]; műholdas televíziós adók
működtetése; műsorszórási szolgáltatások; száloptikai távközlési szolgáltatások; számítógépes és kommunikációs
hálózatokhoz való nagy sebességű hozzáférés biztosítása; szélessávú távközlési hálózatok működtetése; televízió
műsorok fogadása az előfizetőknek való továbbküldés céljából; televízió műsorok továbbítása, közvetítése
műholdon keresztül; televíziós kommunikáció megbeszélésekhez; vezetékes távközlési szolgáltatások;
videoátviteli szolgáltatások; videófeltöltési szolgáltatások; videofilmek továbbítása; videók digitális hálózatokon
keresztül történő interaktív továbbítása; videokommunikációs szolgáltatások; hálózatokhoz való csatlakozást
lehetővé tévő távközlési eszközök kölcsönzése; jeldekóderek bérbeadása, kölcsönzése; kábeltelevíziós
felszerelések bérbeadása; jelzőberendezések, jelzőkészülékek bérbeadása, kölcsönzése; jeldekóderek kölcsönzése,
bérbeadása [kommunikációhoz]; képátviteli berendezések kölcsönzése; mobilkommunikációs felszerelések
bérbeadása; mikrohullámú jeltovábbító rendszerek kölcsönzése, bérbeadása; műholdas műsorszóró készülékek,
szettek kölcsönzése; műholdas műsorvevő antennák kölcsönzése, bérbeadása; műholdas műsorvevő antennák
bérlete; távközlési berendezések kölcsönzése; távközlési eszközök, berendezések biztosítása; távközlési
felszerelések, köztük telefonok és faxberendezések bérbeadása, kölcsönzése; távközlési készülékek és
berendezések bérbeadása, kölcsönzése; távközlési létesítmények kölcsönzése; telekommunikációs útválasztók
kölcsönzése; televíziós műsorközlő felszerelések biztosítása külső helyszínekre; televíziós műsorszóró
berendezések kölcsönzése.
41

Animációs és élő műsorok gyártása; animációs mozis videoklipek gyártása; animációs műsorok gyártása

televíziós és kábeltelevíziós sugárzásra; animációs rajzfilmek készítése; animációs szórakoztató mozifilm
készítésével kapcsolatos szolgáltatások; audio-, film-, video- és televíziós felvétellel kapcsolatos szolgáltatások;
audiofelvételi és -készítési szolgáltatások; DVD- és CD-ROM filmgyártás; élő szórakoztató műsorok rendezése;
előre felvett mozifilmek elkészítése; előre felvett videofilmek elkészítése; eredeti felvételek készítése;
felvételkészítő szolgáltatások; felvevő berendezések biztosítása; filmek és videofilmek gyártása; filmgyártás;
filmgyártáshoz szükséges felszerelések, létesítmények biztosítása; filmgyártási szolgáltatások; filmkészítés
stúdiókban; filmszinkronizálás; folytatásos animációs kalandshow-k készítése; hang- és videofelvételek készítése;
hang- és videoszerkesztési szolgáltatások; hang-, film-, video-, és televíziós stúdió szolgáltatások; hangok és
képek szerkesztése [vágása] vagy rögzítése; hangrögzítő és videós szórakoztatási szolgáltatások; kábeltelevíziós
műsorok gyártása; játékfilmgyártás; különleges effektek készítése filmekhez; mobileszközökön közvetíthető
televízióműsorok készítése; mozifilm-gyártási szolgáltatások; mozifilmek gyártása; mozifilmek készítése;
mozifilmek vágása; multimédiás szórakoztatás biztosítása weboldalon keresztül; nem letölthető digitális
hangfelvételek szolgáltatása az internetről; show-k és filmek készítése; speciális effektes animációk készítése
filmekhez és videókhoz; sportesemények rendezése televíziók számára; stúdió szolgáltatások mozifilmek
rögzítéséhez; stúdió szolgáltatások videók rögzítéséhez; stúdiószolgáltatások; stúdiószolgáltatások
filmfelvételekhez; stúdiószolgáltatások televíziók számára; szinkronizálás; szórakoztatás tévésorozatok gyártása
formájában; szórakoztatási célú filmgyártás; szórakoztató anyagok készítése filmek formájában; szórakoztató
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anyagok készítése televízióműsorok formájában; szórakoztató multimédiás műsorok biztosítása televíziós, széles

sávú, vezeték nélküli és online átvitel útján; szórakoztató televíziós műsorok készítése; tehetségkutató műsorok
készítése; televízió- és rádióműsorok tervezése [ütemezése]; televízióműsorok bemutatása; televízióműsorok
formátumainak kidolgozása; televíziós és mozifilmek készítése; televíziós (műsor) gyártás; televíziós műsorok
szindikálása; televíziós műsortervezés [ütemezés]; televíziós, rádiós műsorok és filmek készítése; televíziós
show-műsor készítés/rendezés; televíziós speciális effektek készítése; televíziós stúdió szolgáltatásai; televíziós
szórakoztató műsorok készítése; tévéfilmek gyártása; tévé műsorok készítése; tv- és rádióműsor előkészítés és
készítés; tv játékok (műsorok) és animációs mozifilmek készítésével kapcsolatos szolgáltatások; video- és DVD
filmgyártás; zárt feliratos televízióműsorok gyártása.
( 210 ) M 20 03671
( 220 ) 2020.12.01.
( 731 ) AMC Networks Central Europe Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) AMC Micro
( 511 ) 9

Animált rajzfilmek mozifilmek formájában; átlátszó fóliák [fényképészeti, exponált] írásvetítőkhöz; audio

felvételek; audiovizuális felvételek; elektronikus folyóiratok; elektronikus kiadványok az interaktív technológia
területén; elektronikus könyvek; elektronikus letölthető kiadványok a videojátékok területén; exponált
mozifilmek; exponált mozgóképfilmek; felvételek [hangfelvételek]; fényérzékeny filmek [exponált];
fényérzékeny médiák [filmek, exponált]; filmek, mozgófilmek; hangfelvételek; hangoskönyvek; interaktív
DVD-k; interaktív elektronikus kiadványok; internetről letölthető digitális könyvek; internetről letölthető digitális
zene; játékokat tartalmazó elektronikus kiadványok; játékokat tartalmazó műsoros videoszalagok; játékokat
tartalmazó műsoros hangszalagok; játékokat tartalmazó műsoros DVD-k; letölthető filmek; letölthető
hangfelvételek; letölthető képsorok; letölthető média; letölthető oktatási média; letölthető podcast-ok; letölthető
rajzfilmek; letölthető sablonok audiovizuális prezentációk tervezéséhez; letölthető videofelvételek; letölthető
zenefájlok; mozi-/keskenyfilmek (megvilágított); mozifilmek; multi-média felvételek; műsoros audio szalagok;
műsoros CD-ROM-ok; műsoros digitális hangszalagok; műsoros DVD-k; műsoros fitnesz DVD-k; műsoros
interaktív CD-k; műsoros zenei videók; podcastok; rajzfilmek; rögzített videók; videocastok; videofelvételek;
videofilmek; videojátékokkal kapcsolatos, letölthető elektronikus kiadványok magazinok formájában; zenei
felvételek sorozata; zenei felvételek szalagon; zenei hangfelvételek; zenei videofelvételek; zenét tartalmazó
letölthető videofelvételek; interaktív videoszoftverek; képfelismerő szoftverek; képfeldolgozó szoftverek
járművek belső terében lévő kamerákhoz; képkezelő szoftverek; média- és kiadói szoftverek; multimédiás
alkalmazások audiovizuális képességeinek javítására, nevezetesen szöveg, hang, grafika, valamint álló- és
mozgóképek integrálására szolgáló számítógépes szoftver; számítógépes alkalmazásszoftverek audiovizuális
médiatartalmak adatfolyamos átviteléhez az interneten keresztül; számítógépes program audio- és videoeszközök
működésének vezérlésére; számítógépes program digitális képek és fényképek rendszerezéséhez és
megtekintéséhez; számítógépes szoftverek digitális média kijelzésére; számítógépes szoftverek multimédiás
alkalmazások audiovizuális képességeinek javítására; szoftverek virtuális képek előállítására; szoftverek
virtuálisvalóság-mozihoz; szoftverek interaktív televíziózáshoz; elektronikus média interneten keresztül történő
biztosítását lehetővé tévő számítógépes szoftverek; elektronikus média távközlési hálózatokon keresztül történő
biztosítását lehetővé tévő számítógépes szoftverek; tartalomkezelő szoftverek; távközlési hálózatokon történő
információnyújtást lehetővé tévő számítógépes szoftverek; audio berendezések; audio- és videoanyagok
jelfeldolgozásához használt számítógépes hardverek; digitális audiolejátszók; műholdvevő fejek; multiroom audio
berendezések; surround-processzorok; térhangzású hangrendszerek; 360 fokos videokamerák; 3D-s televíziós
vevőkészülékek; alkatrészek és szerelvények beltéri egységekhez; dekóderek televíziókészülékekhez; digitális set
top dobozok; digitális tartalomszolgáltató rendszer; digitális televíziók; digitális videó rögzítők; DMB (Digital
Multimedia Broadcasting - digitális multimédia műsorszórás) televíziók; filmfelvevők; filmgyártó berendezések;
filmszerkesztő/-vágó vetítők; folyadékkristályos kijelzőjű képernyők; folyadékkristályos kijelzőjű (LCD)
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televíziók; házimozi-rendszerek; házimozi vetítők; HD (nagyfelbontású) televíziók; interaktív televíziós

terminálkészletek; IP (Internet Protocol) televíziók; LED-es képernyők; monitorok digitális tartalomszolgáltató
rendszerekhez; monitorok fogyasztói videojáték-készülékekhez; műholdas televíziós vevőkészülékek;
műholdvevő antennák műholdas közvetítéshez; multimédiás vetítők; nagyfelbontású set top dobozok;
programozható digitális leolvasó egységek; programozható digitális televíziós felvevőkészülékek; televíziós
felvevők; televíziós jelerősítők; televíziós közvetítés adására és vételére szolgáló készülékek; UHD (Ultra
Nagyfelbontású) televíziók; adatgyűjtő készülékek, eszközök; adatrögzítő berendezések; felvevőkészülékek.
38

Adásidő biztosítása kommunikációs szolgáltatásokhoz; adat, hang és képek átadása műhold révén;

adatátvitel; adatátviteli és adatfogadási szolgáltatások telekommunikációs eszközökön keresztül; adatátviteli
szolgáltatások távközlési hálózatokon keresztül; adatok közlése távközlési eszközökkel; adatok és képek
csomagként történő továbbítása; adatok távátvitele a távközlés segítségével; audio és videoadatátvitellel
kapcsolatos szolgáltatások; audio- és videotartalom műholdon keresztül történő továbbítása; audio
kommunikációs szolgáltatások; audiovizuális kommunikációs szolgáltatások; biztonságos adat-, hang- és
képátviteli szolgáltatások; digitális adatok távközlési csatornák révén történő automatikus átvitele; digitális
adatátviteli szolgáltatások; digitális átviteli szolgáltatások; digitális audio és video közvetítés távközlés útján;
digitális hálózati távközlési szolgáltatások; digitális hálózatokon keresztül történő videoátvitel; digitális
kommunikációs szolgáltatások; esportesemények streamelése; elektronikus és távközlési továbbítási
szolgáltatások; elektronikus hírügynökségi szolgáltatások; elektronikus képátviteli szolgáltatások; elektronikus
távközlési összeköttetések biztosítása; elektronikus kommunikációs szolgáltatások adatok átvitelére; hang- és
adatátviteli szolgáltatások; hang és kép továbbítása műholdas vagy interaktív multimédiás hálózatokon; hangvagy képi felvételek hálózatokon keresztüli átvitele; hang, videó és információ továbbítása; hangátvitel
elektronikus úton; hangátvitel műholdon keresztül; hangjelek távátvitele a távközlés segítségével; hangok átvitele
műholdon; hangok, képek, jelek és adatok kábeles átvitele; hangok, képek, jelek és adatok műholdas átvitele;
hangok, képek, jelek és adatok hálózati átvitele; hírek és aktuális eseményekkel kapcsolatos információk
továbbítása; hírügynökségi [kommunikációs] szolgáltatások; információk továbbítása az audiovizualitás területén;
interaktív kommunikációs szolgáltatások; interaktív közvetítési és kommunikációs szolgáltatások; interaktív
távközlési szolgáltatások; interaktív televízióműsor-ajánlók sugárzása; interaktív video text szolgáltatások;
interneten keresztül történő digitális adatátvitel; kábelkommunikációs szolgáltatások; képek műholdas
közvetítése; képek továbbítása műholdakkal; kódolt kommunikáció továbbítása; kommunikáció multinacionális
távközlési hálózatokon keresztül; kommunikációs lehetőségek biztosítása digitális adatcseréhez; kommunikációs
szolgáltatások elektronikus eszközök révén; kommunikációs szolgáltatások elektronikus eszközök segítségével;
kommunikációs szolgáltatások biztosítása telefonkártyák és hitelkártyák felhasználásával; kommunikációs
szolgáltatások képek elektronikus átviteléhez; látvány-, képtovábbítás interaktív multimédiás hálózatokon
keresztül; médiakommunikációval kapcsolatos információnyújtás; mikrohullámú adatátvitel; mobil
médiaszolgáltatások szórakoztató médiatartalom elektronikus továbbítása formájában; műholdas adat-, hang- és
képátvitel; műholdas hang-és képátvitel; műholdas kapacitás biztosítása [távközlés]; műholdas televíziós adók
működtetése; műsorszórási szolgáltatások; száloptikai távközlési szolgáltatások; számítógépes és kommunikációs
hálózatokhoz való nagy sebességű hozzáférés biztosítása; szélessávú távközlési hálózatok működtetése; televízió
műsorok fogadása az előfizetőknek való továbbküldés céljából; televízió műsorok továbbítása, közvetítése
műholdon keresztül; televíziós kommunikáció megbeszélésekhez; vezetékes távközlési szolgáltatások;
videoátviteli szolgáltatások; videófeltöltési szolgáltatások; videofilmek továbbítása; videók digitális hálózatokon
keresztül történő interaktív továbbítása; videokommunikációs szolgáltatások; hálózatokhoz való csatlakozást
lehetővé tévő távközlési eszközök kölcsönzése; jeldekóderek bérbeadása, kölcsönzése; kábeltelevíziós
felszerelések bérbeadása; jelzőberendezések, jelzőkészülékek bérbeadása, kölcsönzése; jeldekóderek kölcsönzése,
bérbeadása [kommunikációhoz]; képátviteli berendezések kölcsönzése; mobilkommunikációs felszerelések
bérbeadása; mikrohullámú jeltovábbító rendszerek kölcsönzése, bérbeadása; műholdas műsorszóró készülékek,
szettek kölcsönzése; műholdas műsorvevő antennák kölcsönzése, bérbeadása; műholdas műsorvevő antennák
bérlete; távközlési berendezések kölcsönzése; távközlési eszközök, berendezések biztosítása; távközlési
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felszerelések, köztük telefonok és faxberendezések bérbeadása, kölcsönzése; távközlési készülékek és

berendezések bérbeadása, kölcsönzése; távközlési létesítmények kölcsönzése; telekommunikációs útválasztók
kölcsönzése; televíziós műsorközlő felszerelések biztosítása külső helyszínekre; televíziós műsorszóró
berendezések kölcsönzése.
41

Animációs és élő műsorok gyártása; animációs mozis videoklipek gyártása; animációs műsorok gyártása

televíziós és kábeltelevíziós sugárzásra; animációs rajzfilmek készítése; animációs szórakoztató mozifilm
készítésével kapcsolatos szolgáltatások; audio-, film-, video- és televíziós felvétellel kapcsolatos szolgáltatások;
audiofelvételi és -készítési szolgáltatások; DVD- és CD-ROM filmgyártás; élő szórakoztató műsorok rendezése;
előre felvett mozifilmek elkészítése; előre felvett videofilmek elkészítése; eredeti felvételek készítése;
felvételkészítő szolgáltatások; felvevő berendezések biztosítása; filmek és videofilmek gyártása; filmgyártás;
filmgyártáshoz szükséges felszerelések, létesítmények biztosítása; filmgyártási szolgáltatások; filmkészítés
stúdiókban; filmszinkronizálás; folytatásos animációs kalandshow-k készítése; hang- és videofelvételek készítése;
hang- és videoszerkesztési szolgáltatások; hang-, film-, video-, és televíziós stúdió szolgáltatások; hangok és
képek szerkesztése [vágása] vagy rögzítése; hangrögzítő és videós szórakoztatási szolgáltatások; kábeltelevíziós
műsorok gyártása; játékfilmgyártás; különleges effektek készítése filmekhez; mobileszközökön közvetíthető
televízióműsorok készítése; mozifilm-gyártási szolgáltatások; mozifilmek gyártása; mozifilmek készítése;
mozifilmek vágása; multimédiás szórakoztatás biztosítása weboldalon keresztül; nem letölthető digitális
hangfelvételek szolgáltatása az internetről; show-k és filmek készítése; speciális effektes animációk készítése
filmekhez és videókhoz; sportesemények rendezése televíziók számára; stúdió szolgáltatások mozifilmek
rögzítéséhez; stúdió szolgáltatások videók rögzítéséhez; stúdiószolgáltatások; stúdiószolgáltatások
filmfelvételekhez; stúdiószolgáltatások televíziók számára; szinkronizálás; szórakoztatás tévésorozatok gyártása
formájában; szórakoztatási célú filmgyártás; szórakoztató anyagok készítése filmek formájában; szórakoztató
anyagok készítése televízióműsorok formájában; szórakoztató multimédiás műsorok biztosítása televíziós, széles
sávú, vezeték nélküli és online átvitel útján; szórakoztató televíziós műsorok készítése; tehetségkutató műsorok
készítése; televízió- és rádióműsorok tervezése [ütemezése]; televízióműsorok bemutatása; televízióműsorok
formátumainak kidolgozása; televíziós és mozifilmek készítése; televíziós (műsor) gyártás; televíziós műsorok
szindikálása; televíziós műsortervezés [ütemezés]; televíziós, rádiós műsorok és filmek készítése; televíziós
show-műsor készítés/rendezés; televíziós speciális effektek készítése; televíziós stúdió szolgáltatásai; televíziós
szórakoztató műsorok készítése; tévéfilmek gyártása; tévé műsorok készítése; tv- és rádióműsor előkészítés és
készítés; tv játékok (műsorok) és animációs mozifilmek készítésével kapcsolatos szolgáltatások; video- és DVD
filmgyártás; zárt feliratos televízióműsorok gyártása.
( 210 ) M 20 03672
( 220 ) 2020.12.01.
( 731 ) AMC Networks Central Europe Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) AMC+
( 511 ) 9

Animált rajzfilmek mozifilmek formájában; átlátszó fóliák [fényképészeti, exponált] írásvetítőkhöz; audio

felvételek; audiovizuális felvételek; elektronikus folyóiratok; elektronikus kiadványok az interaktív technológia
területén; elektronikus könyvek; elektronikus letölthető kiadványok a videojátékok területén; exponált
mozifilmek; exponált mozgóképfilmek; felvételek [hangfelvételek]; fényérzékeny filmek [exponált];
fényérzékeny médiák [filmek, exponált]; filmek, mozgófilmek; hangfelvételek; hangoskönyvek; interaktív
DVD-k; interaktív elektronikus kiadványok; internetről letölthető digitális könyvek; internetről letölthető digitális
zene; játékokat tartalmazó elektronikus kiadványok; játékokat tartalmazó műsoros videoszalagok; játékokat
tartalmazó műsoros hangszalagok; játékokat tartalmazó műsoros DVD-k; letölthető filmek; letölthető
hangfelvételek; letölthető képsorok; letölthető média; letölthető oktatási média; letölthető podcast-ok; letölthető
rajzfilmek; letölthető sablonok audiovizuális prezentációk tervezéséhez; letölthető videofelvételek; letölthető
zenefájlok; mozi-/keskenyfilmek (megvilágított); mozifilmek; multi-média felvételek; műsoros audio szalagok;
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műsoros CD-ROM-ok; műsoros digitális hangszalagok; műsoros DVD-k; műsoros fitnesz DVD-k; műsoros

interaktív CD-k; műsoros zenei videók; podcastok; rajzfilmek; rögzített videók; videocastok; videofelvételek;
videofilmek; videojátékokkal kapcsolatos, letölthető elektronikus kiadványok magazinok formájában; zenei
felvételek sorozata; zenei felvételek szalagon; zenei hangfelvételek; zenei videofelvételek; zenét tartalmazó
letölthető videofelvételek; interaktív videoszoftverek; képfelismerő szoftverek; képfeldolgozó szoftverek
járművek belső terében lévő kamerákhoz; képkezelő szoftverek; média- és kiadói szoftverek; multimédiás
alkalmazások audiovizuális képességeinek javítására, nevezetesen szöveg, hang, grafika, valamint álló- és
mozgóképek integrálására szolgáló számítógépes szoftver; számítógépes alkalmazásszoftverek audiovizuális
médiatartalmak adatfolyamos átviteléhez az interneten keresztül; számítógépes program audio- és videoeszközök
működésének vezérlésére; számítógépes program digitális képek és fényképek rendszerezéséhez és
megtekintéséhez; számítógépes szoftverek digitális média kijelzésére; számítógépes szoftverek multimédiás
alkalmazások audiovizuális képességeinek javítására; szoftverek virtuális képek előállítására; szoftverek
virtuálisvalóság-mozihoz; szoftverek interaktív televíziózáshoz; elektronikus média interneten keresztül történő
biztosítását lehetővé tévő számítógépes szoftverek; elektronikus média távközlési hálózatokon keresztül történő
biztosítását lehetővé tévő számítógépes szoftverek; tartalomkezelő szoftverek; távközlési hálózatokon történő
információnyújtást lehetővé tévő számítógépes szoftverek; audio berendezések; audio- és videoanyagok
jelfeldolgozásához használt számítógépes hardverek; digitális audiolejátszók; műholdvevő fejek; multiroom audio
berendezések; surround-processzorok; térhangzású hangrendszerek; 360 fokos videokamerák; 3D-s televíziós
vevőkészülékek; alkatrészek és szerelvények beltéri egységekhez; dekóderek televíziókészülékekhez; digitális set
top dobozok; digitális tartalomszolgáltató rendszer; digitális televíziók; digitális videó rögzítők; DMB (Digital
Multimedia Broadcasting - digitális multimédia műsorszórás) televíziók; filmfelvevők; filmgyártó berendezések;
filmszerkesztő/-vágó vetítők; folyadékkristályos kijelzőjű képernyők; folyadékkristályos kijelzőjű (LCD)
televíziók; házimozi-rendszerek; házimozi vetítők; HD (nagyfelbontású) televíziók; interaktív televíziós
terminálkészletek; IP (Internet Protocol) televíziók; LED-es képernyők; monitorok digitális tartalomszolgáltató
rendszerekhez; monitorok fogyasztói videojáték-készülékekhez; műholdas televíziós vevőkészülékek;
műholdvevő antennák műholdas közvetítéshez; multimédiás vetítők; nagyfelbontású set top dobozok;
programozható digitális leolvasó egységek; programozható digitális televíziós felvevőkészülékek; televíziós
felvevők; televíziós jelerősítők; televíziós közvetítés adására és vételére szolgáló készülékek; UHD (Ultra
Nagyfelbontású) televíziók; adatgyűjtő készülékek, eszközök; adatrögzítő berendezések; felvevőkészülékek.
38

Adásidő biztosítása kommunikációs szolgáltatásokhoz; adat, hang és képek átadása műhold révén;

adatátvitel; adatátviteli és adatfogadási szolgáltatások telekommunikációs eszközökön keresztül; adatátviteli
szolgáltatások távközlési hálózatokon keresztül; adatok közlése távközlési eszközökkel; adatok és képek
csomagként történő továbbítása; adatok távátvitele a távközlés segítségével; audio és videoadatátvitellel
kapcsolatos szolgáltatások; audio- és videotartalom műholdon keresztül történő továbbítása; audio
kommunikációs szolgáltatások; audiovizuális kommunikációs szolgáltatások; biztonságos adat-, hang- és
képátviteli szolgáltatások; digitális adatok távközlési csatornák révén történő automatikus átvitele; digitális
adatátviteli szolgáltatások; digitális átviteli szolgáltatások; digitális audio és video közvetítés távközlés útján;
digitális hálózati távközlési szolgáltatások; digitális hálózatokon keresztül történő videoátvitel; digitális
kommunikációs szolgáltatások; esportesemények streamelése; elektronikus és távközlési továbbítási
szolgáltatások; elektronikus hírügynökségi szolgáltatások; elektronikus képátviteli szolgáltatások; elektronikus
távközlési összeköttetések biztosítása; elektronikus kommunikációs szolgáltatások adatok átvitelére; hang- és
adatátviteli szolgáltatások; hang és kép továbbítása műholdas vagy interaktív multimédiás hálózatokon; hangvagy képi felvételek hálózatokon keresztüli átvitele; hang, videó és információ továbbítása; hangátvitel
elektronikus úton; hangátvitel műholdon keresztül; hangjelek távátvitele a távközlés segítségével; hangok átvitele
műholdon; hangok, képek, jelek és adatok kábeles átvitele; hangok, képek, jelek és adatok műholdas átvitele;
hangok, képek, jelek és adatok hálózati átvitele; hírek és aktuális eseményekkel kapcsolatos információk
továbbítása; hírügynökségi [kommunikációs] szolgáltatások; információk továbbítása az audiovizualitás területén;
interaktív kommunikációs szolgáltatások; interaktív közvetítési és kommunikációs szolgáltatások; interaktív
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távközlési szolgáltatások; interaktív televízióműsor-ajánlók sugárzása; interaktív video text szolgáltatások;

interneten keresztül történő digitális adatátvitel; kábelkommunikációs szolgáltatások; képek műholdas
közvetítése; képek továbbítása műholdakkal; kódolt kommunikáció továbbítása; kommunikáció multinacionális
távközlési hálózatokon keresztül; kommunikációs lehetőségek biztosítása digitális adatcseréhez; kommunikációs
szolgáltatások elektronikus eszközök révén; kommunikációs szolgáltatások elektronikus eszközök segítségével;
kommunikációs szolgáltatások biztosítása telefonkártyák és hitelkártyák felhasználásával; kommunikációs
szolgáltatások képek elektronikus átviteléhez; látvány-, képtovábbítás interaktív multimédiás hálózatokon
keresztül; médiakommunikációval kapcsolatos információnyújtás; mikrohullámú adatátvitel; mobil
médiaszolgáltatások szórakoztató médiatartalom elektronikus továbbítása formájában; műholdas adat-, hang- és
képátvitel; műholdas hang-és képátvitel; műholdas kapacitás biztosítása [távközlés]; műholdas televíziós adók
működtetése; műsorszórási szolgáltatások; száloptikai távközlési szolgáltatások; számítógépes és kommunikációs
hálózatokhoz való nagy sebességű hozzáférés biztosítása; szélessávú távközlési hálózatok működtetése; televízió
műsorok fogadása az előfizetőknek való továbbküldés céljából; televízió műsorok továbbítása, közvetítése
műholdon keresztül; televíziós kommunikáció megbeszélésekhez; vezetékes távközlési szolgáltatások;
videoátviteli szolgáltatások; videófeltöltési szolgáltatások; videofilmek továbbítása; videók digitális hálózatokon
keresztül történő interaktív továbbítása; videokommunikációs szolgáltatások; hálózatokhoz való csatlakozást
lehetővé tévő távközlési eszközök kölcsönzése; jeldekóderek bérbeadása, kölcsönzése; kábeltelevíziós
felszerelések bérbeadása; jelzőberendezések, jelzőkészülékek bérbeadása, kölcsönzése; jeldekóderek kölcsönzése,
bérbeadása [kommunikációhoz]; képátviteli berendezések kölcsönzése; mobilkommunikációs felszerelések
bérbeadása; mikrohullámú jeltovábbító rendszerek kölcsönzése, bérbeadása; műholdas műsorszóró készülékek,
szettek kölcsönzése; műholdas műsorvevő antennák kölcsönzése, bérbeadása; műholdas műsorvevő antennák
bérlete; távközlési berendezések kölcsönzése; távközlési eszközök, berendezések biztosítása; távközlési
felszerelések, köztük telefonok és faxberendezések bérbeadása, kölcsönzése; távközlési készülékek és
berendezések bérbeadása, kölcsönzése; távközlési létesítmények kölcsönzése; telekommunikációs útválasztók
kölcsönzése; televíziós műsorközlő felszerelések biztosítása külső helyszínekre; televíziós műsorszóró
berendezések kölcsönzése.
41

Animációs és élő műsorok gyártása; animációs mozis videoklipek gyártása; animációs műsorok gyártása

televíziós és kábeltelevíziós sugárzásra; animációs rajzfilmek készítése; animációs szórakoztató mozifilm
készítésével kapcsolatos szolgáltatások; audio-, film-, video- és televíziós felvétellel kapcsolatos szolgáltatások;
audiofelvételi és -készítési szolgáltatások; DVD- és CD-ROM filmgyártás; élő szórakoztató műsorok rendezése;
előre felvett mozifilmek elkészítése; előre felvett videofilmek elkészítése; eredeti felvételek készítése;
felvételkészítő szolgáltatások; felvevő berendezések biztosítása; filmek és videofilmek gyártása; filmgyártás;
filmgyártáshoz szükséges felszerelések, létesítmények biztosítása; filmgyártási szolgáltatások; filmkészítés
stúdiókban; filmszinkronizálás; folytatásos animációs kalandshow-k készítése; hang- és videofelvételek készítése;
hang- és videoszerkesztési szolgáltatások; hang-, film-, video-, és televíziós stúdió szolgáltatások; hangok és
képek szerkesztése [vágása] vagy rögzítése; hangrögzítő és videós szórakoztatási szolgáltatások; kábeltelevíziós
műsorok gyártása; játékfilmgyártás; különleges effektek készítése filmekhez; mobileszközökön közvetíthető
televízióműsorok készítése; mozifilm-gyártási szolgáltatások; mozifilmek gyártása; mozifilmek készítése;
mozifilmek vágása; multimédiás szórakoztatás biztosítása weboldalon keresztül; nem letölthető digitális
hangfelvételek szolgáltatása az internetről; show-k és filmek készítése; speciális effektes animációk készítése
filmekhez és videókhoz; sportesemények rendezése televíziók számára; stúdió szolgáltatások mozifilmek
rögzítéséhez; stúdió szolgáltatások videók rögzítéséhez; stúdiószolgáltatások; stúdiószolgáltatások
filmfelvételekhez; stúdiószolgáltatások televíziók számára; szinkronizálás; szórakoztatás tévésorozatok gyártása
formájában; szórakoztatási célú filmgyártás; szórakoztató anyagok készítése filmek formájában; szórakoztató
anyagok készítése televízióműsorok formájában; szórakoztató multimédiás műsorok biztosítása televíziós, széles
sávú, vezeték nélküli és online átvitel útján; szórakoztató televíziós műsorok készítése; tehetségkutató műsorok
készítése; televízió- és rádióműsorok tervezése [ütemezése]; televízióműsorok bemutatása; televízióműsorok
formátumainak kidolgozása; televíziós és mozifilmek készítése; televíziós (műsor) gyártás; televíziós műsorok
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szindikálása; televíziós műsortervezés [ütemezés]; televíziós, rádiós műsorok és filmek készítése; televíziós

show-műsor készítés/rendezés; televíziós speciális effektek készítése; televíziós stúdió szolgáltatásai; televíziós
szórakoztató műsorok készítése; tévéfilmek gyártása; tévé műsorok készítése; tv- és rádióműsor előkészítés és
készítés; tv játékok (műsorok) és animációs mozifilmek készítésével kapcsolatos szolgáltatások; video- és DVD
filmgyártás; zárt feliratos televízióműsorok gyártása.
( 210 ) M 20 03687
( 220 ) 2020.12.01.
( 731 ) Bessenyei Brigitta, Szekszárd (HU)
( 740 ) Liber Noémi, Szigetvár
( 546 )

( 511 ) 41

Képzés szervezése; képzések szervezése; képzési célú bemutatók szervezése; képzési célú előadások

szervezése és lebonyolítása; képzési célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; képzések tartása; képzési
célú műhelyek; képzési lehetőségek biztosítása; képzési tanácsadás; képzéssel kapcsolatos konferenciák
szervezése; képzési tanfolyamok biztosítása; képzéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; coaching
[tréning]; know-how átadása (képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása; levelező tanfolyamok; oktatás
biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; útmutató,
oktatási és képzési tanfolyamok lebonyolítása fiatalok és felnőttek számára; oktatási és képzési útmutatók
kiadása; képzéssel, tudománnyal, közjoggal és társadalmi ügyekkel kapcsolatos dokumentumok megjelentetése.
( 210 ) M 20 03692
( 220 ) 2020.12.01.
( 731 ) POLI-FARBE Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
( 740 ) dr. Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Üzleti igazgatás és eladási promóció; értékesítési elemzések készítése; értékesítési

menedzsment-szolgáltatások; piackutatás és piacanalízis; piaci tanácsadás; kulturális és oktatási csereprogramok
ügyintézése; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; reklámozási és kereskedelmi célú vásárok és konferenciák
szervezése; marketing szolgáltatások; tanácsadás az értékesítési technika területén; eladásösztönzéssel
kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; eladási módszerekkel kapcsolatos információnyújtás; segítségnyújtás
alkalmazottaknak üzleti ügyekben; támogatás a vállalatszervezés és termékek kereskedelmi forgalomba hozatala
terén.
38

Szolgáltatások szöveges és képi információk számítógépek útján történő küldésének területén, e-mail

szolgáltatások, vitafórumok internetes megosztási szolgáltatásai, tematikus fórumok, iparági weboldalak,
weboldalak; internet biztosítása online számítógépes rendszerek és programok, számítógépes platformok részére;
informatikai rendszerekhez és platformokhoz, köztük internetes informatikai rendszerekhez és platformokhoz
való hozzáférés nyújtásával kapcsolatos szolgáltatások; hozzáférés lehetővé tétele globális információs
hálózatokhoz és más hálózati rendszerekhez; online számítógépes programok biztosítása; telekonferencia
létesítmények biztosítása oktatási célokra.
41

Szakmai képzés, betanítás; konferenciák, képzések, szemináriumok, tanfolyamok és versenyek szervezése

és lebonyolítása; elektronikus kiadványok biztosítása; oktatási tanácsadási szolgáltatások; előadások szervezése;
tankönyvek kidolgozása; oktatási anyagok terjesztése; oktatási események szervezése; oktatási információs
szolgáltatások; szórakoztató rendezvények szervezése; webináriumok szervezése.
( 210 ) M 20 03703
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( 220 ) 2020.12.03.
( 731 ) Otani Tire Co., Ltd., Klongmai, Sampran Nakhonpathom (TH)
( 740 ) Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 12

Gumiabroncsok, abroncsgumik; járműabroncsok; gumiabroncsok gépjárművekhez; gumiabroncsok

járműkerekekhez.
( 210 ) M 20 03715
( 220 ) 2020.12.03.
( 731 ) SOLAZ Média Produkciós Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Tremmel Brigitta, Budapest
( 546 )

( 511 ) 38
41

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

( 210 ) M 20 03716
( 220 ) 2020.12.03.
( 731 ) TMT Technics Korlátolt Felelősségű Társaság, Gomba (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) TMT
( 511 ) 9

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; optikai készülékek és eszközök; célkövetők [optikai]; optikai mérőberendezések; optikai
keresők; optikai érzékelők; optikai adathordozók; optikai lemezek; optikai lencsék; optikai üveg; tükrök [optikai];
célfelderítő készülékek [optikai]; optikai lencsés nézőkék; optikai lencsék védői.
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;
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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: 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;
optikai készülékek és eszközök; célkövetők [optikai]; optikai mérőberendezések; optikai keresők; optikai
érzékelők; optikai adathordozók; optikai lemezek; optikai lencsék; optikai üveg; tükrök [optikai]; célfelderítő
készülékek [optikai]; optikai lencsés nézőkék; optikai lencsék védői; 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
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ügyintézése; webshop üzemeltetés; internetes oldalon keresztül lebonyolított kereskedelmi és reklám

szolgáltatások.
( 210 ) M 20 03717
( 220 ) 2020.12.03.
( 731 ) TMT Technics Korlátolt Felelősségű Társaság, Gomba (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

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; optikai készülékek és eszközök; célkövetők [optikai]; optikai mérőberendezések; optikai
keresők; optikai érzékelők; optikai adathordozók; optikai lemezek; optikai lencsék; optikai üveg; tükrök [optikai];
célfelderítő készülékek [optikai]; optikai lencsés nézőkék; optikai lencsék védői.
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: 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;
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szemüvegek; szemüvegtokok; szemüvegkeretek; szemüvegzsinórok; porvédő maszkok; védőálarcok/-maszkok;

optikai készülékek és eszközök; célkövetők [optikai]; optikai mérőberendezések; optikai keresők; optikai
érzékelők; optikai adathordozók; optikai lemezek; optikai lencsék; optikai üveg; tükrök [optikai]; célfelderítő
készülékek [optikai]; optikai lencsés nézőkék; optikai lencsék védői; 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 03719
( 220 ) 2020.12.04.
( 731 ) Molnár Pál, Koroncó (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

Cégek létrehozásához kapcsolódó üzleti szolgáltatások; cégek működtetéséhez kapcsolódó professzionális

üzleti szaktanácsadás; interneten keresztül nyújtott üzletvezetési szaktanácsadás; üzleti konzultáció; üzleti
stratégiai tanácsadás; üzleti stratégiai konzultáció; üzleti tanácsadás; üzletviteli tanácsadás; vállalati
teljesítménnyel kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; vállalatvezetéssel kapcsolatos tanácsadás.
41

Előadások szervezése és lebonyolítása; képzéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; képzéssel

kapcsolatos konferenciák rendezése; konferenciaszervezés; konferencia szolgáltatások; oktatási célú konferenciák
szervezése; oktatási célú kongresszusok szervezése; oktatási célú show-k rendezése; oktatási konferenciák
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szervezése; üzleti célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; üzleti konferenciák szervezése; üzleti

szemináriumok szervezése; versenyek és díjkiosztók rendezése; versenyek lebonyolítása az interneten; versenyek
szervezése az interneten; versenyek szervezése és lebonyolítása [oktatás vagy szórakoztatás]; workshopok
[képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése.
( 210 ) M 20 03723
( 220 ) 2020.12.04.
( 731 ) Zsupos Imre, Hajdúböszörmény (HU)
( 546 )

( 511 ) 31

Állateledelek [kekszfélék]; darabokból álló állateledelek, állati táplálékok; foszfátot tartalmazó

állateledelek; gabonakészítmények mint állateledelek; malátafeldolgozás során visszamaradt maradék mint
állateledel; tejalapú állateledelek; zabalapú állateledelek; csirkehússal ízesített kutyaeledelek; csirkehúst
tartalmazó kutyaeledelek; csontok kutyáknak; ehető rágcsálnivalók kutyáknak; emészthető rágócsontok
kutyáknak; gyűrű formájú kutyaeledelek; kutya jutalomfalatok; kutyaeledel; kutyaeledel konzervek;
kutyaeledelek; kutyaeledelek [kekszfélék]; kutyaitalok; májat tartalmazó kutyaeledelek; májjal ízesített
kutyaeledelek; marhahússal ízesített kutyaeledelek; marhahúst tartalmazó kutyaeledelek; rágócsont kutyáknak;
sajttal ízesített táplálékok kutyáknak; tápkészítmények kutyáknak; táplálékként használatos tej kutyáknak.
35

Állateledellel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; állateledellel kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások.
( 210 ) M 20 03731
( 220 ) 2020.12.04.
( 731 ) Agrovena Kft., Kaposvár (HU)
( 740 ) Jegesy Ügyvédi Iroda, Kaposvár
( 541 ) HUNKALC Kalciumkarbonát tartalmú EK műtrágya
( 511 ) 1

Talajjavító adalékok [trágyázás].

( 210 ) M 20 03733
( 220 ) 2020.12.05.
( 731 ) Soós Rezső János, Kecskemét (HU)
( 546 )

( 511 ) 14
42

Órák [faliórák]; asztali órák.
Dizájnszolgáltatások; grafikai tervezés.

( 210 ) M 20 03755
( 220 ) 2020.12.09.
( 731 ) Jásdi Balázs Attila, Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 41

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

( 210 ) M 20 03774
( 220 ) 2020.12.09.
( 731 ) SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)
( 740 ) FÖLDES Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 541 ) SÁGA ROYAL VIRSLI
( 511 ) 29

Hús, hústermékek, felvágottak és virslik, baromfihús.

( 210 ) M 20 03776
( 220 ) 2020.12.09.
( 731 ) SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)
( 740 ) FÖLDES Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 541 ) SÁGA ROYAL SONKA
( 511 ) 29

Sonka.

( 210 ) M 20 03777
( 220 ) 2020.12.09.
( 731 ) HUNISPHERE Capital Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Júlia Lakos Ügyvédi Iroda, Győr
( 541 ) HUNISPHERE
( 511 ) 29

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési
olajok és zsírok.
30

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

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

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

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és
virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta.
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 20 03778
( 220 ) 2020.12.09.
( 731 ) Complexlab Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 9

Laboratóriumi bútorok [speciálisan kialakított]; speciális laboratóriumi bútorok.

20

Laboratóriumi bútorok.

35

Bútorokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások.

40

Bútorok igény szerinti gyártása; bútorok gyártása megrendelések és kikötések alapján.
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( 210 ) M 20 03779
( 220 ) 2020.12.09.
( 731 ) SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)
( 740 ) FÖLDES Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 541 ) SÁGA ROYAL PÁRIZSI
( 511 ) 29

Hús, baromfihús, hústermék, felvágottak.

( 210 ) M 20 03780
( 220 ) 2020.12.09.
( 731 ) SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)
( 740 ) FÖLDES Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 541 ) SÁGA ROYAL MELLSZELET
( 511 ) 29

Baromfi hústermékek.

( 210 ) M 20 03783
( 220 ) 2020.12.09.
( 731 ) MindentMent Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Lukovits Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
10

Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; művégtagok, műszemek és

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.
44

Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.

( 210 ) M 20 03784
( 220 ) 2020.12.09.
( 731 ) HGY Invest Kft., Budapest (HU)
( 541 ) VinCE
( 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.
33

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

41

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

( 210 ) M 20 03785
( 220 ) 2020.12.09.
( 731 ) MindentMent Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Lukovits 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
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mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

10

Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; művégtagok, műszemek és

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.
44

Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.

( 210 ) M 20 03787
( 220 ) 2020.12.09.
( 731 ) Tükör Módszer Kft., Nagykovácsi (HU)
( 740 ) dr. Czeglédi Ádám Sándor, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Tankönyvek; könyvek; folyóiratok; oktatási felszerelések; oktatási kézikönyvek; oktatási és képzési

anyagok; címkék, matricák.
35

Üzletvezetési segítségnyújtás a vállalat fejlesztéséhez; vállalati imázs fejlesztésével kapcsolatos

szaktanácsadás; üzleti menedzsment tanácsadás az igazgatói és cégvezetési fejlesztéssel kapcsolatban;
hatékonysági szaktanácsadás; kereskedelmi vállalatalapítással kapcsolatos üzleti segítségnyújtás; kereskedelmi
vállalatok működtetéséhez és irányításához nyújtott segítség; kereskedelmi vállalatok vezetésével kapcsolatos
segítségnyújtás; segítségnyújtás üzleti tervezéshez; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében;
segítségnyújtás üzletvezetéshez és -tervezéshez; üzletfejlesztéssel kapcsolatos üzletviteli tanácsadás; üzleti
adminisztrációs segítségnyújtás; tanácsadási és információs szolgáltatások üzletszervezéshez és üzletvezetéshez
kapcsolódóan; üzletvezetéshez és -szervezéshez kapcsolódó támogatás és konzultáció; üzletvezetési és
vállalatszervezési konzultáció; vállalatok szervezeti felépítéséhez kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások;
vállalatszervezési és vállalatgazdasági tanácsadás.
41

Állatok képzése; állatkiképzői oktatás; állatidomítás, kiképzés; állatkiállítások szervezése; oktatás, tanítás;

szórakoztatási, oktatási és képzési szolgáltatások; képzési szemináriumok lebonyolítása; képzési célú bemutatók
szervezése; képzési célú kiállítások szervezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák rendezése; képzési célú
vetélkedők, versenyek szervezése; workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése; kutyákkal való
bánás oktatása; kutyaversenyek rendezése; kutyakiállítások, bemutatók rendezése; oktatási szolgáltatások
coaching formájában; coaching; tankönyvek kiadása; szórakoztatási információs szolgáltatások; szabadidős
információs szolgáltatások.
( 210 ) M 20 03788
( 220 ) 2020.12.09.
( 731 ) MOKKAGASTRO Korlátolt Felelősségű Tárasság, Debrecen (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Kávé és kávépótló szerek; kávék [pörkölt, porított, szemcsés formában vagy italokban]; kávéaromák;

kávékapszulák; pörköletlen kávé; kávé tejjel; kávébab; kávéaromák; kávéízesítők; kávékeverékek;
kávékivonatok; kávéesszenciák; kávékoncentrátumok; őrölt kávé; instant kávé; ízesített kávé; szemes kávé;
pörkölt kávébab; koffeinmentes kávé; kávé kifőtt formában; kávé őrölt formában; kávéból készült italok;
fogyasztásra kész kávé és kávé alapú italok; kávé alapú jeges italok.
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Étel- és italellátás; alkoholos italok felszolgálása; bisztró (büfé) szolgáltatások; bár szolgáltatások; delikát

éttermek, csemegeáruk (éttermek); elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusított ételek
szolgáltatása; étel- és italkészítési szolgáltatások; ételek és italok felszolgálása vendégek számára; kávéházak;
kantinok, büfék, étkezdék; gyorséttermek, snack bárok; pizzériák; önkiszolgáló éttermek; vendéglátási
szolgáltatások (étel- és italszolgáltatás).
( 210 ) M 20 03860
( 220 ) 2020.12.15.
( 731 ) Petis Beáta, Budapest (HU)
( 740 ) XLEXUM IP Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest
( 554 )

( 511 ) 14

Kulcstartók fémből; kulcstartók közönséges fémből; kulcsrendezők fémből; kulcsrendezők közönséges

fémből.
( 210 ) M 20 03872
( 220 ) 2020.12.16.
( 731 ) Szilágyi Andrea, Remeteszőlős (HU)
( 740 ) László Fekete Bagaméry Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 18
25

Bőrszíjak; dobozok, tartók bőrből vagy műbőrből; cipőkhöz való bőr; műbőr; szíjak bőrből.
Alkalmi cipők; babacipők; bakancsok, csizmák; bokacsizmák; bokacsizmák, rövidszárú csizmák; bebújós

cipők; bőrcipők; bőrpapucsok; edzőcipők, sportcipők; férfi és női lábbeli; facipők; fatalpú szandálok; esőcipők;
férfi lábbeli; férfi szandálok; flip-flop papucsok, strandpapucsok; fonott talpú cipők vagy szandálok; futballcipők;
futócipők; fűzős bakancsok, csizmák; fürdőszandálok, fürdőcipők; fürdőpapucsok; gumi lábbelik; gumicsizmák;
gyerek lábbelik; gyerekcipők, babacipők; gyermekcsizmák; gyermeklábbelik; hétköznapi [casual] cipők;
hétköznapi, utcai lábbelik; klumpák; lábujjbedugós szandálok; lapos cipők; magas szárú lábbelik; magasított talpú
sportcipők; magassarkú cipők; mamuszok; mamuszok (gyapjú babacipők); női lábbeli; női lábbelik; női
szandálok; strandlábbelik; szabadidő lábbelik; szabadidőcipők; szandálok csecsemőknek; szandálok; szőrmével
bélelt inuit csizmák; téli csizmák; tornacipők; tornacipők, edzőtermi cipők; tornaruházat; vízhatlan cipők;
túracipők; túrabakancsok; csúszásgátló zoknik; kamáslik [lábszárvédők]; nem elektromosan fűtött lábzsákok; cipő
felsőrészek; cipőorrok; cipősarkak; cipősarokvédők; fém cipőkellékek; csúszásgátlók lábbelikhez; cipőnyelvek
cipőkhöz, bakancsokhoz és csizmákhoz; cipőmerevítők, sámfák; cipősarok flekkek; cipőszíjak; cipőtalpak;
cipőtalpbetétek; csúszásgátlók csizmákhoz; gumiból vagy műanyagból készült préselt sarkak.
( 210 ) M 20 03874
( 220 ) 2020.12.16.
( 731 ) Fokus Hungária Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) Fokus Hungária Kft
( 511 ) 16

Bélyegzőpárnák; festékpárnák; blokkok (papíráruk); ceruzahegyezők (elektromos vagy nem elektromos);

ceruzák; címkék papírból vagy kartonból; csipeszes felírótáblák; derékszögű vonalzók rajzoláshoz; dossziék
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(papíráruk, ecsetek (1); fedelek, kötések, borítók (papíráruk); fénymásolópapír; nyomtatópapír; festékkészletek

(iskolai használatra); festékkeverő csészék művészek részére; füzetek, könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz;
gémkapocs; golyóstollak; görbevonalzók; gyűrűs irattartók; iratrendezők; iratgyűjtők; dossziék, irattartók
(papíráru); irodai gumiszalagok; irodai kaparókések; irodai kapcsok; iratkapcsok; irodai kellékek; irodai
lyukasztógépek; irodai nedvesítők; íróecsetek, íróeszközök; írófelszerelések; írókészletek (papíráruk); írókréta;
írólap; írópapír; írószerek; írószertartók (készletek); írótábla törlők; iskolaszerek (papíráruk); ívek (papíráruk);
javítófolyadékok (irodai cikkek); javítószalagok (irodai cikkek); jelölő kréta; jelölőtűk rajzoláshoz; rajztűk;
körzők; laminálók irodai használatra; mappák; névbadgek (hivatali kellékek); névtábla-tartók (irodai
felszerelések); noteszok; öntapadós címkék; matricák (papíripari); paletták festőknek; papír-írószer áruk;
papírvágó kések (irodai cikkek); papír- vagy kartondobozok; radírgumik; ragasztók irodai és otthoni célokra;
ragasztószalag-adagolók (irodai cikkek); ragasztószalagok irodai vagy háztartási célokra; rajzeszközök;
rajzkészletek; rajztáblák; rajzszegek; szövegkiemelő tollak; tollak (irodai cikkek); toll- és ceruzatartók;
töltőceruzák (rotringok); ujjnedvesítő (irodaszerek); műanyagfóliák csomagolásra.
( 210 ) M 20 03879
( 220 ) 2020.12.17.
( 731 ) Ivanics László Béla, Zalaegerszeg (HU)
( 740 ) Ivanics László, Szigetszentmiklós
( 546 )

( 511 ) 9

Elektromos átalakítók.

( 210 ) M 20 03881
( 220 ) 2020.12.17.
( 731 ) Balla Éva, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

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

szervezése nyári táborokhoz; szabadidős táborok; táboroztatás.
( 210 ) M 20 03883
( 220 ) 2020.12.17.
( 731 ) Petőcz Gábor, Ászár (HU)
( 546 )

( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok, borok.

( 210 ) M 20 03885
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( 220 ) 2020.12.17.
( 731 ) Dolphio Technologies Kft., Leányfalu (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

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

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;
elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló
készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy
feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres
digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; pénztárgépek,
számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák, búvármaszkok, füldugók búvárok
számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára, víz alatti úszáshoz használt
légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.
16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.
( 210 ) M 20 03886
( 220 ) 2020.12.17.
( 731 ) Forstner Gábor, Gárdony (HU)
( 546 )
( 511 ) 12

Járművek fékeinek alkatrészei; blokkolásgátló fékrendszerek és alkatrészek; hidraulikus szervoszelepek,

mint járművek fékrendszereinek alkatrészei; változtatható sebességű áttételek szárazföldi járművekhez.
37

Járműalkatrészek beszerelése; jármű pótalkatrészek beszerelése; gépjárművek fékrendszereinek javítása;

járművek karbantartása, szervizelése és javítása; szárazföldi járművek karbantartása és javítása; járművek
sürgősségi javítása; járművek járműmentési szolgáltatások keretében végzett javítása; elektromos járművek
javítása és karbantartása; fékek cseréje; gépjárművek és azok alkatrészeinek, valamint gépjárműmotorok és azok
alkatrészeinek javítása és karbantartása; elromlott járművek javítása; járművek baleseti sérülésének javítása;
szárazföldi járművek javításával kapcsolatos információszolgáltatás; információnyújtás járművek javításával
kapcsolatban.
( 210 ) M 20 03890
( 220 ) 2020.12.17.
( 731 ) Ahmed Szijer, Budapest (HU)
( 740 ) NAGY-KOZÁK és PÁTZAY Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés).

( 210 ) M 20 03891
( 220 ) 2020.12.17.
( 731 ) Dr. Gerencsér Anna Ilona, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Maschefszky Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )
( 511 ) 7

Betonkeverők [gépek]; daruk [emelő és felvonó szerkezetek]; gumihevederek építőipari gépeken használt

hernyótalp-alkatrészként; földmunkagépek; kotrógépek [földmunkagépek]; exkavátorok [földmunkagépek];
földgyaluk [földmunkagépek]; rakodógépek [földmunkagépek]; talajlazítók, irtóboronák [földmunkagépek];
kormányozható földmunkagépek földmozgatáshoz; lapátok földmunkagépekhez; markolókanalak
földmunkagépekhez.
36

Ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanügyletek; irodahelyiségek bérbeadása; lakások bérbeadása; lakások és

szállások bérbeadása; lakások, stúdiók és szobák bérbeadása.
37

Ácsmunkák; állványozás; buldózerek kölcsönzése; daruk [építőipari gépek] kölcsönzése; építés; építési

tanácsadó szolgáltatások; építési tárgyú információk biztosítása; építkezések felügyelete [irányítás]; építkezések
helyszíni felügyelete; építőipari felszerelések kölcsönzése; épületbontás; épületbontási szolgáltatások; épületek
[belső] tisztítása, takarítása; épülethomlokzat tisztítás, takarítás; épületszigetelés; épületszigetelés, épülettömítés;
gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; gyárépítés; kőműves munkák; külső és belső festés; lakkozás;
légkondicionáló berendezések telepítése és javítása; nyílászárók beszerelése; raktárak építése és javítása; tetőfedő
munkák; vakolás [vakolási munkák]; villanyszerelők által nyújtott szolgáltatások; vízvezeték-szerelés.
( 210 ) M 20 03892
( 220 ) 2020.12.17.
( 731 ) Dr. Gerencsér Anna Ilona, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Maschefszky Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) HÉROSZ
( 511 ) 7

Betonkeverők [gépek]; daruk [emelő és felvonó szerkezetek]; exkavátorok [földmunkagépek]; földgyaluk

[földmunkagépek]; földmunkagépek; kormányozható földmunkagépek földmozgatáshoz; kotrógépek
[földmunkagépek]; lapátok földmunkagépekhez; markolókanalak földmunkagépekhez; rakodógépek
[földmunkagépek]; talajlazítók, irtóboronák [földmunkagépek]; gumihevederek építőipari gépeken használt
hernyótalp-alkatrészként.
36

Ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanügyletek; irodahelyiségek bérbeadása; lakások bérbeadása.

37

Ácsmunkák; állványozás; buldózerek kölcsönzése; daruk [építőipari gépek] kölcsönzése; építés; építési

tanácsadó szolgáltatások; építési tárgyú információk biztosítása; építkezések felügyelete [irányítás]; építkezések
helyszíni felügyelete; építőipari felszerelések kölcsönzése; épületbontás; épületbontási szolgáltatások; épületek
[belső] tisztítása, takarítása; épülethomlokzat tisztítás, takarítás; épületszigetelés; épületszigetelés, épülettömítés;
gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; gyárépítés; kőműves munkák; külső és belső festés; lakkozás;
légkondicionáló berendezések telepítése és javítása; nyílászárók beszerelése; raktárak építése és javítása; tetőfedő
munkák; vakolás [vakolási munkák]; villanyszerelők által nyújtott szolgáltatások; vízvezeték-szerelés.
( 210 ) M 20 03893
( 220 ) 2020.12.17.
( 731 ) ODP Vital Kft., Pécs (HU)
( 541 ) I-Medical
( 511 ) 9
10

Infravörös hőmérők; infravörös hőmérők, nem gyógyászati célokra; infravörös szkennerek.
Digitális elektronikus vérnyomásmérők; elektromos, vérnyomást felügyelő eszközök [orvosi használatra];

elektronikus vérnyomásmérés-rögzítők [gyógyászati célra]; vérnyomás monitorok; vérnyomás vizsgáló
készülékek; elektronikus vérnyomásmérők [orvosi használatra]; vérnyomásmérő készülékek; vérnyomásmérők;
pulzoximéterek; vércukor vizsgáló berendezések; vércukorszint-figyelő készülékek; vércukorszint-mérők;
vércukorszint vizsgálatára szolgáló gyógyászati eszközök; lázmérők; infravörös hőmérők gyógyászati célokra;
infravörös készülékek gyógyászati célokra; infravörös készülékek gyógyítási célokra; infravörös lámpák
gyógyászati használatra.
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( 210 ) M 20 03894
( 220 ) 2020.12.17.
( 731 ) Michalczewski Dariusz, Gdansk (PL)
( 740 ) Pintz és Társai Kft., Budapest
( 541 ) TIGER POWER IS BACK!
( 511 ) 32

Vízalapú funkcionális italok; vitamintartalmú italok; szénsavas víz; energiaitalok; izotóniás italok;

gyümölcslevek; gyümölcsitalok; kókusztej italként; gyümölcsszirupok italkészítéshez.
( 210 ) M 20 03895
( 220 ) 2020.12.17.
( 731 ) HD TOOLS Kft., Miskolc (HU)
( 740 ) Germus és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 37

Gépsorok összeszerelése [beüzemelése]; gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; számítógépes

hálózati és számítástechnikai berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása; szerszámok javítása;
szerszámgépek szervizelése; gépek után-szerelésével és átalakításával kapcsolatos szolgáltatások; villamossági,
elektronikai kivitelezési szolgáltatások.
40

Gépgyártás megrendelés alapján; fémcikkek igény szerinti gyártása; fémmegmunkálással és fémek

utómunkálataival kapcsolatos szolgáltatások; termékek összeszerelése mások számára; eszközök mások
megrendelésére való gyártása; áruk egyedi gyártása; lézergravírozás; hegesztés; rétegelt lemez készítés; egyedi
gyártás közvetlen fémlézeres szinterezéssel; 3D nyomtatás; acélvágás; acél hőkezelése és bevonása; fém
hidegalakítása; fém préselés; fémcikkek felületeinek végső kialakítása; fémek felületkezelése; fémkezelés;
fémvágás.
42

Ipari elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési

szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; műszaki rajz; számítógéppel
támogatott tervezési szolgáltatások gyártási műveletekhez; számítógépes szoftverek fejlesztése számítógéppel
támogatott tervezéshez/gyártáshoz [CAD/CAM]; építéshez, összeszereléshez és automatizált gyártáshoz
(CAD/CAM) használt, adathordozón rögzített számítógépes programok (szoftverek) fejlesztése;
szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés; gyártással kapcsolatos technológiai szolgáltatások; gyártáshoz
kapcsolódó mérnöki tanácsadó szolgáltatások; gépesített gyártási technikák fejlesztése; gyártási módszerek
tervezése; elektronikus rendszerek tervezéséhez kapcsolódó mérnöki szolgáltatások; informatikával kapcsolatos
mérnöki szolgáltatások; robotikával kapcsolatos mérnöki szolgáltatások; gépészmérnökség; gépezetek
elemzésével kapcsolatos mérnöki szolgáltatások; géptervezéshez kapcsolódó mérnöki szolgáltatások; ipari
mérnöki tevékenységgel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; gépészeti kutatás; gépészeti elemzéssel
kapcsolatos technológiai tanácsadási szolgáltatások; műszaki, mérnöki felmérések; villamosmérnöki
szolgáltatások; szerszámok tervezése.
( 210 ) M 20 03896
( 220 ) 2020.12.17.
( 731 ) Korom Gábor 50%, Nagykovácsi (HU)
Gyarmati Zsuzsa 25%, Budapest (HU)
Szerémy Tamás 25%, Érd (HU)
( 740 ) dr. Czeglédi Ádám Sándor ügyvéd, Budapest
( 546 )
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Tankönyvek; könyvek; folyóiratok; oktatási felszerelések; oktatási kézikönyvek; oktatási és képzési

anyagok; címkék, matricák.
35

Üzletvezetési segítségnyújtás a vállalat fejlesztéséhez; vállalati imázs fejlesztésével kapcsolatos

szaktanácsadás; üzleti menedzsment tanácsadás az igazgatói és cégvezetési fejlesztéssel kapcsolatban;
hatékonysági szaktanácsadás; kereskedelmi vállalatalapítással kapcsolatos üzleti segítségnyújtás; kereskedelmi
vállalatok működtetéséhez és irányításához nyújtott segítség; kereskedelmi vállalatok vezetésével kapcsolatos
segítségnyújtás; segítségnyújtás üzleti tervezéshez; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében;
segítségnyújtás üzletvezetéshez és -tervezéshez; üzletfejlesztéssel kapcsolatos üzletviteli tanácsadás; üzleti
adminisztrációs segítségnyújtás; tanácsadási és információs szolgáltatások üzletszervezéshez és üzletvezetéshez
kapcsolódóan; üzletvezetéshez és -szervezéshez kapcsolódó támogatás és konzultáció; üzletvezetési és
vállalatszervezési konzultáció; vállalatok szervezeti felépítéséhez kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások;
vállalatszervezési és vállalatgazdasági tanácsadás.
41

Állatok képzése; állatkiképzői oktatás; állatidomítás, kiképzés; állatkiállítások szervezése; oktatás, tanítás;

szórakoztatási, oktatási és képzési szolgáltatások; képzési szemináriumok lebonyolítása; képzési célú bemutatók
szervezése; képzési célú kiállítások szervezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák rendezése; képzési célú
vetélkedők, versenyek szervezése; workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése; kutyákkal való
bánás oktatása; kutyaversenyek rendezése; kutyakiállítások, bemutatók rendezése; oktatási szolgáltatások
coaching formájában; coaching; tankönyvek kiadása; szórakoztatási információs szolgáltatások; szabadidős
információs szolgáltatások.
( 210 ) M 20 03897
( 220 ) 2020.12.17.
( 731 ) Jakab Evelin, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás; ételek és italok felszolgálása; kávézók.

( 210 ) M 20 03899
( 220 ) 2020.12.17.
( 731 ) Szoboszlai Gergely, Budapest (HU)
( 541 ) Heaven Energy Drink
( 511 ) 32

Alkoholmentes italok.

( 210 ) M 20 03901
( 220 ) 2020.12.17.
( 731 ) C.E. Pharma Szogáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Tésenyi Renáta Edit Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 3

Fitokozmetikai készítmények; kozmetikai célú folyadékok, oldatok; kozmetikai festékek; kozmetikai

folyadékokkal átitatott kendők; kozmetikai készítmények fogyáshoz; kozmetikai készítmények fürdőkhöz;
kozmetikai készletek; kozmetikai krémek; kozmetikai maszkok; kozmetikai, szépségápolási készítmények;
kozmetikai szerek; kozmetikai szerek állatok számára; kozmetikai szerek szempillákhoz; kozmetikumok
szemöldökhöz.
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Gyógyszerészeti készítmények bőrápoláshoz.

Gyógyszerek elkészítéshez kapcsolódó gyógyszertári szolgáltatások.

( 210 ) M 20 03902
( 220 ) 2020.12.17.
( 731 ) C.E. Pharma Szogáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Tésenyi Renáta Edit Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Fitokozmetikai készítmények; kozmetikai célú folyadékok, oldatok; kozmetikai festékek; kozmetikai

folyadékokkal átitatott kendők; kozmetikai készítmények fogyáshoz; kozmetikai készítmények fürdőkhöz;
kozmetikai készletek; kozmetikai krémek; kozmetikai maszkok; kozmetikai, szépségápolási készítmények;
kozmetikai szerek; kozmetikai szerek állatok számára; kozmetikai szerek szempillákhoz; kozmetikumok
szemöldökhöz.
5
44

Gyógyszerészeti készítmények bőrápoláshoz.
Gyógyszerek elkészítéshez kapcsolódó gyógyszertári szolgáltatások.

( 210 ) M 20 03903
( 220 ) 2020.12.17.
( 731 ) C.E. Pharma Szogáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Tésenyi Renáta Edit Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) CE Pharma
( 511 ) 3

Fitokozmetikai készítmények; kozmetikai célú folyadékok, oldatok; kozmetikai festékek; kozmetikai

folyadékokkal átitatott kendők; kozmetikai készítmények fogyáshoz; kozmetikai készítmények fürdőkhöz;
kozmetikai készletek; kozmetikai krémek; kozmetikai maszkok; kozmetikai, szépségápolási készítmények;
kozmetikai szerek; kozmetikai szerek állatok számára; kozmetikai szerek szempillákhoz; kozmetikumok
szemöldökhöz.
5
44

Gyógyszerészeti készítmények bőrápoláshoz.
Gyógyszerek elkészítéshez kapcsolódó gyógyszertári szolgáltatások.

( 210 ) M 20 03904
( 220 ) 2020.12.17.
( 731 ) Szabados Richárd, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Tésenyi Renáta Edit Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával.

36

Jótékonysági célú gyűjtések.

41

Sportversenyek rendezése.

44

Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások.

( 210 ) M 20 03905
( 220 ) 2020.12.17.
( 731 ) Szabados Richárd, Budapest (HU)
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( 740 ) Dr. Tésenyi Renáta Edit Ügyvédi Iroda, Budapest

( 541 ) Szabados Boys
( 511 ) 35

Áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával.

36

Jótékonysági célú gyűjtések.

41

Sportversenyek rendezése.

44

Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások.

( 210 ) M 20 03909
( 220 ) 2020.12.18.
( 731 ) Melis Investment Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Rácz Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33
35

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; mások megbízásából

különféle árucikkek, nevezetesen alkoholos italok (sörök kivételével), alkoholos készítmények italok készítéséhez
csoportosítása, lehetővé téve ügyfelek számára az árucikkek megtekintését és beszerzését, amely szolgáltatásokat
kiskereskedelmi üzletek, illetve nagykereskedelmi outletek elektronikus médián vagy postai katalóguson
keresztül nyújtják.
( 210 ) M 20 03913
( 220 ) 2020.12.18.
( 731 ) RICK's Vendéglátóipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségü Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Hegyesi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 41

Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport-kulturális tevékenyég, ezen belül könyvkiadás szolgáltatás.

43

Éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése;

vendéglátás.
( 210 ) M 20 03918
( 220 ) 2020.12.18.
( 731 ) Püsök Zoltán, Szolnok (HU)
( 740 ) Baruch Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

45

Alternatív vitarendezési szolgáltatások; domain nevek lajstromozása, regisztrálása; engedélyek jogi

ügyintézése; engedélyezés szoftverkiadás keretében; jogi felügyeleti szolgáltatások; jogi képviseleti
szolgáltatások; jogi kutatás; jogi megfelelés ellenőrzése; jogi szolgáltatások szerződések tárgyalásával
kapcsolatban harmadik fél számára; képviselet jogvitákban; magánnyomozó szolgáltatások.
( 210 ) M 20 03919
( 220 ) 2020.12.18.
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( 731 ) Püsök Zoltán, Szolnok (HU)

( 740 ) Baruch Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

45

Alternatív vitarendezési szolgáltatások; domain nevek lajstromozása, regisztrálása; engedélyek jogi

ügyintézése; engedélyezés szoftverkiadás keretében; jogi felügyeleti szolgáltatások; jogi képviseleti
szolgáltatások; jogi kutatás; jogi megfelelés ellenőrzése; jogi szolgáltatások szerződések tárgyalásával
kapcsolatban harmadik fél számára; képviselet jogvitákban; magánnyomozó szolgáltatások.
( 210 ) M 20 03921
( 220 ) 2020.12.18.
( 731 ) Püsök Zoltán, Szolnok (HU)
( 740 ) Baruch Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

45

Alternatív vitarendezési szolgáltatások; domain nevek lajstromozása, regisztrálása; engedélyek jogi

ügyintézése; engedélyezés szoftverkiadás keretében; jogi felügyeleti szolgáltatások; jogi képviseleti
szolgáltatások; jogi kutatás; jogi megfelelés ellenőrzése; jogi szolgáltatások szerződések tárgyalásával
kapcsolatban harmadik fél számára; képviselet jogvitákban; magánnyomozó szolgáltatások.
( 210 ) M 20 03939
( 220 ) 2020.12.21.
( 731 ) Solum-Invest Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság, Balatonfüred (HU)
( 546 )

( 511 ) 41
43

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenység.
Vendéglátási(élelmezési) szolgáltatások, ideiglenes szállásadás.

( 210 ) M 20 03941
( 220 ) 2020.12.21.
( 731 ) NASZÁLYTEJ Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt., Vác (HU)
( 541 ) TARKA
( 511 ) 29

Aludttej, alvadt tej; csokoládéval ízesített tejalapú italok; kakaós tejitalok; kefir [tejes ital]; tej; tejalapú

italok; tejből készült italok; tejföl; tejszín; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési olajok és zsírok;
tejtermék-helyettesítők; ivójoghurtok; joghurtalapú italok; joghurt desszertek; író.
32

Alkoholmentes italok; tejsavó alapú italok; szirupok tejsavó alapú italok készítéséhez; készítmények

italokhoz; fehérjeitalok; szénhidrát-italok.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

( 210 ) M 20 03942
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( 220 ) 2020.12.21.
( 731 ) GRIGORIS SARANTIS ANONYMI VIOMICHANIKI & EMPORIKI ETAIRIA KALLYNTIKON
ENDYMATON OIKIAKON & PHARMAKEFTIKON EIDON, Marousi (GR)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Előnedvesített, mosogatószerrel átitatott törlőkendők; tisztítószerekkel átitatott párnák/szivacsok; impregnált

papírtörlők edények tisztításához; mosogatószerek; kereskedelmi mosószerek; mosószerek, mosóporok háztartási
tisztítási használatra; kékítő mosáshoz; szappanok mosodai használatra; háztartási mosószerek, mosóporok;
tisztító és illatosító készítmények; ablaktisztítók spray formájában; permetezhető tisztítószerek háztartási
használatra; wc-tisztítók; mosószerrel impregnált ruhák tisztításra; tisztítóanyagokkal impregnált papír kéztőrlők.;
tisztítószerekkel átitatott kendők és törlők.
6

Fémfólia, alumíniumfólia.

8

Műanyagból készült eldobható edények és evőeszközök.

16

Folpack; háztartási műanyag fólia élelmiszer csomagolásra; műanyag fóliák élelmiszerek csomagolásához;

pergamenpapír; műanyag ételtároló zacskók háztartási célokra; műanyag zsákok szemetesekbe; műanyag
szemeteszacskók [háztartási célokra]; műanyag zacskók háztartási célokra; műanyag szendvicses zacskók;
műanyag zsákok sütéshez; zacskók mikrohullámú sütéshez; szemeteszsákok papírból vagy műanyagból;
szemeteszsákok; jégkockakészítő zacskók; szendvicszacskók, tasakok [papír]; papír uzsonnatáskák;
szendvicszacskók.
17

Újrahasznosított műanyagok; újrahasznosított műanyag granulátum.

21

Alumínium sütőedények, edényáru alumíniumból; alumínium főzőedények; alumínium sütőformák

[konyhaeszközök]; eldobható alumíniumfólia tartályok háztartási célokra; alumíniumból készült sütőtálcák;
üvegek [tárolóedények]; üvegek [tartályok]; papírpoharak; szemüvegtörlő kendők; vizespoharak, ivópoharak;
főzőedények; tűzálló edények; agyagedények; konyhai eszközök sütéshez; étkészlet, a kések, villák és kanalak
kivételével; étkészletek, a villák, kések és kanalak kivételével; asztalneműk, főzőedények és tárolók; főzőedények
és asztalteríték, villák, kések és kanalak kivételével; mikrohullámú sütőben használható főzőedények;
főzőeszközök, a villák, kések és kanalak kivételével; háztartási vagy konyhai eszközök; konyhai eszközök
szilikonból; tortalapátok; tortakanalak; tepsik; felmosó kefék; konyhai szivacsok; súrolószivacsok; tisztítópárnák,
súrolószivacsok; felmosó vödrök; felmosófejek; forgó felmosók; fémszálas súrolópárnák; felmosófej-kifacsarós
vödrök; acélgyapot tisztításhoz; acélgyapot; csiszolópárnák, dörzsik; súrolószivacsok háztartási célokra;
dörzsszivacsok konyhai használatra [tisztításhoz]; kesztyűk háztartási használatra; portörlő kesztyűk; háztartási
kesztyűk tisztításhoz; gumikesztyűk háztartási használatra; szivacsok; szivacsok háztartási használatra;
tisztítórongyok; mikroszálas tisztítókendők; szöszmentes tisztítókendők, tisztítórongyok; felmosórongyok,
felmosóruhák; edényáruk; biológiailag lebomló tányérok; biológiailag lebomló papírpépalapú tányérok;
eldobható tányérok; szigetelt fedők tányérokra és edényekre; edények mikrohullámú sütőkhöz; papírtányérok;
tálaló tányérok; tányérok; tányérok műanyagból; műanyag tányérok [edények]; szívószálak; konyhai eszközök;
háztartási eszközök.
24

Textilkendők; eldobható törlőkendők.

( 210 ) M 20 03944
( 220 ) 2020.12.21.
( 731 ) ORINK HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Nyíregyháza (HU)
( 740 ) Bakonyi Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )
( 511 ) 2

Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; színezékek, festékek; tinták nyomtatáshoz,

jelöléshez és gravírozáshoz; nyers természetes gyanták; fémlapok és fémporok festéshez, dekoráláshoz,
nyomtatáshoz és képzőművészethez.
9

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

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;
elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló
készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy
feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres
digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; pénztárgépek,
számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák, búvármaszkok, füldugók búvárok
számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára, víz alatti úszáshoz használt
légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.
16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.
( 210 ) M 20 03945
( 220 ) 2020.12.22.
( 731 ) Chen Suihua, Budapest (HU)
( 740 ) Meggyesi Zita, Budapest
( 541 ) METEOR
( 511 ) 3

Ajakfények; ajakrúzsok; bőrápoló kozmetikumok; bőrfehérítő készítmények; bőrfehérítő krémek; dezodoráló

szappan; dezodorok emberi használatra vagy állatoknak; fogkrémek, hajápoló folyadékok; hajbalzsamok;
hajspray; izzadásgátló piperecikkek, izzadásgátló szappan; kozmetikai, szépségápolási készítmények;
körömlakkok; lakkeltávolító termékek; lakklemosók; samponok; szemöldökceruzák (1); szemöldökceruzák (2);
szempillaspirál; szőrtelenítők.
( 210 ) M 20 03946
( 220 ) 2020.12.22.
( 731 ) Gőcze Edit, Herceghalom (HU)
Tasi Csaba, Nagykovácsi (HU)
( 740 ) Dr. Mészáros Zsuzsa, Budapest
( 541 ) Pénzszerész
( 511 ) 35

Adóbevallás-benyújtási szolgáltatások; adóbevallások elkészítése; adóbevallás előkészítő szolgáltatások;

adóbevallások elkészítése és konzultációs szolgáltatások; adóbevallások elkészítése [könyvelés]; tanácsadás
adóbevallások elkészítésével kapcsolatban; bérszámfejtés; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások
beszerzése más cégeknek]; gazdasági előrejelzések; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak
[fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; költségelemzés; outsourcing szolgáltatások
[üzleti segítségnyújtás]; pénzügyi auditálás; piackutatás; piackutatás és analízis; segítségnyújtás üzleti
tevékenységek menedzsmentjéhez; statisztikák összeállítása; számlakivonatok összeállítása; üzleti értékelések;
üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül;
üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti könyvvizsgálat; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti
vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció.
36

Adóbevallással kapcsolatos tanácsadás [nem könyvelés]; adóbecslések; adósságrendezési szolgáltatások;

alkuszi/ügynöki tevékenység; balesetbiztosítás; befektetési alapok; betegbiztosítások kötése; biztosítási
információs szolgáltatás; biztosítási statisztikai szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; biztosítási tanácsadás;
biztosításközvetítés; életbiztosítás; garancia szolgáltatások; gondoskodási alap szolgáltatások; hajókárbiztosítás;
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nyugdíjfolyósítási szolgáltatások; jótékonysági célú gyűjtések; pénzügyi elemzések; pénzügyi értékbecslés

[biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi információk nyújtása weboldalon
keresztül; pénzügyi információs szolgáltatások; pénzügyi kutatási szolgáltatások; pénzügyi szponzorálás,
támogatás; pénzügyi menedzsment; pénzügyi tanácsadás; takarékpénztár szolgáltatások; tűzkár elleni biztosítás.
( 210 ) M 20 03948
( 220 ) 2020.12.22.
( 731 ) Tóth Szilárd, Győr (HU)
( 740 ) Dr. Csepiga Krisztina, Győr
( 541 ) Szent László a lovagkirály
( 511 ) 41

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

( 210 ) M 20 03949
( 220 ) 2020.12.22.
( 731 ) Network4 Media Group S.á.r.l., Luxemburg (LU)
( 740 ) Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ŐFELSÉGE NYOMOZÓI
( 511 ) 41

Animációs műsorok gyártása televíziós és kábeltelevíziós sugárzásra; animációs szórakoztató mozifilm

készítésével kapcsolatos szolgáltatások; audio-, film-, video- és televíziós felvétellel kapcsolatos szolgáltatások;
filmek és videofilmek gyártása; filmgyártás; filmszinkronizálás; hang- és/vagy videofelvételek készítése;
kábeltelevíziós műsorok gyártása; mobileszközökön közvetíthető televízióműsorok készítése; szinkronizálás;
szórakoztatás tévésorozatok gyártása formájában; szórakoztatási célú filmgyártás; szórakoztató anyagok készítése
filmek formájában; szórakoztató anyagok készítése televízióműsorok formájában; szórakoztató multimédiás
műsorok biztosítása televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online átvitel útján; szórakoztató televíziós
műsorok készítése; televízióműsorok bemutatása; televíziós (műsor) gyártás; televíziós, rádiós műsorok és filmek
készítése; televíziós show-műsor készítés/rendezés; televíziós szórakoztató műsorok készítése.
( 210 ) M 20 03950
( 220 ) 2020.12.22.
( 731 ) MECOM Group S.r.o., Humenné (SK)
( 740 ) Dr. Ary Petronell Anna, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 16
29

Papírból, kartonból vagy műanyagból készült tasakok és cikkek árucikkek csomagolásához és tárolásához.
Hús és hústermékek, baromfihúsból, sertéshúsból készült termékek, feldolgozott hústermékek.

( 210 ) M 20 03953
( 220 ) 2020.12.22.
( 731 ) Ultra Projekt Építőipari és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Hollóssy Péter Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 44

Orvosi szolgáltatások.

( 210 ) M 20 03954
( 220 ) 2020.12.22.
( 731 ) Lakó Levente, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Horváth Ügyvédi Iroda, Hódmezővásárhely
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( 546 )

( 511 ) 43

Kempingezési lehetőség biztosítása; motelek; panziók; szállodai és motelszolgáltatások; turistaházak,

üdülők; üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás]; éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; kantinok,
büfék, étkezdék; kávéházak; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; terembérlés találkozókhoz
[tárgyalótermek].
( 210 ) M 20 03958
( 220 ) 2020.12.22.
( 731 ) Kiss Adrienn Virág, Békéscsaba (HU)
( 740 ) dr. Török Réka, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Televíziós szórakoztatás; televízióműsorok bemutatása; televíziós (műsor) gyártás; televíziós hírműsorok

szolgáltatása; televíziós vetélkedők készítése; élő televízióműsorok készítése; show-műsorok készítése; élő
show-műsorok bemutatása; show-k, műsorok rendezése; televíziós show-műsor készítés/rendezés; rádió- és
televízióműsorok készítése; rádiós és televíziós show-műsorok és programok készítése; szórakoztatás podcaston
keresztül; szórakoztatás; online szórakoztatás; filmes szórakoztatás; rádiós szórakoztatás; szórakoztatási
szolgáltatások; szórakoztatás tévéműsorok formájában; nyereményjátékok működtetése; coaching [tréning];
egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és
folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék,
kollokviumok szervezése és lebonyolítása; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a
reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; fitnesz órák vezetése; fizikai
erőnléti felmérési szolgáltatások edzési célokra; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra;
fotóriportok készítése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás];
konferenciák szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése;
mentorálás; nem reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; on-line
elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; riporteri
szolgáltatások; sportversenyek rendezése; stúdiószolgáltatások; személyes oktatófórumok rendezése és
levezetése; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; versenyek
szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].
( 210 ) M 20 03959
( 220 ) 2020.12.23.
( 731 ) Kajdi Csaba János, Budapest (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 541 ) Taka van
( 511 ) 35

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

védőálarcok/-maszkok; USB pendrive-ok; egészségügyi maszkok por elleni védelemre, orvosi célokra;
karperecek, karkötők [ékszerek]; írószerek; jegyzettömbök, jegyzetblokkok, jegyzetfüzetek; ceruzák; tollak
(színes); íróeszközök; kulcstartók; táskák, kézitáskák; ernyők, esernyők; felfújható reklámtárgyak; párnák;
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felfújható párnák; bögrék, korsók; kulacsok [üresen]; pólók; nyomtatott pólók; nadrágok; pulóverek; felsőruházat;

alsóruházat; zoknik; férfi és női dzsekik, kabátok, nadrágok, mellények; kabátok, dzsekik; alsóruházat,
fehérneműk; atlétatrikók; sapkák; szabadidő ruházat; plüss játékok; címkepapír; címkék, matricák; csomagolások,
borítások palackokhoz papírból vagy kartonból; üvegáru; üvegpalackok; címkék; alkoholtartalmú italok (a sörök
kivételével).
41

Online nem letölthető képek biztosítása; online nem letölthető audiotartalmak biztosítása; online, nem

letölthető videók biztosítása; nem letölthető digitális hangfelvételek szolgáltatása az internetről; nem letölthető
televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; multimédiás szórakoztatás biztosítása
weboldalon keresztül; audio-, videó- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés; szórakoztató multimédiás
műsorok biztosítása televíziós, széles sávú, vezetéknélküli és online átvitel útján; digitális videó, audió és
multimédia kiadási szolgáltatások; audio- és vizuális média biztosítása kommunikációs hálózatokon keresztül; élő
előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; interaktív szórakoztatás; interneten keresztül nyújtott szórakoztatási
szolgáltatások; könnyed szórakoztató szolgáltatások rádió- és televízióműsorok készítése; szórakoztató célú
rendezvények szervezése; szórakoztatási célú rendezvényszervezés; szórakoztató rendezvények szervezése és
lebonyolítása; nem reklámcélú szövegek publikálása.
( 210 ) M 20 03960
( 220 ) 2020.12.23.
( 731 ) Kajdi Csaba János, Budapest (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 541 ) CYLA
( 511 ) 35

A következő árukkal kapcsolatos kis-, nagy-, és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások; hűtőmágnesek;

védőálarcok/-maszkok; USB pendrive-ok; egészségügyi maszkok por elleni védelemre, orvosi célokra;
karperecek, karkötők [ékszerek]; írószerek; jegyzettömbök, jegyzetblokkok, jegyzetfüzetek; ceruzák; tollak
(színes); íróeszközök; kulcstartók; táskák, kézitáskák; ernyők, esernyők; felfújható reklámtárgyak; párnák;
felfújható párnák; bögrék, korsók; kulacsok [üresen]; pólók; nyomtatott pólók; nadrágok; pulóverek; felsőruházat;
alsóruházat; zoknik; férfi és női dzsekik, kabátok, nadrágok, mellények; kabátok, dzsekik; alsóruházat,
fehérneműk; atlétatrikók; sapkák; szabadidő ruházat; plüss játékok; címkepapír; címkék, matricák; csomagolások,
borítások palackokhoz papírból vagy kartonból; üvegáru; üvegpalackok; címkék; alkoholtartalmú italok (a sörök
kivételével).
41

Online nem letölthető képek biztosítása; online nem letölthető audiotartalmak biztosítása; online, nem

letölthető videók biztosítása; nem letölthető digitális hangfelvételek szolgáltatása az internetről; nem letölthető
televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; multimédiás szórakoztatás biztosítása
weboldalon keresztül; audio-, videó- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés; szórakoztató multimédiás
műsorok biztosítása televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online átvitel útján; digitális videó, audió és
multimédia kiadási szolgáltatások; audio- és vizuális média biztosítása kommunikációs hálózatokon keresztül; élő
előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; interaktív szórakoztatás; interneten keresztül nyújtott szórakoztatási
szolgáltatások; könnyed szórakoztató szolgáltatások rádió- és televízióműsorok készítése; szórakoztató célú
rendezvények szervezése; szórakoztatási célú rendezvényszervezés; szórakoztató rendezvények szervezése és
lebonyolítása; nem reklámcélú szövegek publikálása.
( 210 ) M 20 03961
( 220 ) 2020.12.23.
( 731 ) ENROL CONSULTING Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) XLEXUM IP Tanácsadó Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Számítógépes programozás oktatása; számítógépes programozással kapcsolatos oktatás;
M911

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
adatbázis-tervezéssel kapcsolatos tanfolyamok; online nem letölthető audiotartalmak biztosítása; online, nem

letölthető videók biztosítása; online, nem letölthető oktató videók biztosítása számítógépes adatbázisok
tervezésével kapcsolatba; nem letölthető elektronikus kiadványok biztosítása a számítógépes programozás terén.
( 210 ) M 20 03962
( 220 ) 2020.12.23.
( 731 ) WICCA-TANYA Kft., Járdánháza (HU)
( 740 ) XLEXUM IP Tanácsadó Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Éttermi szolgáltatások; éttermek [szolgáltatások]; bár- és éttermi szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások

[étel- és italszolgáltatás]; ételek és italok biztosítása éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása
éttermi vendégek számára; ételek és italok felszolgálása éttermekben és bárokban; ételek és italok szolgáltatása
éttermi vendégek számára; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához.
( 210 ) M 20 03982
( 220 ) 2020.12.28.
( 731 ) Ábrahám Balázs 34%, Budapest (HU)
Gordon Gerber 33%, Budapest (HU)
Ábrahám Viktória 33%, Budapest (HU)
( 740 ) PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 21

Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra, takarítóeszközök, adagolók

fertőtlenítőszerekhez, adagolók tisztítószerekhez.
( 210 ) M 20 03983
( 220 ) 2020.12.28.
( 731 ) Build-Communication Kft., Budaörs (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 20 03985
( 220 ) 2020.12.28.
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( 731 ) Langmár Bettina, Székesfehérvár (HU)

( 546 )

( 511 ) 41

Nevelés, szakmai képzés, egészségügyi oktatás és felvilágosítás, internetes egészségügyi információs

szolgáltatások, egészségügyi szolgáltatások mobil applikáción keresztül, ökológiai klímavédelmi oktatás mobil
applikáción keresztül.
( 210 ) M 20 03989
( 220 ) 2020.12.29.
( 731 ) Metis Invest Korlátolt Felelősségű Társaság, Ajka (HU)
( 740 ) Sziklai & Andrejszki Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Gin.

( 210 ) M 20 03990
( 220 ) 2020.12.29.
( 731 ) Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda Bambi A.D. Pozarevac, Pozarevac (RS)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Süteménytészta; kekszek; ostyák.

( 210 ) M 20 03991
( 220 ) 2020.12.29.
( 731 ) Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda Bambi A.D. Pozarevac, Pozarevac (RS)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Süteménytészta; kekszek; ostyák.

( 210 ) M 20 03992
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( 220 ) 2020.12.29.
( 731 ) Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda Bambi A.D. Pozarevac, Pozarevac (RS)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BISKEY
( 511 ) 30

Süteménytészta; kekszek; ostyák.

( 210 ) M 20 03993
( 220 ) 2020.12.29.
( 731 ) Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda Bambi A.D. Pozarevac, Pozarevac (RS)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) WELLNEST
( 511 ) 30

Süteménytészta; kekszek; ostyák.

( 210 ) M 20 03994
( 220 ) 2020.12.29.
( 731 ) Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda Bambi A.D. Pozarevac, Pozarevac (RS)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ICONIC
( 511 ) 29

Sültburgonya, chips; szárított zöldségek; földimogyoró, elkészítve; gyümölcs csipsz; burgonyapehely;

napraforgómag, elkészítve; magvak, elkészítve; alacsony zsírtartalmú burgonyachipsek; ízesített mogyorók, diók;
dióféle-alapú krémek.
30

Kekszek; süteménytészta; gofri; kávé; rágógumi; csokoládé; kandiscukor; pattogatott kukorica; fagylaltok és

jégkrémek; kávé tejjel; csokoládés italok tejjel; pasztillák, szögletes cukorkák [édességek]; pralinék; szószok
[ízesítőszerek, fűszeres mártások]; kávé alapú italok; kakaó alapú italok; csokoládés italporok; taco; tortilla; jeges
tea; csokoládé-bevonatú diófélék; krumplialapú lepénykenyerek; leheletfrissítő mentabonbonok; leheletfrissítő
rágógumi.
( 210 ) M 20 03995
( 220 ) 2020.12.29.
( 731 ) Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda Bambi A.D. Pozarevac, Pozarevac (RS)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Süteménytészta; kekszek; ostyák.

( 210 ) M 20 03996
( 220 ) 2020.12.29.
( 731 ) Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda Bambi A.D. Pozarevac, Pozarevac (RS)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Süteménytészta; kekszek; ostyák.

( 210 ) M 20 03997
M914

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 220 ) 2020.12.29.
( 731 ) Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda Bambi A.D. Pozarevac, Pozarevac (RS)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Süteménytészta; kekszek; ostyák.

( 210 ) M 20 03998
( 220 ) 2020.12.29.
( 731 ) Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda Bambi A.D. Pozarevac, Pozarevac (RS)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Süteménytészta; kekszek; ostyák.

( 210 ) M 20 03999
( 220 ) 2020.12.29.
( 731 ) Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda Bambi A.D. Pozarevac, Pozarevac (RS)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Süteménytészta; kekszek; ostyák.

( 210 ) M 21 00001
( 220 ) 2020.12.31.
( 731 ) Orosz és Bóra Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr.Miskolczi Mária, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Előadó-művészeti produkciók létrehozása, bemutatása, forgalmazása; előadó-művészeti tevékenység;

könyvkiadás; filmgyártás.
( 210 ) M 21 00002
( 220 ) 2020.12.31.
( 731 ) Mártai János, Vác (HU)
( 546 )

( 511 ) 1

Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan

műgyanták, műanyagok; tűzoltó és tűzmegelőző keverékek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló
készítmények; anyagok állatbőrök cserzéséhez; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok; gittek és egyéb töltőpépek;
komposzt, trágyák, műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra.
( 210 ) M 21 00007
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( 220 ) 2021.01.03.
( 731 ) Samu Gegrely, Piliscsaba (HU)
( 541 ) MIXTO
( 511 ) 43

Étkeztetés gyorsbüfékben; elviteli rendszerű gyorséttermi szolgáltatások; catering szolgáltatások

ételbiztosításhoz; vendéglátás.
( 210 ) M 21 00009
( 220 ) 2021.01.04.
( 731 ) Schnell Imre, Bóly (HU)
( 546 )

( 511 ) 29
32

Gyümölcsbefőttek; dzsemek/lekvárok/gyümölcsízek.
Gyümölcsitalok és gyümölcslevek.

( 210 ) M 21 00010
( 220 ) 2021.01.04.
( 731 ) BUDIŠ a. s., Budiš (SK)
( 300 ) POZ 2465-2020 2020.11.02. SK
( 740 ) Dr. Melicher Csilla, Budapest
( 511 ) 32

Tonik [nem gyógyhatású italok].

( 210 ) M 21 00011
( 220 ) 2021.01.04.
( 731 ) Szabó Marcell, Miskolc (HU)
( 546 )

( 511 ) 38

Rádióadás.

( 210 ) M 21 00012
( 220 ) 2021.01.04.
( 731 ) ST. NICOLAUS a.s., Liptovský Mikuláš (SK)
( 300 ) POZ 2738-2020 2020.12.01. SK
( 740 ) Dr. Melicher Csilla, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 33

Rum.

( 210 ) M 21 00014
( 220 ) 2021.01.04.
( 731 ) Szabó Károly, Budapest (HU)
( 740 ) Jutasi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Edzőtermi szolgáltatások; fitneszklub szolgáltatások; fitneszedzési szolgáltatások; fitneszközpontok

működtetése.
( 210 ) M 21 00030
( 220 ) 2021.01.06.
( 731 ) Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)
( 740 ) Potoczky Ügyvédi Iroda, Paks
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 21 00032
( 220 ) 2021.01.05.
( 731 ) Abroncs Kereskedőház Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dentons Réczicza Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 12

Szárazföldi közlekedési eszközök.

35

Reklámozás.

37

Gumiabroncs-centírozás; gumiabroncsok [újra] futózása; gumiabroncsok vulkanizálása [javítás];

járműjavítás [üzemzavar]; járműjavító műhelyek [üzemanyag-utántöltés és karbantartás]; járművek karbantartása;
járművek karbantartása és javítása.
( 210 ) M 21 00038
( 220 ) 2021.01.07.
( 731 ) Certop International Holding Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bán Gergely Ügyvédi Iroda, 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; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 21 00045
( 220 ) 2021.01.07.
( 731 ) FX Software Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest
(HU)
( 546 )

( 511 ) 9

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

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;
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;
pénztárgépek, számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák.
( 210 ) M 21 00046
( 220 ) 2021.01.07.
( 731 ) FX Software Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest
(HU)
( 546 )

( 511 ) 9

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

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;
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;
pénztárgépek, számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák.
( 210 ) M 21 00047
( 220 ) 2021.01.07.
( 731 ) Lakics Gépgyártó Kft., Kaposvár (HU)
( 541 ) LPVind
( 511 ) 7

Áramszolgáltató berendezések, generátorok, szélgenerátorok, áramfejlesztő generátorok, napelemes

generátorok.
37

Energiatermelő berendezések, szél- és naperőművek szerelése, javítása, karbantartása.

42

Mérnöki tervezés, erőmüvek és erőművi berendezések tervezése, szélerőművek tervezése, naperőművek

tervezése.
( 210 ) M 21 00049
( 220 ) 2021.01.08.
( 731 ) ProteoScientia Kutatási és Fejlesztési Kft., Cserhátszentiván (HU)
( 541 ) CELLHUB
( 511 ) 42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások.
( 210 ) M 21 00051
( 220 ) 2021.01.08.
M918

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
( 731 ) Hortobágy-Faluvéghalmi Mezőgazdasági Kft., Hortobágy (HU)

( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) Faluvégi Legelős
( 511 ) 29

Húsipari termékek; húsok; húskészítmények.

( 210 ) M 21 00052
( 220 ) 2021.01.08.
( 731 ) Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) FILMIO
( 511 ) 38
41

Video on-demand közvetítések.
Filmforgalmazás, filmgyártás, nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján, nem

letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján.
( 210 ) M 21 00053
( 220 ) 2021.01.08.
( 731 ) Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 38
41

Video on-demand közvetítések.
Filmforgalmazás, filmgyártás, nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján, nem

letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján.
( 210 ) M 21 00054
( 220 ) 2021.01.08.
( 731 ) Hortobágy-Faluvéghalmi Mezőgazdasági Kft., Hortobágy (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Húsipari termékek; húsok; húskészítmények.

( 210 ) M 21 00055
( 220 ) 2021.01.08.
( 731 ) Vigh Péter Levente, Budapest (HU)
( 541 ) Másfél fok - éghajlatváltozás közérthetően
( 511 ) 41

Akadémiák [oktatás]; coaching [tréning]; oktatási szolgáltatások coaching formájában; elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus publikációk biztosítása; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus
könyvek és folyóiratok on-line publikálása; elektronikus könyvek és folyóiratok online megjelentetése;
elektronikus könyvek és folyóiratok internetes publikációja; elektronikus magazinok kiadása; elektronikus
szövegek megjelentetése; folyóiratok és könyvek elektronikus online közzététele; nyomtatott anyagok kiadása
[elektronikus formában is], kivéve reklámcélokra; nyomtatott anyagok közzététele [a reklámszövegek
kivételével] elektronikus formában; szövegek kiadása elektronikus média formájában; nyomtatott anyagok
megjelentetése elektronikus formában; nyomtatott anyagok megjelentetése elektronikus formában az interneten;
on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem
letölthetők; szövegek és képek megjelentetése, elektronikus formában is, kivéve reklámcélra; eszmecserék,
kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fordítás; fordítás és tolmácsolás; gyakorlati képzés [szemléltetés];
know-how átadása (képzés); képzési célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; képzéssel kapcsolatos
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konferenciák szervezése; konferenciák és szemináriumok szervezése és lebonyolítása; konferenciák,

kongresszusok szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése; konferenciák szervezése és lebonyolítása;
konferenciák szervezése, lebonyolítása és rendezése; kulturális és oktatási célú kongresszusok és konferenciák
szervezése; kulturális célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; oktatási célú konferenciák szervezése;
szakképzéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy
oktatási célú kiállítások szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; mentorálás;
nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; oktatás és képzés biztosítása; oktatási információs
szolgáltatások; online, nem letölthető videók biztosítása; környezetvédelemhez kapcsolódó oktatási
szolgáltatások; környezeti témákkal kapcsolatos felnőttoktatási szolgáltatások; oktatási és képzési szolgáltatások a
természet- és környezetvédelemmel kapcsolatban.
42

Szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével kapcsolatos információnyújtás, tájékoztatás és szaktanácsadás;

szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével kapcsolatos tudományos információnyújtás, tájékoztatás és
szaktanácsadás.
( 210 ) M 21 00056
( 220 ) 2021.01.08.
( 731 ) Dalnoki György, Göd (HU)
Dalnoki Tamás, Göd (HU)
Réczicza Ildikó, Göd (HU)
( 546 )

( 511 ) 12
28

Kajakok.
SUP [stand up paddle] állva evezős szörfdeszkák.

( 210 ) M 21 00057
( 220 ) 2021.01.08.
( 731 ) Rácz Judit Apollónia, Budapest (HU)
( 740 ) Rácz András Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Hirdetési- és reklámszolgáltatások; árubemutatás; kereskedelmi információ- és tanácsadás fogyasztóknak;

felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi- vagy reklámcélokra; adatok frissítése és karbantartása
számítógépes adatbázisokban; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; adatkutatás számítógépes
fájlokban; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból.
( 210 ) M 21 00058
( 220 ) 2021.01.08.
( 731 ) Zsadányi Gábor, Budapest (HU)
( 541 ) ridersunited
( 511 ) 25

Zuhanyzósapkák; zsirardi kalapok; yashmagh [arab, palesztin kendők]; vízilabda sapkák; úszósapkák;

turbánok; textil fejkendők; termo fejfedők; tarka selyemkendők (baboskendők); tam o'shanterek [kerek skót
sapkák]; tábori sapkák; szőrmesapkák; szőrme muffok; szakácssapkák; szakácsok, séfek által viselt papírsapkák;
svájcisapkák, barettek; strandkalapok; sportsapkák; sportsapkák és baseballsapkák; sportfejfedők [kivéve
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sisakok]; smici sapkák; sísapkák; símaszkok; sildes sapkák; sildes, ellenzős fejfedők; sildek, napellenzők

[fejfedők]; sildek, napellenzők; sapkák, kerek papi sapkák; sapkák; ruházati cikként használt papírkalapok,
papírcsákók; raszta sapkák, jamaicai sapkák; parti kalapok [ruházat]; papírkalapok [ruházat]; nikábok; napvédő
kalapok; napellenzők [ruházat]; napellenzők [fejfedők]; napellenzők; nádkalapok (suge-gasa); műszőrme
kalapok; muffok [ruházat]; muffok; mitrák, püspöksüvegek; mantilla fátyol; kötött sapkák; körsálak; kisméretű
kalapok; khimarok; kerékpáros sapkák; kendők [ruházat]; kendők fejre; karimátlan kis női kalapok [toque]; kalap
vázak; jasmakok [arcot takaró fátyol, kendő]; izzadtságfelszívó pántok teniszezéshez; izzadságfelfogó fejpántok;
izzadságelnyelő fejpántok; horgászsapkák; homlokpánt; hidzsábok; gyermekfejfedők; hálósapkák; gyapjú sapkák;
főkötők, megkötős sapkák; golfsapkák; főkötők [fejfedők]; fityulák; fezek; fejszalagok [ruházat]; fejre való sálak,
fejkendők; fejpántok sportoláshoz; fejkendők; fejkendő; fejfedők horgászathoz; fejdíszek [fátylak]; fedora
kalapok; fátylak [ruházat]; esőkalapok; ellenzős sapkák; divatos kalapok, fejkendők; divatkalapok; csuklyák,
tompok; csuklyák, kapucnik [ruházat]; csomós sapkák; csadorok; cloche kalapok (harang szabású kalapok); cipők
ápolók részére; cilinderek, kürtőkalapok; bőrből készült fejfedők; bojtos sapkák; baseballsapkák; baseballsapka;
bandana kendők; bábuska kendők [babushka]; arcmaszkok [ruházat]; arcmaszkok [divatcikkek]; ápolónők,
nővérek által viselt papírsapkák; alvómaszkok; aikido ruhák; alakformáló alsónemű; alakformáló ruhák;
álarcosbálra való és halloween jelmezek; alkalmi, elegáns ingek, frakkingek; alkalmi öltönyök; állatbőrből készült
ruhák; alsók csecsemőknek; alsórészek [ruházat]; alul összepatentozható body-k, kombidresszek csecsemőknek
és kisgyermekeknek; amerikai [bolo] nyakkendők; amerikai (bolo) nyakkendők nemesfém csattal; amerikai
focimellények; anorák; ápolói egyenruhák; ápolónői nadrágok; ápolónői overallok; ápolónőruhák; ascot
nyakkendők; ascotok (nyakkendők); atlétatrikók; atlétikai ruházat; autós kesztyűk; autóskabátok; azonos anyagú
és színű pulóverből és kardigánból álló együttesek; babaoverallok; babakelengye; balettruhák; balettszoknyák;
báli ruhák; ballonkabátok; ballonkabátok [trench coat]; ballonkabátok [ruházat]; báránybőr bekecsek; báránybőr
kabátok; baseballmezek, egyenruhák; beépített LED-eket tartalmazó ruházat; bermuda nadrágok;
biciklisnadrágok; bikinik; birkózó mérkőzéseken viselt ruházat; blézerek; blúzok; bő szárú rövidnadrágok; bő
szárú szabadidős nadrágok; boák; boák [nyakbavalók]; bokazoknik; boksz-nadrágok; bolerók; bomberdzsekik;
borbélyköpenyek; bőrből készült motorosruházat; bőrdzsekik; bőrkabátok; bőrmellények; bőrnadrágok; bőrövek;
bőrövek [ruházat]; bőrruhák; buggyos térdnadrágok, bricsesznadrágok; bugyogónadrágok, buggyos
rövidnadrágok; bundák, szőrmék [ruházat]; bundák, szőrmekabátok; burkák; burnuszok; búvárruhák, vízhatlan
ruhák, neoprén ruhák; capri nadrágok; chaps nadrág (ruházat); cheongsam (kínai hagyományos ruha); dzsekik
sportruházatként; dzsekik, széldzsekik, ingkabátok; edzőnadrág; edző rövidnadrágok, sportos rövidnadrágok;
egyberészes fürdőruhák [hurkolt/kötöttáruk]; egyenruhák; egyenruhák kereskedelmi használatra; egyrészes
kisgyermek- és csecsemőruhák; egyrészes overallok (playsuit); egyrészes ruhák; egyujjas kesztyűk; elöl
gombolós hawaii mintás ingek; esküvői ruhák; eső elleni viselet; esőálló ruházat; esőkabátok; esőköpenyek;
esőköpenyek, esőkabátok; esőnadrágok; esőponcsók; esőruhák; esőruhák, esőtől védő ruhák; estélyi, alkalmi
kabátok; estélyi ruházat; farmer kertésznadrágok, kertészruhák; farmerdzsekik; farmerek; farmerkabátok;
farmernadrágok; farmerruházat; favágó-kockás dzsekik; fehér köpenyek kórházi használatra; fejpánt, izzadás
felfogására; fejpántok izzadás felfogására; felsők csecsemőknek; felsőkabátok; felsőruházat; felszíni szárazruhák
vízi sportokhoz; fényvisszaverő kabátok, dzsekik; férfi és női dzsekik, kabátok, nadrágok, mellények; férfi és női
fürdőruhák és fürdőnadrágok; férfi és női ingek; férfi felsőruházat; férfi fürdőnadrágok; férfi kabátok; férfi
nadrágtartók; férfi, női és gyermek ruházat; férfi öltönyök; férfi ruházat; férfi zoknik; fiú felsőruházat; fiú ruházat;
focimellények; fodrász beterítőkendők; frakkok; francia bugyik; fülvédők [ruházat]; fürdőköpenyek;
fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok, bermudák; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőruha gyermekek
számára; fürdőruhák, fürdődresszek; fürdőruhák, úszódresszek; futballmez replikák, másolatok; futballmezek;
futómezek; futónadrágok; futótrikók; gabardin ruházat; gallérok; gallérok [ruházat]; galléros ingek; gallérvédők;
garbó nyakú felsők; garbó nyakú ingek; garbó nyakú pulóverek; gaucsók; golfnadrág; golfnadrágok; golfruházat,
a kesztyűk kivételével; golfszoknyák; guernsey-k [kötött tengerész pulóverek]; gyapjú felsőrészek; gyapjú
harisnyanadrágok; gyapjúmellények; gyapjúruházat; gyapjúzoknik; gyereknadrágok; gyermek felsőruházat;
gyermekek beöltözős játékaihoz használatos jelmezek; gyermekruházat; hagyományos japán ruházat;
M921

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
hagyományos koreai felöltők [durumagi]; hagyományos koreai női mellény [baeja]; hagyományos koreai öltözék

hosszú ujjú felső része [csogori]; hajmosó gallérok; hajszalagok [ruházat]; halászkabátok; halloween-jelmezek;
hálós jelzőtrikók; hamis garbó nyakú felsők; hamis garbó nyakú ingek; hamis garbó nyakú melegítők;
harcművészeti egyenruhák; harisnyaáruk, kötöttáruk; harisnyák; harisnyanadrágok; harisnyatartók, harisnyakötők,
zoknitartók; háromrészes öltönyök [ruházat]; hawaii mintás ingek; házikabátok; hétköznapi, utcai viselet; hímzett
ruhadarabok; hivatalos viselet; hódeszkás egyujjas kesztyűk; hódeszkás kesztyűk; hódeszkás ruhák; izzasztó
nadrágok; jampecruhák; japán kimonók; japán stílusú zokni (tabi); japán stílusú zoknik (tabi); játékvezetői, bírói
egyenruhák; játszóruhák, egyberészes rövidnadrágok [ruházati cikkek]; jégtáncos ruházat; jelmezek; jelmezek,
kosztümök; jodhpur nadrágok, lovaglónadrágok; jógafelsők; jóganadrágok; jógapólók; jógazoknik; judo
egyenruhák; judo ruhák; kabátok, dzsekik; kabátok nőknek; kaftánok; kalóz nadrágok; kamáslik [lábszárvédők];
kámzsák; kantáros kerékpáros nadrág; kantáros nadrágok, kertésznadrágok; kapacitív kesztyűk érintőképernyős
készülékekhez; kapucnis felsők; kapucnis fürdőköpenyek; kapucnis pulóverek; kapucnis pulóverek,
melegítőfelsők; karate egyenruhák; karateruhák; karcsúsító anyagokat tartalmazó ruházat; kardigánok;
karmelegítők [ruházat]; kasmír ruházat; kasmírsálak; kemény ingmellek, plasztronok; kendo ruhák; kerékpáros
felsőruházat; kerékpáros nadrágok; kerékpáros ruházat; keresztelőruhák; kész bélések [ruházat részei]; készruhák;
kesztyű, mint ruházat; kesztyűk; kesztyűk bőrből, irhából vagy szőrméből; kesztyűk kerékpárosoknak; kesztyűk
[ruházat]; két gombsoros vastag katonakabát [pea coat]; kétujjas kesztyűk; kézelők [ruházat]; kezeslábas
overallok; kezeslábas ruhák; kezeslábasok; kezeslábasok [felsőruházat]; kezeslábasok, overallok; kézmelegítők
[ruházat]; khaki színű nadrág [ruházat]; kifordítható dzsekik; kikerikik obi-csomókhoz (obiage-shin); kimonó
megkötésére szolgáló díszes öv (obiage); kimonók; kipárnázott ingek atlétikai használatra; kipárnázott nadrágok
atlétikai használatra; kipárnázott rövidnadrágok atlétikai használatra; kisgyermek ruházat; kismama felsők;
kismama ingek; kismama leggingek; kismama nadrágok; kismama rövidnadrágok; kismama ruhák; kismama
ruházat; kismamaövek [ruházat]; kismamaruhák; kockás skótszoknyák; köpenyek; korcsolyaruhák; kordbársony
ingek; kordbársony nadrágok; körsálak [ruházat]; környakas pulóverek; kórusi talárok; koszorúslány ruhák;
kosztümök; kosztümök szerepjátékokhoz; kötények; kötények [ruházat]; kötényruhák; kötényruhák, ingruhák;
kötényruhák, kötények; kötött dzsekik, kabátok; kötött kesztyűk; kötött mellények; kötött pólók; kötött
ruhadarabok; kötött topok; kötöttáruk [ruházat]; kravat [nyaksál, nyakkendő]; labdajátékokhoz való párnázott
aláöltözékek; lábfej nélküli harisnyanadrágok; lábfej nélküli zoknik; laborköpenyek; lábszármelegítők;
lábszárvédők; lábujjzoknik; lányka felsőruházat; lányka ruhák; latex ruházat; laza, informális öltönyök; legging
nadrágok, cicanadrágok; leplek; lezser, hétköznapi ingek; libériák, inasruhák; lovagló dzsekik; lovaglónadrágok;
lovaglókesztyűk; mankinik; motorkerékpáros öltözékek; motoros kesztyűk; műanyag kötények; műanyag
csecsemő-partedlik; műbőr övek; műbőr ruhák; műbőr ruházat; munkaköpenyek; munkaruházati cikkek;
műszőrme stólák; muumuu-k; nadrág skótkockás gyapjúszövetből [trews]; nadrágkosztümök; nadrágok; nadrágok
amerikai futballhoz; nadrágok hétköznapi viseletre; nadrágszoknyák; napozóruhák; nedvességfelszívó sportingek;
nedvességfelszívó sportnadrágok; nem elektromosan fűtött lábzsákok; népviseletek [ruházat]; női alkalmi ruhák;
női felsőruházat; női fürdőruhák; női kosztümök; női ingek, blúzok; női overallok; női ruhák; nyakbavalók;
nyakkendők; nyakkendők (aszkotok); nyakkendők, selyem nyaksálak; nyakmelegítők; nyakpántok [ruházati
cikkek részei]; nyakpántos topok [felsőrészek]; nyaksál; nyaksálak; nyaksálak [ruházat]; nyaksálak [sálak];
nyitott nyakú ingek; nylon melegítők; nyomtatott pólók; oldalzsebes nadrágok; öltönyzakók; öltönyhöz való
ingek; öltönynadrágok, kosztümnadrágok; öltönyök; öltönyök férfiak részére; öltözékek a ruházat védelmére;
orárion [egyházi ruházat]; otthoni köntösök; otthoni ruházat; övek [ruházat]; overállok csecsemőknek és
kisgyermeknek; overallok kismamáknak; overallok, munkaruhák; palást, köpönyeg; pamut rövidnadrágok;
pamutkabátok; papírkötények; papírruházat; papucszoknik; pareók [polinéziai lapszoknyák]; parkák (anorákok);
parkák; partedlik; partedlik, előkék, nem papírból; partedlik (nem papírból); pehelymellények; pelenkanadrágok
[ruházat]; pelerin, köpeny; pelerinek; pénztartó övek [ruházat]; plüssruházat; polár gyapjúdzsekik;
polárpulóverek; pólóingek; pólóingek, kötött ingek, pólók; pólók; pólyák; poncsók; pongyolák; prémsálak
[szőrmék]; pufi dzsekik [ruházat]; pufi kabátok, dzsekik; pulóverek; pulóverek, kötényruhák; pulóverek, kötött
pulóverek; pulóverek, mezek; pulóverek, szvetterek; rakott szoknyák; rakott szoknyák elegáns kimonókhoz
M922

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
(hakama); rash guard felsőruházat; repülős ruhák; rögbi felsők; rögbiingek; rögbimezek; rögbinadrágok; rögzítő

zsinórok haorihoz [haori-himo]; röplabdamezek; rövid együttesek [ruházat]; rövid felsőkabát kimonókhoz
(haori); rövid kertésznadrágok; rövid ujjú ingek; rövid ujjú pólók; rövid ujjú sportingek; rövidnadrágok;
rövidnadrágok amerikai futballhoz; rövidnadrágok [ruházat]; rövidnadrágok, shortok; rövidnadrágok, sortok;
ruhák csecsemők és kisgyermekek számára; ruhák, edzőruhák küzdősportokhoz; ruhák koszorúslányoknak;
ruházat (bőr-); ruházat gépkocsivezetőknek; ruházat halászoknak; ruházat harcművészetekhez; ruházat
kerékpárosoknak; ruházat lovagláshoz [nem lovaglósapkák]; ruházat sportoláshoz; ruházati cikkek nők számára;
ruházati cikkek színházi használatra; sálak; sálak [nyaksálak]; sálak [ruházati cikkek]; selyem nyakkendők;
selyemövek, vállszalagok; selyemruházat; sídzsekik; síkesztyűk; sínadrágok; síoverallok; síruhák; síruházat;
sivatagi cipők; skortok [sportszoknyák]; skótszoknyák; snowboard dzsekik, kabátok; snowboard nadrágok;
spanyol övek [szmokinghoz]; sötét, rövid, gombos férfikabátok [donkey jacket]; sport felsők, topok; sport
pulóverek és lovaglónadrágok, bricsesznadrágok; sportbírói egyenruhák; sportkabátok; sportmellények;
sportnadrágok; sportruhák és -mezek; sportruházat; sportruházat [kivéve golfkesztyűk]; sportzokni; sportzakók;
steppelt dzsekik [ruházat]; sportzoknik; steppelt mellények; stólák; stólák, váll takarására szolgáló ruhadarabok;
strandkendők; strandköpenyek; strandöltözet; strandruhák; strandruházat; szabadidő együttesek [ruházat];
szabadidő ruházat; szabadidőfelsők, melegítőfelsők; szabadidős nadrágok; szabadidős ruházat; szafari dzsekik;
szafari kabátok; szakácsruhák; szárik; szarong, maláj szoknya; szarongok; szarvasbőr dzsekik; szélálló öltözék;
szélálló ruházat; széldzsekik; széldzsekik, bomber dzsekik; szélmellények; széles selyemövek kimonókhoz [obi];
szélnadrágok; szemmaszkok; szmokingkabátok; színházi jelmezek; szmokingok; szoknyák; szoknyás kosztümök;
szoptatós melltartók; szörfruházat; szorítózsinórok kimonókhoz [datejime]; szőrmebéléses kabátok; szőrméből
készült ruházati cikkek; szőrmekabátok; szőrmekabátok és -dzsekik; szőtt ingek; szőtt ruházat; szövetből,
ruhaanyagból készült övek; szövetelőkék felnőtteknek; szövetkabátok, felöltők; sztreccs-nadrágok; taekwondo
ruhák; szvetterek; talárok; tánc unitard [balett-trikók, táncruhák]; tánchoz való öltözékek; tankinik; tánchoz viselt
öltözék; téli kesztyűk; télikabátok; télikabátok, nagykabátok; tenisz shortok; teniszszoknyák; teniszzoknik;
teniszingek; teniszpulóverek; teniszruhák; teniszruházat; térdharisnyák; térdmelegítők [ruházat]; térdnadrágok;
térdzoknik; terepszínű dzsekik; terepszínű ingek; terepszínű kesztyűk; terepszínű mellények; terepszínű nadrágok;
termo zoknik; testreszabott fürdőruhák melltartókosárral; textilövek [ruházat]; thobe [hagyományos ruházat];
tógák; tollbéléses overallok; topok [ruházati cikkek]; torna- és balettruhák; tornanadrágok; tornaruhák;
tornaruházat; tréningalsók; tréningruha felsők, melegítő felsők; tréningruhafelsők, melegítőfelsők; triatlonos
ruházat; trikók; tunikák; túranadrágok; ujjas dzsekik, kabátok; ujjas előkék, nem papírból; ujjatlan dzsekik,
kabátok; ujjatlan kabátok, köpenyek; ujjatlan kesztyűk; ujjatlan mezek, sportingek; ujjatlan pólók, trikók; ujjatlan
trikók; ünnepélyes alkalmi, estélyi viseletek; úszódressz, fürdőruha; úszónadrágok; úszónadrágok, fürdőnadrágok;
v-nyakú pulóverek; v-nyakú szvetterek; vadászathoz szánt overallok; vadászcsizmákhoz kialakított zsákok;
vadászdzsekik; vadászmellények; vadásznadrágok; vadászpólók; vágott felsők; vallási öltözékek; vállbetétek
western stílusú ingekhez; vállkendő, nagykendő [csak trikószövetből]; vállkendők; vállkendők és fejkendők;
vállkendők és stólák; vállkendők, nagykendők; vállon viselt cikkek [ruházat]; vállpántok ruházati cikkekhez;
vastag ingek; védőnadrágok; vászonruházat; verseny síruhák; viaszosvásznak [ruházat]; visszahajtott,
magasnyakú pulóverek, pólók [garbó]; vízálló motoros ruhák; vízálló öltözékek vízisíeléshez és búvárkodáshoz;
vízálló nadrágok; vízálló ruhák szörfözéshez [windsurf, windszörf]; vízálló ruházat vitorlázáshoz; vízhatlan
dzsekik; vízhatlan felsőruházat; vízhatlan nadrágok; vízhatlan ruházat; vízhatlan ruházati cikkek; vízhatlan
szörfruházat; vízhatlan, vízálló ruházat; vízhatlan zoknik; wetsuit ruhák vízisíeléshez; zakók, dzsekik; zoknik;
zoknik amerikai futballhoz; zoknik csecsemőknek és kisgyermekeknek; zoknik és harisnyák; zoknitartók;
zsakettek; zsebkendők; abroncsszoknyák; alapréteg felsők; alsóingek kimonókhoz [juban]; alsóingek kimonókhoz
[koshimaki]; alsóingek, trikók; alsónadrágok; alsónadrágok, bugyik; alsónadrágok, rövid; alsóruházat;
alsóruházat, fehérneműk; alsóruházat kisbabáknak; alsószoknyák; baba alsóneműk; baba body-k; baba nadrágok
[ruházat]; babydollok; bélelt mellények; bodyk [alsóruházat]; bodyk [ruházat]; bokszer alsónadrágok,
bokszeralsók; bugyik; csípőszorítók; fehérnemű; eldobható alsóneműk; fehérnemű kismamáknak; férfi
alsóneműk; fiú rövidnadrágok [alsóneműk]; funkcionális fehérnemű; fűzők; fűzők [alsónemű]; fűzők [alsóneműk,
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fűzőáruk]; fűzők [ruházat, derékfűzők]; hálóing; hálóingek; hálóingek, babydollok; hálókabátok; hálóköntösök,

pongyolák; hálóruhák; hálóruhák, alváshoz használt ruhák; hálóruhák kismamáknak; hálózoknik; harisnyatartós
fűzők; hosszú alsóneműk; hosszú szárú bugyik; hosszú szárú alsóneműk; izzadságfelszívó alsóruházat;
izzadtságszívó alsóneműk; japán hálóköntösök [nemaki]; jégeralsók; kezeslábas pizsamák gyerekeknek;
kombinék; kombinék [alsónemű]; kombinék [alsóruházat]; kombinék, hálóingek [chemise]; köntösök, pongyolák;
kötött alsónemű; leszorító bugyik, rövidnadrágok [alakformáló fehérneműk]; mellbimbó takarók; merevítő
nélküli melltartók; melltartók; míderek; nedvességfelszívó sportmelltartók; neglizsék, hálóköntösök; női alsó; női
alsóruházat, fehérnemű; öntapadós melltartók; pánt nélküli melltartók; pizsama; pizsamaalsók; pizsamák;
pizsamák [csak trikószövetből]; pruszlikok, míderek, fűzős mellények; rövid alsószoknyák; sportmelltartók;
szuszpenzorok, fecskenadrágok [alsóneműk]; tangák; teddyk [alsónemű]; testharisnyák; trikó [alsónemű],
kombiné; thermo alsóruházat; alkalmi cipők; babacipők; bakancsok, csizmák; bakancsok túrázáshoz;
balerinacipők; balettcipők; baseballcipők; bebújós cipők; bokacsizmák; bokacsizmák, rövidszárú csizmák;
bőrcipők; bőrpapucsok; bowlingcipők; cipők kocogáshoz; cipők lábröplabdához; cipőtalpak javításhoz; cipőtalpra
húzható védőzacskó/anyag; csizmák csecsemőknek; csizmák hölgyek számára; derékig érő gumicsizmák;
edzőcipők; edzőcipők, sportcipők; eldobható papucsok; esőcipők; facipők; fatalpú szandálok; férfi és női lábbeli;
férfi lábbeli; férfiszandálok; flip-flop papucsok, strandpapucsok; fonott talpú cipők vagy szandálok;
fürdőpapucsok; fürdőszandálok, fürdőcipők; futballcipők; futócipők; fűzős bakancsok, csizmák; golfcipők;
görgős cipők; gumi horgászcsizmák; gumilábbelik; gumicsizmák; gumicsizmák (ashida); gyalogló cipők;
gyereklábbelik; gyerekcipők, babacipők; gyermekcsizmák; gyermeklábbelik; habpapucsok pedikűrhöz;
hegymászó bakancsok [túrabakancsok]; hegymászócipők; hegymászócipő; hegymászó cipők; hétköznapi [casual]
cipők; hétköznapi, utcai lábbelik; hócsizmák, hótaposók; hódeszkás cipők; horgászcipők; horgászcsizmák; hosszú
horgász gumicsizmák; japán lábujjközös szandálok (asaura-zori); japán stílusú bőrszandálok; japán stílusú
facipők fából készült támasztórészei; japán stílusú fapapucsok (geta); japán stílusú nemez szandálok; japán stílusú
papucsok/klumpák és szandálok; japán stílusú szandálok (zori); jégkorongcipők; jógacipők; katonai bakancsok;
kerékpáros cipők; kézilabdacipők; kiránduló cipők; kivehető bélések lábbelikhez; klumpák; kosárlabda cipők;
kosárlabdacipők; kötött babacipők; külön síbakancsokhoz kialakított táskák; lábbelik horgászathoz; lábbelik
[kivéve ortopéd lábbelik]; lábbelik nem sportcélokra; lábujjbedugós szandálok; lapos cipők; lapos fapapucsok
(hiyori-geta); lapos fapapucsok (koma-geta); magas szárú lábbelik; magasított talpú sportcipők; magassarkú
cipők; mamuszok; mamuszok (gyapjú babacipők); mokaszinok; motoros cipők; motoroscsizmák; műanyag
papucsok; munkabakancsok, munkacsizmák; munkacipők; nadrágleszorítók, pantallók; női lábbeli; női lábbelik;
női szandálok; összehajtható női papucsok; ökölvívócipők; osztott lábujjas japán munkalábbelik (jikatabi);
papucsok; pedikűr papucsok; pedikűr szandálok; platformcipők; póló csizmák; PVC-ből készült lábbelik; rejtett
sarkú cipők; rizsszalmából készült japán lábbelik (waraji); rögbi cipők; rögbi csizmák; röplabda cipők; sárcipők,
gumicsizmák; síbakancsok, sícipők; sícipők és hódeszkás cipők és részeik; sofőrcipők; spárgatalpú cipők vagy
szandálok; sportcipő; sportcipők; sportcipők, atlétacipők; strandcipők; stoplik futballcipőkhöz; sportcsizmák,
sportbakancsok; strandlábbelik; szabadidő lábbelik; szabadidőcipők; szandálok; szandálok csecsemőknek;
szandálok és strandcipők; szöges futócipők; szőrmével bélelt inuit csizmák; szteppcipők; tánccipők; téli csizmák;
tornacipők; tépőzáras cipők; tornacipők, edzőtermi cipők; túrabakancsok; túracipők; vadászcsizmák; valenki
[orosz filccsizma]; vászoncipők; vízállócsizmák, bakancsok; vízhatlan cipők; vízhatlan horgászcsizmák; vízi
cipők; zórik [japán papucsok]; alsóneműhez való betoldások [ruházati cikkek részei]; balett-trikókhoz való
betoldások [ruházati cikkek részei]; betoldások (ruházat része); cipő felsőrészek; cipőfelsőrészek; cipőkhöz és
csizmákhoz való fém védővasalások; cipőfelsőrészek japán stílusú szandálokhoz; cipőmerevítők, sámfák;
cipőnyelvek cipőkhöz, bakancsokhoz és csizmákhoz; cipőorr; cipőorrok; cipősarkak; cipősarok flekkek;
cipősarokvédők; cipőszíjak; cipőtalpak; cipőtalpbetétek; cipővédők, kivéve gyógyászati használatra; csizmaszár
merevítők, sámfák; csizmaszárvédők; csukló szalagok; csúszásgátlók csizmákhoz; csúszásgátlók lábbelikhez;
ellenzők sapkára; fém cipőkellékek; fém kellékek japán stílusú fapapucsokhoz; fürdőruhákhoz való betoldások
[ruházati cikkek részei]; gumiból vagy műanyagból készült préselt talpak; gumiból vagy műanyagból készült
préselt sarkak; gumitalpak jikatabihoz; harisnyákhoz való betoldások [ruházati cikkek részei];
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harisnyanadrágokhoz való betoldások [ruházati cikkek részei]; hónaljtoldatok [ruhák részei]; húzófülek cipőkhöz,

bakancsokhoz és csizmákhoz; japán stílusú facipők fából készült fődarabjai; köztes cipőtalpak; lábbeli
felsőrészek; lábbelikhez való betoldások [ruházati cikkek részei]; lábujj szalagok japán stílusú facipőkhöz;
levehető gallérok; levehető nyakrészek kimonókhoz (haneri); magas szárú cipő felsőrészek; melltartópántok
[ruházati részek]; nem ortopédiai célokra szánt cipőbetétek; papucstalpak; rámák lábbelikhez; rattanból szőtt
cipőfelsőrészek japán stílusú szandálokhoz; ruhákhoz való gallérok; ruházat, lábbelik és fejfedők részei;
ruhazsebek; sapka ellenzők; sarokbetétek; sarokerősítés harisnyákhoz; sportcipőkre való bőrszegek; talpak japán
stílusú szandálokhoz; talpak lábbelikhez; talpbetétek [cipőkhöz és csizmákhoz]; talpbetétek lábbelikhez; zorihoz
[japán stílusú szandálok] járó lábujj szalagok; chino nadrágok; csecsemő felsőruházat; csecsemőkelengyék,
babakelengyék; csecsemőnadrágok; csecsemőruházat; cselgáncsozáshoz viselt ruha; cső felsők; csogori felett
viselt, felöltőhöz hasonló koreai kabát [magodzsa]; csokornyakkendők; csősálak; csuklómelegítők; csúszásgátló
zoknik; derékfűzők, gyógyfűzők; derékszalagok, övek kimonókhoz [datemaki]; derékszíjak, övek; derékzsinórok
kimonókhoz [koshihimo]; díszzsebkendők [ruházat]; düftin kabátok; dzsekik; dzsekik bélései; dzsekik
motorkerékpárosoknak; hónadrágok; hónaljvédők; horgászingek; horgászmellények; hosszú kabátok; hosszú
kimonók (nagagi); hosszú ujjú alsóingek; hosszú ujjú ingek; hosszú ujjú pulóverek; hosszú zakók;
hosszúnadrágok; hosszúnadrágok, nadrágok; hőszigetelt ruházat; időjárásálló felsőruházat; időjárásálló ruházat;
ingek; ingek legombolt gallérral; ingek ramiból [hócsalán]; ingelők, ingblúzok; ingfazonú dzsekik; iskolai
egyenruhák; izzadásgátló zoknik; izzadságfelszívó harisnyák; izzadságfelszívó zoknik; izzadtság felszívó
csuklópántok; matróz- és tengerészruházat; melegítő felsők; melegítő felsők, sportos pulóverek; melegítő
nadrágok, tréning nadrágok; melegítőalsók; melegítődzsekik; melegítőfelsők; melegítőnadrág; melegítőnadrágok;
melegítőnadrágok, melegítő alsók; melegítőnadrágok, melegítőalsók; melegítőnadrágok [ruházat]; mellények;
mellények [gilet]; mellények, kötött mellények; mellények [ruházat]; menyasszonyi harisnyatartók; menyasszonyi
ruhák; mezek; mezek amerikai futballhoz; mezek, sporttrikók, egyberészes fürdőruhák; miniszoknyák; miseingek;
miseruhák, kazulák; monokinik.
( 210 ) M 21 00059
( 220 ) 2021.01.08.
( 731 ) Fábián Eliza, Budaörs (HU)
( 541 ) Sweet Step
( 511 ) 41

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

( 210 ) M 21 00060
( 220 ) 2021.01.08.
( 731 ) Faluközy András, Balatonfüred (HU)
( 546 )

( 511 ) 1

Folyékony bevonatok [vegyszer]; nedvességtaszító bevonatok [nem festékek]; időjárásálló bevonatok [vegyi

anyagok].
( 210 ) M 21 00066
( 220 ) 2021.01.11.
( 731 ) Vajda Gábor, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

Alsórészek [ruházat]; egyrészes ruhák; felsőruházat; gyermek felsőruházat; gyermekruházat; készruhák;

lányka ruhák; női ruhák; sportruházat; torna- és balettruhák.
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( 210 ) M 21 00069
( 220 ) 2021.01.11.
( 731 ) Kedves Kávézó Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentendre (HU)
( 740 ) dr. Pozderka Gábor, Budapest
( 541 ) Kedves Kávézó
( 511 ) 30

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

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető
jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,
szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 21 00070
( 220 ) 2021.01.11.
( 731 ) Kettőspont Alapítvány, Budapest (HU)
( 541 ) Kettőspont
( 511 ) 41

Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások

bemutatása; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; kulturális
vagy oktatási célú kiállítások szervezése; oktatás biztosítása; szabadidős létesítmények üzemeltetése; színházi
produkciók.
( 210 ) M 21 00071
( 220 ) 2021.01.11.
( 731 ) Gardrób Kulturális és Művészeti Alapítvány, Ózd (HU)
( 541 ) Gardrób
( 511 ) 41

Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások

bemutatása; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; kulturális
vagy oktatási célú kiállítások szervezése; oktatás biztosítása; szabadidős létesítmények üzemeltetése; színházi
produkciók.
( 210 ) M 21 00072
( 220 ) 2021.01.11.
( 731 ) Media Factory Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

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

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása
számítógépes adatbázisokban; adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához;
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
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készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyszerészeti,

állatgyógyászati és higiéniai készítmények, valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; gyorsírási
szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása
(reklámtáblák); honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető szolgáltatások (iroda funkciók);
időpont-ütemezési szolgáltatások (iroda funkciók); import-exportügynökségek; információk számítógépes
adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; iratmásolás; irodagépek és
irodafelszerelés kölcsönzése; irodai berendezések kölcsönzése közösségi munkahelyeken; írott kommunikáció és
adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és
tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás); kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi
közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és
megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy
reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kirakatrendezés; kiskereskedelmi
szolgáltatások művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; kiszervezett vállalatirányítás; kommunikáció átírása
(irodai funkciók); konzultáció személyzeti kérdésekben; költöztető szolgálat vállalkozások számára;
költségelemzés; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati
szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell közvetítés reklámvagy kereskedelmi célból; marketingszoftverkiadás 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 szólóprogramok
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
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
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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 (l); 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; jegyirodai 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
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; showműsorok
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
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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 21 00073
( 220 ) 2021.01.11.
( 731 ) Szegedi Szakképzési Centrum, Szeged (HU)
( 541 ) SzakmaBOT
( 511 ) 9

Számítógépes programok, rögzített (1); számítógépes programok, rögzített (2); számítógépes

szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető formában.
42

Elektronikus adattárolás; honlap-alapú adatindexek létrehozása és tervezése harmadik fél számára;

[információtechnológiai szolgáltatások]; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; internetes
keresőmotorok biztosítása.
( 210 ) M 21 00077
( 220 ) 2021.01.12.
( 731 ) Slamovits Tibor, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Kereskedelmi információk és tanácsadás biztosítása a fogyasztók részére a kozmetikai termékek területén;

(végleges szőrtelenítéssel kapcsolatos reklám és hirdetési szolgáltatások).
41

Szőrtelenítéssel kapcsolatos oktatás.

44

Lézeres szőreltávolító kozmetikai kezelés; kozmetikával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; kozmetikai

testkezelések; kozmetikai tanácsadó szolgáltatás; kozmetikai szőreltávolító lézerkezelés; kozmetikai
szolgáltatások; kozmetikai kezelések; kozmetikai arc- és testkezelési szolgáltatások; végleges szőrtelenítési és
szőrcsökkentő szolgáltatások; szőrtelenítő szolgáltatások embereknek; szőrtelenítő kezelések; lézeres
szőrtelenítési szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek számára.
( 210 ) M 21 00078
( 220 ) 2021.01.12.
( 731 ) Piller István, Sáta (HU)
( 541 ) FUMARA
( 511 ) 5

Fürdősók gyógyászati célokra; fürdőkészítmények gyógyászati használatra; gyógyhatású fürdőkészítmények;

terapeutikus fürdőkészítmények; terápiás gyógyhatású fürdőkészítmények.
( 210 ) M 21 00085
( 220 ) 2021.01.12.
( 731 ) Csömöri Zoltán, Szigetszentmiklós (HU)
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( 541 ) JAVÍTÁS A SZENVEDÉLYÜNK

( 511 ) 37
42

Jármű és egyéb elektronika javítási és szerelési szolgáltatásai.
Jármű és egyéb elektronika tervezése és fejlesztése.

( 210 ) M 21 00100
( 220 ) 2021.01.13.
( 731 ) Vigh Levente, Budapest (HU)
( 541 ) yes.pharma ANYA+TEJ AZ ANYATEJ SERKENTÉSÉÉRT
( 511 ) 5

Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

( 210 ) M 21 00101
( 220 ) 2021.01.13.
( 731 ) Európa Jövője Egyesület, Kecskemét (HU)
( 541 ) Csiperó
( 511 ) 41

Kulturális célú fesztiválok rendezése.

( 210 ) M 21 00102
( 220 ) 2021.01.13.
( 731 ) Vigh Levente, Budapest (HU)
( 541 ) yes.pharma MÁJ+SLIM MÁRIATÖVISSEL
( 511 ) 5

Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

( 210 ) M 21 00103
( 220 ) 2021.01.13.
( 731 ) Vigh Levente, Budapest (HU)
( 541 ) yes.pharma ANYA+SLIM
( 511 ) 5

Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

( 210 ) M 21 00105
( 220 ) 2021.01.13.
( 731 ) Takács Tamás Imre, Győr (HU)
( 740 ) Dr. Keserű Barna Arnold, Győr
( 546 )

( 511 ) 25

Alsóruházat, fehérneműk; fehérnemű; fehérnemű kismamáknak; funkcionális fehérnemű; leszorító bugyik,

rövidnadrágok [alakformáló fehérneműk]; női alsóruházat, fehérnemű; alsónadrágok, bugyik; bugyik; francia
bugyik; hosszú szárú bugyik; melltartók; öntapadós melltartók; pánt nélküli melltartók; alakformáló alsónemű;
alakformáló ruhák; babydollok; hálóingek, babydollok; bikinik; fűzők [alsónemű]; fűzők [alsóneműk, fűzőáruk];
fűzők [ruházat, derékfűzők]; fűzők; harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók; kesztyűk; kimonók; trikó
[alsónemű], kombiné; otthoni köntösök; neglizsék, hálóköntösök; női alkalmi ruhák; ruházati cikkek; ruházati
cikkek nők számára; harisnyaáruk, kötöttáruk; kötött alsónemű; kötöttáruk [ruházat]; övek [ruházat]; lábbelik
[kivéve ortopéd lábbelik]; térdnadrágok.
( 210 ) M 21 00106
( 220 ) 2020.12.02.
( 731 ) H&Y Well Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Hanya
( 511 ) 28

Játékfigurák; plüss játékok; kitömött játékállatok.
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( 210 ) M 21 00107
( 220 ) 2021.01.13.
( 731 ) ZÁSZLÓSHAJÓ Kulturális és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 25
35

Ruházati termékek, cipők, fejfedők; pólók, pulóverek, sapkák.
Letölthető és előre rögzített zenék és filmek értékesítésére irányuló online kiskereskedelmi szolgáltatások;

reklámozás; marketing.
41

Szórakoztatás; kulturális tevékenységek; éjszakai szórakozóhelyeken nyújtott szórakoztatási szolgáltatások;

zenés szórakoztatás; zenei előadások, koncertek; nem letölthető zenei tartalmak biztosítása; televíziós zenei
koncertek; zenei produkciók; zenekiadás és zenefelvétel [lemezkiadók]; digitális zeneszolgáltatás online;
filmprodukciók; filmstúdiók szolgáltatásai; nem letölthető filmek biztosítása; videók, filmek szolgáltatása online;
kulturális tartalmak szolgáltatása online; oktatás; alkotóműhelyek szervezése; előadóművészek szolgáltatásai;
jegyrendelési és jegyfoglalási szolgáltatások, online jegyirodai szolgáltatások kulturális célokra.
43

Bárok, kávézók, éttermek vendéglátási szolgáltatásai.

( 210 ) M 21 00108
( 220 ) 2021.01.13.
( 731 ) ZÁSZLÓSHAJÓ Kulturális és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 25
35

Ruházati termékek, cipők, fejfedők; pólók, pulóverek, sapkák.
Letölthető és előre rögzített zenék és filmek értékesítésére irányuló online kiskereskedelmi szolgáltatások;

reklámozás; marketing.
41

Szórakoztatás; kulturális tevékenységek; éjszakai szórakozóhelyeken nyújtott szórakoztatási szolgáltatások;

zenés szórakoztatás; zenei előadások, koncertek; nem letölthető zenei tartalmak biztosítása televíziós zenei
koncertek; zenei produkciók; zenekiadás és zenefelvétel [lemezkiadók]; digitális zeneszolgáltatás online;
filmprodukciók; filmstúdiók szolgáltatásai; nem letölthető filmek biztosítása; videók, filmek szolgáltatása online;
kulturális tartalmak szolgáltatása online; oktatás; alkotóműhelyek szervezése; előadóművészek szolgáltatásai;
jegyrendelési és jegyfoglalási szolgáltatások, online jegyirodai szolgáltatások kulturális célokra.
43

Bárok, kávézók, éttermek vendéglátási szolgáltatásai.

( 210 ) M 21 00109
( 220 ) 2021.01.13.
( 731 ) ZÁSZLÓSHAJÓ Kulturális és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 25
35

Ruházati termékek, cipők, fejfedők; pólók, pulóverek, sapkák.
Letölthető és előre rögzített zenék és filmek értékesítésére irányuló online kiskereskedelmi szolgáltatások;
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reklámozás; marketing.

41

Szórakoztatás; kulturális tevékenységek; éjszakai szórakozóhelyeken nyújtott szórakoztatási szolgáltatások;

zenés szórakoztatás; zenei előadások, koncertek; nem letölthető zenei tartalmak biztosítása televíziós zenei
koncertek; zenei produkciók; zenekiadás és zenefelvétel [lemezkiadók]; digitális zeneszolgáltatás online;
filmprodukciók; filmstúdiók szolgáltatásai; nem letölthető filmek biztosítása; videók, filmek szolgáltatása online;
kulturális tartalmak szolgáltatása online; oktatás; alkotóműhelyek szervezése; előadóművészek szolgáltatásai;
jegyrendelési és jegyfoglalási szolgáltatások, online jegyirodai szolgáltatások kulturális célokra.
43

Bárok, kávézók, éttermek vendéglátási szolgáltatásai.
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Grafikai nyomatok; művészeti grafikai nyomatok; grafikai reprodukciók; grafikák; hírlevelek; jegyek;

nyomtatott jegyek; katalógusok; képek; felhasználói kézikönyvek, útmutatók; oktatási kézikönyvek; oktató
anyagok [kézikönyvek]; oktató kézikönyvek; kézikönyvek oktatási célokra; nyomtatott kézikönyvek; papír
könyvborítók; könyvborítók; általános témájú magazinok; magazin mellékletek újságokhoz; magazinok, revük
[időszaki lapok]; nyomtatott folyóiratok, magazinok; szakmai magazinok; naptárak; matricák; címkék, matricák;
plakátok, transzparensek kartonból; plakátok, transzparensek papírból; poszterek; szórólapok; kereskedelmi
témájú újságok; újságok; hirdetési kiadványok; nyomtatott hirdetések; ajándékutalványok, vásárlási utalványok;
nyomtatott reklámanyagok.
35

Hirdetés magazinokban; újságokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások; árubemutatás; promóciós, reklámcélú

árubemutatás; vállalati kommunikációs szolgáltatások; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó
tanácsadás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; reklámok terjesztése online
kommunikációs hálózatokon; reklámterjesztési szolgáltatások internetes online kommunikációs hálózaton
keresztül; írásos kommunikáció feljegyzése és átírása; belső vállalati kommunikációs felmérések lebonyolítása;
médiakapcsolati szolgáltatások; marketing-tanácsadás a közösségi média területén; promóciók szervezése
audiovizuális média használatával; hirdetési felület, idő és média szolgáltatása és bérbeadása; hirdetési hely
rendelkezésre bocsátása elektronikus médiában; előfizetés információs médiacsomagra; médiacsomagokhoz
kapcsolódó előfizetések ügyintézése; üzleti információk nyújtása a közösségi média területén; élelmiszerekkel
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; élelmiszerek postai rendelésével kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások; étkészletekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; gyógyászati eszközökkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kávékkal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kiskereskedelmi vállalkozás igazgatása; áruk és szolgáltatások
promóciója sportesemények szponzorálásával; áruk és szolgáltatások promóciója nemzetközi sportesemények
szponzorálásával; e-sporteseményekhez kapcsolódó marketingszolgáltatások; e-sporteseményekhez kapcsolódó
hirdetési szolgáltatások; e-sporteseményekre vonatkozó népszerűsítő szolgáltatások; harmadik fél áruinak és
szolgáltatásainak reklámozása olyan szponzorok felkutatása révén, akiknek az áruit és szolgáltatásait kapcsolatba
hozzák sportversenyekkel; reklámozás, beleértve harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak
népszerűsítését nemzetközi sporteseményekhez kapcsolódó szponzori megállapodások és licencszerződések
keretében; sportolók promóciós menedzselése; sportszemélyiségek promóciójával kapcsolatos ügynökségi
szolgáltatások; sportversenyek és -események promóciója; áruk és szolgáltatások népszerűsítése szponzoráció
útján; szponzorkeresés; szponzorok felkutatása; szponzorok felkutatásával kapcsolatos szaktanácsadás; árusító
standok bérbeadása; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; célzott
marketing; digitális marketing; direktmarketing-szolgáltatások; internetes marketing; marketinginformációk;
marketinginformációk nyújtása; marketingkampányok; marketingstratégiák tervezése; marketingszolgáltatások;
marketing-szolgáltatások az éttermek területén; marketinggel kapcsolatos adminisztráció; marketingtervek
elkészítése; marketingtervek kidolgozása; online weblapok népszerűsítése, reklámozása és marketingje; online
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szolgáltatások; promóciós marketing; reklám és marketing; reklám és marketingszolgáltatások; telefonos
marketing; eladási, értékesítési promóciók; értékesítési promóciós szolgáltatások; kereskedelmi marketing [nem
értékesítés]; reklámozás és értékesítési promóciós szolgáltatások; reklámozási és értékesítési anyagok készítése
mások számára; áru és szolgáltatás vásárlásával és értékesítésével kapcsolatos szerződések közvetítése;
értékesítési adminisztráció; értékesítési menedzsment-szolgáltatások; értékesítéssel kapcsolatos információk
szolgáltatása; hűségprogramok, ösztönző és bónuszprogram-szolgáltatások; engedményeket vagy vásárlásra való
ösztönzést magukban foglaló hűségprogramok adminisztrációja; fogyasztói hűségprogramok szervezése és
vezetése; hűségprogramok adminisztrációja; hűségprogramokon keresztül nyújtott értékesítési promóciók;
hirdetés elektronikus hirdetőtáblán; hirdetés és reklámozás; hirdetések elhelyezése; hirdetések készítése és
elhelyezése; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési szolgáltatások;
hirdetésszervezés; reklámok, hirdetések összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés; hirdetéssel, reklámozással
kapcsolatos adatok terjesztése; harmadik fél alkotásainak népszerűsítése online portfólió biztosításával
weboldalon keresztül; internetes weboldalakként használható reklámok összeállítása; internetes weboldalakként
használt reklámanyagok összeállítása; marketinggel kapcsolatos információnyújtás weboldalakon keresztül; üzleti
weboldalak reklámozása; weboldalakként használt reklámanyagok összeállítása; weboldalakként használt
reklámok összeállítása; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; honlapforgalom optimalizálása;
hirdetési- és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás; tanácsadás az üzletvezetés és
marketing területén; hirdetéssel kapcsolatos tanácsadás, konzultáció; marketing tanácsadás;
marketingmenedzsment tanácsadás; marketingmenedzsment konzultációhoz kapcsolódó üzleti tanácsadás;
marketingmenedzsmenthez kapcsolódó tanácsadás; marketing-tanácsadás és -szolgáltatások; marketinggel
kapcsolatos üzleti tanácsadás; promóciós tevékenységekhez kapcsolódó tanácsadás; reklámkommunikációs
stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámozáshoz kapcsolódó konzultációs, tanácsadási szolgáltatások;
reklámozásra és promóciós szolgáltatásokra vonatkozó tanácsadás; stratégiai marketinghez kapcsolódó üzleti
tanácsadás; üzleti marketing tanácsadás; áruk mások megbízásából történő vásárlásával kapcsolatos tanácsadási
szolgáltatások; cserekereskedelemmel [barter] kapcsolatos tanácsadás; kereskedelmi vásárok és kiállítások
szervezése; kereskedelmi vásárok reklámozás céllal való szervezése; kereskedelmi vásárokon, kiállításokon
nyújtott szolgáltatások; áruk és szolgáltatások vásárlására és eladására vonatkozó szerződések megkötése mások
megbízásából; közösségi vásárlás megszervezése; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és
vásárlói részére; vásárlási megrendelések ügyintézése; vásárlói termékinformációk nyújtása az interneten;
jótékonysági adománygyűjtő rendezvények promóciójának megszervezése; különleges rendezvények promóciója;
marketing promóciós rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások; mások áruinak
és szolgáltatásainak reklámozása promóciós rendezvényeken; reklámcélú rendezvények szervezése és
lebonyolítása; kereskedelmi és reklámcélú rendezvények szervezése; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások
és rendezvények szervezése; rendezvények, kiállítások, vásárok és bemutatók szervezése kereskedelmi,
promóciós és reklámozási célokra; üzleti bemutatók, rendezvények lebonyolítása; reklámcélú kiállítások
szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi célú kiállítások lebonyolítása; kereskedelmi célú kiállítások szervezése;
kereskedelmi értékesítési kiállítások szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi kiállítások megszervezése és
lebonyolítása; kereskedelmi kiállítások szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi kiállítások és bemutatók
szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vagy reklámcélú művészeti
kiállítások szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások rendezése; kiadáshoz
kapcsolódó kereskedelmi kiállítások szervezése és lebonyolítása; kiállítások és kereskedelmi vásárok
megszervezése kereskedelmi és reklámozási célokra; kiállítások és kereskedelmi vásárok szervezése üzleti és
promóciós célból; kiállítások szervezése kereskedelmi célokra; kiállítások szervezése reklámozási célokra;
kiállítások szervezése üzleti célokra; kiállításszervezés kereskedelmi célokra; reklámcélú kiállítások szervezése,
lebonyolítása; reklámcélú vásárok és kiállítások szervezése és lebonyolítása; üzletcélú kiállítások szervezése és
lebonyolítása; üzleti célú kiállítások lebonyolítása; üzleti célú vásárok és kiállítások szervezése és lebonyolítása;
üzleti vagy kereskedelmi célú kiállítások szervezése; vásárok és kiállítások szervezése kereskedelmi- és
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reklámcélokra; nyomtatott reklámanyagok terjesztése; reklámanyagok és reklámok készítése, kiadása;

reklámanyagok és -szövegek megjelentetése; reklámanyagok készítése; reklámanyagok megjelentetése;
reklámanyagok online megjelentetése; reklámanyagok összeállítása, kiadása és terjesztése; vizuális
reklámanyagok gyártása; reklámanyagok online terjesztése; reklámanyagok szétosztása; reklámanyagok
[szórólapok, prospektusok, nyomtatványok, minták] elosztása és terjesztése; reklámanyagok terjesztése
[szórólapok, prospektusok és nyomtatványok]; reklámanyagok terjesztése; üzleti projektmenedzsment;
kereskedelmi promóciós szolgáltatások; promóciós és reklámozási szolgáltatások; promóciós szolgáltatások;
reklámozás, promóciós szolgáltatások; reklámozási és promóciós szolgáltatások; reklámozási, marketing és
promóciós szolgáltatások; reklámozási, promóciós és PR szolgáltatások; bemutatók szervezése kereskedelmi
célokra; bemutatók szervezése üzleti célokra; értékesítési bemutatók; gazdasági és reklámcélú szakvásárok,
kiállítások és bemutatók szervezése és lebonyolítása.
41

Hírlevelek kiadása; online hírlevelek biztosítása sportszórakoztatás területén; katalógusok kiadása; újságok,

folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése; képeket tartalmazó nyomtatott anyagok szerkesztése, nem
reklámcélokra; szövegek és képek megjelentetése, elektronikus formában is, kivéve reklámcélra; hangok és képek
szerkesztése [vágása] vagy rögzítése; online nem letölthető képek biztosítása; folyóiratok, könyvek és
kézikönyvek megjelentetése a gyógyászat területén; kézikönyvek kiadása; oktatási kézikönyvek kiadása; oktatási
kézikönyvek fejlesztése; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; elektronikus könyvek és
folyóiratok online megjelentetése; elektronikus könyvek és folyóiratok internetes publikációja; folyóiratok és
könyvek elektronikus online közzététele; folyóiratok és könyvek megjelentetése elektronikus formában;
kiadás/megjelentetés (könyv -); könyv- és folyóirat kiadás; könyvek és folyóiratok kiadása; könyvek és
magazinok megjelentetése; könyvek, magazinok, almanachok és napilapok megjelentetése; könyvek multimédiás
megjelentetése; könyvek publikálása és kiadása; könyvkiadás; elektronikus formátumú magazinok megjelentetése
az interneten; elektronikus magazinok kiadása; fogyasztói magazinok kiadása; magazinok, folyóiratok és újságok
multimédiás megjelentetése; magazinok kiadása; magazinok multimédiás megjelentetése; naptárak kiadása;
szórólapok megjelentetése; újságok kiadása; újságok megjelentetése; szövegek kiadása elektronikus média
formájában; kiskereskedelmi marketinghez kapcsolódó képzési szolgáltatások; kiskereskedelmi ügyvezetéshez
kapcsolódó képzési szolgáltatások; közösségi sport- és kulturális események szervezése; kulturális, szórakoztatási
és sportcélú rendezvényszervezés; sport és fitnesz; sport- és fitneszszolgáltatások; sport- és kulturális
tevékenységek; sporthíradás; sportolók rendezvényeken történő fellépésének megszervezése (szponzori, promotor
szolgáltatás); e-sportesemények előállítása a televízió számára; e-sport tevékenység; e-sportesemények
lebonyolítása; e-sportesemények szervezése; e-sporttevékenységek megszervezése; e-sportversenyek szervezése;
elektronikus sportversenyek szervezése; élő e-sportesemények lebonyolítása; sportversenyek rendezése;
sportversenyek szervezése és lebonyolítása; sporteredmények szolgáltatása; állatokkal kapcsolatos
sportesemények és versenyek szervezése; élő sportesemények lebonyolítása; főiskolai és egyetemi sportversenyek
szervezése és lebonyolítása; sport edzőtábori szolgáltatások; sport- és szabadidős tevékenységek; sport klub
szolgáltatások; sportoktatás; sportoktatás/edzés; sportolók képzése; sporttevékenységek; sport- vagy
edzőberendezés kölcsönzése; sportfelszerelések és -eszközök bérbeadása; sportlétesítmények bérlése;
e-sportrendezvényekhez kapcsolódó jegyfoglalás és foglalási szolgáltatások; értékesítési ismeretekkel kapcsolatos
előadási szolgáltatások; értékesítési képzési szolgáltatások; értékesítési tréning; értékesítési tréninggel
kapcsolatos oktatási szolgáltatások; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; hirdetéssel, reklámozással
kapcsolatos szemináriumok szervezése; reklámozással, hirdetéssel kapcsolatos konferenciák szervezése;
sportesemények közvetítése honlapokon keresztül; kiadással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;
könyvkiadással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; kollokviumok szervezésével, lebonyolításával és
rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; konferenciák szervezésével, lebonyolításával
és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; kongresszusok szervezésével,
lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; fitnesztanácsadás;
sportrendezvények szervezésével kapcsolatos tanácsadás; oktatási tanácsadási szolgáltatások; oktatási vásárok
szervezése és lebonyolítása; tudományos célú vásárok szervezése és lebonyolítása; vásárlói elégedettséggel
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kapcsolatos oktatási szolgáltatások; vidámparkok és tematikus parkok, vásárok, állatkertek és múzeumok;

közösségi kulturális rendezvények szervezése; különleges rendezvények tervezéséhez kapcsolódó szaktanácsadás;
kulturális célú rendezvények szervezése; kulturális és művészeti rendezvények szervezése; kulturális
rendezvények szervezése és lebonyolítása; szabadidős rendezvények megszervezése; szabadidős rendezvények
szervezése; szórakoztatási célú rendezvényszervezés; szórakoztatási szolgáltatások közösségi szórakoztató
rendezvények szervezése formájában; szórakoztatásról és szórakoztató rendezvényekről online hálózaton és az
interneten keresztül nyújtott tájékoztatás; szórakoztató célú rendezvények szervezése; szórakoztató és kulturális
rendezvények szervezése; szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; szórakoztató rendezvények
lebonyolítása; születésnapi party- rendezvény szervezése; táncos rendezvények; táncos rendezvények szervezése;
vállalati rendezvények (szórakoztatás); zenei rendezvények szervezése; konferenciák, kiállítások és versenyek
szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; szórakoztató célú kiállítások szervezése
és rendezése; képzési célú kiállítások 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; kulturális célú
bemutatók, kiállítások szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; művészeti kiállításokkal
kapcsolatos szolgáltatások; oktatási célú kiállítások rendezése; oktatási célú kiállítások, bemutatók szervezése;
oktatási célú kiállítások lebonyolítása; oktatási célú kiállításszervezés; oktatási kiállítások szervezése;
szórakoztatási célú kiállítások lebonyolítása; szórakoztatási célú kiállítások szervezése; szórakoztató célú
kiállítások lebonyolítása; házi kedvencek kiállításainak menedzsmentjével kapcsolatos képzés; képzési célú
kiállítások szervezése és lebonyolítása; oktatási célú kiállítások szervezése és lebonyolítása; rekreációs célú
kiállítások lebonyolítása; múzeumi kiállítások; múzeumi létesítmények, szolgáltatások biztosítása kiállításokhoz;
múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; kulturális és oktatási célú kongresszusok és konferenciák
szervezése; képzési célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák
rendezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; kereskedelemmel kapcsolatos konferenciák rendezése;
kereskedelmi célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; konferenciaszolgáltatások; konferenciák és
szemináriumok szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése; konferenciaszervezés; oktatási célú
konferenciák szervezése; képzési célú bemutatók szervezése; képzési célú kiállítások, bemutatók szervezése;
képzéssel kapcsolatos szemináriumok szervezése; képzéssel kapcsolatos szemináriumok rendezése;
szemináriumok és workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása; elektronikus kiadványszerkesztés;
hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; koncertek lebonyolítása [szervezése és lebonyolítása];
koncertek szervezése, lebonyolítása és rendezése; koncertek szervezésével, lebonyolításával és rendezésével
kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; zenei koncertek szervezése és lebonyolítása;
klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; rajongói, szurkolói klubszolgáltatások; rekreációs, szabadidős
klubszolgáltatások nyújtása; szórakoztató klubszolgáltatások; kereskedelmi, szakmai és üzleti konferenciák
szervezése és lebonyolítása; konferenciák, kongresszusok, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása;
konferenciák, kongresszusok szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; konferenciák
szervezése, lebonyolítása és rendezése; állatkiállítások szervezése kulturális vagy oktatási célokból; kulturális
célú bemutatók rendezése; kutyakiállítások, bemutatók rendezése; bemutatók szervezése szórakoztatási célokra;
kulturális célú bemutatók szervezése; oktatási célú bemutatók szervezése; oktatási szolgáltatások a főzéssel
kapcsolatban; főzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; egészség- és fitnesztréning; egészségklubok és
tornatermek szolgáltatásai; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; egészségvédő klubok szolgáltatásai
[edzés]; egészséggel és biztonsággal kapcsolatos képzési szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos oktatási
szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások nyújtása; egészséggel kapcsolatos oktató
tanfolyamok; egészségügyi tanfolyamok szervezése; egészségvédelem és táplálkozás terén nyújtott képzés;
oktatás a munkahelyi egészségvédelem és biztonság terén; egészségtudatos rendezvények; mentes, egészséges és
tudatos táplálkozással és életmóddal kapcsolatos rendezvények.
( 210 ) M 21 00137
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( 220 ) 2021.01.15.
( 731 ) Neuleder Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Bálintfy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) TD Shoes
( 511 ) 25

Cipők; lábbelik; lábbelik részei.

( 210 ) M 21 00139
( 220 ) 2021.01.15.
( 731 ) FINO-FOOD Kft, Budapest (HU)
( 740 ) Pintz és Társai Kft., Budapest
( 541 ) Vegaföl
( 511 ) 29

Tejtermékek és tejtermék-helyettesítők; növényi tejszín (tejtermék-helyettesítő); baromfihús-helyettesítők;

vegetáriánus szalámik; vegetáriánus kolbászok; fagyasztott zöldségek; fagyasztott hasábburgonya; fagyasztott
gyümölcsök; zöldségeket tartalmazó fagyasztott készételek; tejhelyettesítők; zöldségalapú húshelyettesítők;
húspótlókat tartalmazó készételek; formázott, texturált növényi fehérje húspótlóként történő használatra; sajtok;
feldolgozott sajtok; sajttermékek.
( 210 ) M 21 00141
( 220 ) 2021.01.15.
( 731 ) Boyonex Kft., Érd (HU)
( 541 ) HolnemBolt
( 511 ) 35

Játékokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; játékszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások.
( 210 ) M 21 00143
( 220 ) 2021.01.16.
( 731 ) Zentai Istvan, Solymár (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

Virtuálisvalóság-szoftverek oktatáshoz; kiterjesztett valóság szoftverek oktatáshoz; oktatási szoftverek;

oktatási mobilalkalmazások; oktatási számítógépes alkalmazások; gyermekek oktatásával foglalkozó
számítógépes szoftverek; letölthető oktatási média.
16

Tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések]; oktatási kézikönyvek; oktatási és képzési

anyagok; nyomtatott útmutatók oktatási tevékenységekhez.
35

Reklámozás; rendezvények, kiállítások, vásárok és bemutatók szervezése kereskedelmi, promóciós és

reklámozási célokra; jótékonysági adománygyűjtő rendezvények promóciójának megszervezése; különleges
rendezvények promóciója; marketing promóciós rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos
szolgáltatások; reklámcélú rendezvények szervezése és lebonyolítása.
41

Nevelés; szórakoztatás.

( 210 ) M 21 00145
( 220 ) 2021.01.18.
( 731 ) Alpha-Labs Kft., Miskolc (HU)
( 541 ) SynbioFeel
( 511 ) 3

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
csiszolószerek.
M936

5

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
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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; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
( 210 ) M 21 00146
( 220 ) 2021.01.18.
( 731 ) Vighné dr. Vadász Ágnes, Budapest (HU)
( 541 ) AKNESOL A PROBLÉMAMENTES BŐRÉRT
( 511 ) 5

Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

( 210 ) M 21 00153
( 220 ) 2021.01.19.
( 731 ) Gyermán István, Hosszúhetény (HU)
( 546 )

( 511 ) 33

Szeszes italok.

( 210 ) M 21 00155
( 220 ) 2021.01.19.
( 731 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, Indiana (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) CARDINAL
( 511 ) 5

Rovarirtó szerek, kártevők elpusztítására szolgáló készítmények, gombaölő szerek, herbicidek és

inszekticidek.
( 210 ) M 21 00157
( 220 ) 2021.01.19.
( 731 ) Tolnagro Kft, Szekszárd (HU)
( 546 )
( 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.
( 210 ) M 21 00158
( 220 ) 2021.01.19.
( 731 ) Tolnagro Kft, Szekszárd (HU)
( 546 )
( 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.
( 210 ) M 21 00160
( 220 ) 2021.01.19.
M937
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( 731 ) M-RTL Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

( 740 ) Dr. Seres Zsuzsánna Sára, Budapest
( 541 ) Nagy szám
( 511 ) 35

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; adatindexek összeállítása

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása
számítógépes adatbázisokban; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; áruösszehasonlító szolgáltatások;
árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások
promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból;
értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel kapcsolatos
információszerzési szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák
bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes adatbázisokba való
gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok
biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi
információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és
megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy
reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kommunikáció átírása [irodai
funkciók]; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati
szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell közvetítés 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; szponzorok felkutatása; telemarketing
szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; üzleti
értékelés; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs
szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozások
összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti szerződések tárgyalása másik
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
M938
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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];
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.
( 210 ) M 21 00175
( 220 ) 2021.01.20.
( 731 ) Bibok Szilvia Katalin, Kiskunfélegyháza (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Internetes marketing szolgáltatás és tanácsadás, gazdasági tanácsadás.

38

Nevelés, szakmai képzé; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

41

Távközlési szolgáltatások.

( 210 ) M 21 00183
( 220 ) 2021.01.20.
( 731 ) Hollóházi Porcelánmanufaktúra Kft., Hollóháza (HU)
( 740 ) Őszy Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 19
21

Hollóháza eredetmegjelölés területéről származó emlékművek nem fémből.
Hollóháza eredetmegjelölés területéről származó eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai

célokra; főzőedények és étkészletek, kanalak, kések és villák kivételével; megmunkálatlan vagy félig megmunkált
üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-, porcelán- és fajanszáruk.
( 210 ) M 21 00185
( 220 ) 2021.01.20.
( 731 ) MACHER Gépészeti és Elektronikai Zrt., Székesfehérvár (HU)
( 740 ) Dr. Szabó László Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár
( 546 )
( 511 ) 9

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; számítógépek és számítógépes perifériák; anyagok elektromos
hálózatokhoz, fővezetékekhez [huzalok, kábelek]; csatlakozások elektromos vezetékekhez; elektromos vezetők;
elektromos vezetékek; elektromos kábelkötegek autókhoz; elektromos szabályozó berendezések; elektromos
mérőkészülékek; köpenyek/burkolatok elektromos kábelekhez; elektromos kapcsolók; elektromos felügyelő,
ellenőrző berendezések; elektromos tekercsek; elektromos csatolások (1); elektromos csatolások (2); elektromos
átalakítók; azonosító héjak; hüvelyek elektromos vezetékekhez.
( 210 ) M 21 00187
( 220 ) 2021.01.20.
( 731 ) HOLLANDIMPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Baranyai Zoltán, Budapest
( 546 )
( 511 ) 10
11

Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek.
Világító-, fűtő-, hűtő-, gőzfejlesztő, főző-, szárító-, szellőztető, vízszolgáltató és egészségügyi készülékek és

berendezések.
44

Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.

( 210 ) M 21 00188
( 220 ) 2021.01.20.
( 731 ) Ladányi és Ladányi Kft., Érd (HU)
( 740 ) Dr. Mochnács Tamás, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Hús; baromfihús; baromfi; baromfi, nem élő; csirke, csirkehús; csirkeburgerek; csirkecombok;

csirkefalatok; fagyasztott csirke; friss csirke; hús és hústermékek; hús; fűszerezett, szuvidált csirke alsó és
felsőcombok; panírozott csirkecomb filé.
43

Vendéglátás (élelmezés); elvitelre árusító éttermek; éttermek [szolgáltatások]; éttermi szolgáltatások;

éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; önkiszolgáló éttermek; vendéglátási szolgáltatások [étel- és
italszolgáltatás]; elvitelre árusított ételek szolgáltatása; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára;
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ételek és italok készítése és biztosítása azonnali fogyasztásra; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek

számára.
( 210 ) M 21 00189
( 220 ) 2021.01.21.
( 731 ) Avraham Ben Yakar, Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 36

Ingatlanügyletek; ingatlanügynökség; ingatlanközvetítés; ingatlan tanácsadás; ingatlanmenedzsment;

ingatlanfinanszírozás; ingatlanügynöki szolgáltatások, ingatlanközvetítés; ingatlan befektetések;
ingatlanadminisztráció; ingatlanértékelés; ingatlan értékbecslés; ingatlanbiztosítások; ingatlanügynöki
tevékenység; ingatlantulajdon-kezelés; ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlanprojektek finanszírozása;
ingatlanberuházási tanácsadás; ingatlanfejlesztés finanszírozása; ingatlanbefektetés tervezés; ingatlanközvetítési
szolgáltatások; ingatlanügynökségek szolgáltatásai; ingatlanbiztosítási szolgáltatások; ingatlanbefektetések
menedzsmentje; ingatlanfelvásárlási szolgáltatások; ingatlanbefektetések kezelésével kapcsolatos
ingatlanszolgáltatások; ingatlannal kapcsolatos szaktanácsadás; ingatlanpiaccal kapcsolatos információnyújtás;
ingatlanvásárlással kapcsolatos segítségnyújtás; lakossági ingatlanbefektetési tanácsadás; ingatlanfejlesztési
projektek finanszírozása; ingatlanok kezelése és értékbecslése; ingatlanok vásárlásával kapcsolatos
szaktanácsadás; ingatlanokkal kapcsolatos alkuszi szolgáltatások; ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyek kezelése;
lakóingatlanokkal kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; tanácsadási szolgáltatások ingatlanbecsléssel
kapcsolatban; bérelt tulajdon, ingatlan pénzügyi értékelése; ingatlanok listázási szolgáltatásai házbérléshez és
lakásbérléshez; ingatlanprojektek finanszírozásával kapcsolatos pénzügyi jelentések elkészítése; ingatlanközvetítő
irodák szolgáltatásai épületek értékesítésére és bérbeadására; ingatlanügynökségek szolgáltatásai üzletek
bérlésével és eladásával kapcsolatosan.
37

Ingatlanfelújítás; ingatlanépítés [ingatlanvagyon építése].

( 210 ) M 21 00190
( 220 ) 2021.01.21.
( 731 ) Gabora Mariann, Salgótarján (HU)
( 740 ) Dr. Pál Roberta Lívia, Budapest
( 541 ) Gabora Gála
( 511 ) 41

Kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés.

( 210 ) M 21 00191
( 220 ) 2021.01.21.
( 731 ) DrinkPalace Kft., Budapest (HU)
( 300 ) 018378791 2021.01.20. EU
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével); szeszes italok; szeszesital-kivonatok; előre kikevert szeszes

italok; égetett szeszes ital alapú aperitifek; égetett szeszes italok; alacsony alkoholtartalmú italok; erjesztett
szeszes ital; vodka; rum; rum alapú italok; gin; whisky; likőrök; brandy, borpárlat; alkoholos italok (sörök
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kivételével); készítmények alkoholos italok készítéséhez; alkoholos kivonatok; alkoholos esszenciák;

gyomorkeserű [bitter] italok; alkoholos gyümölcskivonatok; borok; megerősített borok; alacsony alkoholtartalmú
bor; pálinka; konyak; armagnac.
( 210 ) M 21 00193
( 220 ) 2021.01.21.
( 731 ) DrinkPalace Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével); szeszes italok; szeszesital-kivonatok; előre kikevert szeszes

italok; égetett szeszes ital alapú aperitifek; égetett szeszes italok; alacsony alkoholtartalmú italok; erjesztett
szeszes ital; vodka; rum; rum alapú italok; gin; whisky; likőrök; brandy, borpárlat; alkoholos italok (sörök
kivételével); készítmények alkoholos italok készítéséhez; alkoholos kivonatok; alkoholos esszenciák;
gyomorkeserű [bitter] italok; alkoholos gyümölcskivonatok; borok; megerősített borok; alacsony alkoholtartalmú
bor; pálinka; konyak; armagnac.
( 210 ) M 21 00194
( 220 ) 2021.01.21.
( 731 ) The Cook Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Székely Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) padaam
( 511 ) 35

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlési szolgáltatások.

42

Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

( 210 ) M 21 00195
( 220 ) 2021.01.21.
( 731 ) JOY'S UNITED Kft., Szeged (HU)
( 546 )

( 511 ) 39

Szállítás, áruk csomagolása és raktározása.

( 210 ) M 21 00196
( 220 ) 2021.01.21.
( 731 ) König László, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Krajnyák és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 24

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

25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

35

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 21 00197
( 220 ) 2021.01.21.
( 731 ) FCA Central and Eastern Europe Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Germus és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 541 ) JEEP - Az Eredeti

( 511 ) 12

Gépjárművek és azok alkatrészei, tartozékai.

( 210 ) M 21 00198
( 220 ) 2021.01.21.
( 731 ) Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Schwäbisch Hall (DE)
( 740 ) Szabó, Kelemen és Társai Andersen Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 36

Alkuszi/ügynöki tevékenység; bankügyletek lebonyolítása; biztosításközvetítés; elektronikus úton történő

tranzakciók (fizetési szolgáltatások); finanszírozási szolgáltatások; ingatlanok értékbecslése; ingatlanügyletek;
jelzálogbank; kölcsön [finanszírozás]; online banki szolgáltatások; pénzügyi értékbecslés [biztosítás,
bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi információs szolgáltatások; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás,
támogatás; pénzügyi tanácsadás; részletfizetési hitelnyújtás; takarékpénztár szolgáltatások.
( 210 ) M 21 00199
( 220 ) 2021.01.21.
( 731 ) Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Schwäbisch Hall (DE)
( 740 ) Szabó, Kelemen és Társai Andersen Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Fundamenta Lakáskassza
( 511 ) 36

Alkuszi/ügynöki tevékenység; bankügyletek lebonyolítása; biztosításközvetítés; elektronikus úton történő

tranzakciók (fizetési szolgáltatások); ingatlanok értékbecslése; ingatlanügyletek; jelzálogbank; kölcsön
[finanszírozás]; online banki szolgáltatások; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi
információs szolgáltatások; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyi tanácsadás;
részletfizetési hitelnyújtás; takarékpénztár szolgáltatások; finanszírozási szolgáltatások.
( 210 ) M 21 00201
( 220 ) 2021.01.21.
( 731 ) Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Schwäbisch Hall (DE)
( 740 ) Szabó, Kelemen és Társai Andersen Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 36

Alkuszi/ügynöki tevékenység; bankügyletek lebonyolítása; biztosításközvetítés; elektronikus úton történő

tranzakciók (fizetési szolgáltatások); finanszírozási szolgáltatások; ingatlanok értékbecslése; ingatlanügyletek;
jelzálogbank; kölcsön [finanszírozás]; online banki szolgáltatások; pénzügyi értékbecslés [biztosítás,
bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi információs szolgáltatások; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás,
támogatás; pénzügyi tanácsadás; részletfizetési hitelnyújtás; takarékpénztár szolgáltatások.
( 210 ) M 21 00202
( 220 ) 2021.01.21.
( 731 ) Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Schwäbisch Hall (DE)
( 740 ) Szabó, Kelemen és Társai Andersen Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Fundamenta Akadémia
( 511 ) 36

Alkuszi/ügynöki tevékenység; bankügyletek lebonyolítása; biztosításközvetítés; elektronikus úton történő

tranzakciók (fizetési szolgáltatások); ingatlanok értékbecslése; ingatlanügyletek; jelzálogbank; kölcsön
[finanszírozás]; online banki szolgáltatások; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi
információs szolgáltatások; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyi tanácsadás;
részletfizetési hitelnyújtás; finanszírozási szolgáltatások; takarékpénztár szolgáltatások.
41

Know-how átadása (képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása; mentorálás; oktatás biztosítása;

oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás.
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( 210 ) M 21 00203
( 220 ) 2021.01.21.
( 731 ) Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Schwäbisch Hall (DE)
( 740 ) Szabó, Kelemen és Társai Andersen Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 36

Alkuszi/ügynöki tevékenység; biztosításközvetítés; elektronikus úton történő tranzakciók (fizetési

szolgáltatások); ingatlanok értékbecslése; ingatlanügyletek; jelzálogbank; kölcsön [finanszírozás]; online banki
szolgáltatások; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi információs szolgáltatások;
pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyi tanácsadás; részletfizetési hitelnyújtás;
takarékpénztár szolgáltatások; finanszírozási szolgáltatások; bankügyletek lebonyolítása.
41

Know-how átadása (képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása; mentorálás; oktatás biztosítása;

oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás.
( 210 ) M 21 00204
( 220 ) 2021.01.21.
( 731 ) Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Schwäbisch Hall (DE)
( 740 ) Szabó, Kelemen és Társai Andersen Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Fundamenta Solar
( 511 ) 36

Alkuszi/ügynöki tevékenység; bankügyletek lebonyolítása; biztosításközvetítés; elektronikus úton történő

tranzakciók (fizetési szolgáltatások); ingatlanok értékbecslése; ingatlanügyletek; jelzálogbank; kölcsön
[finanszírozás]; online banki szolgáltatások; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi
információs szolgáltatások; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyi tanácsadás;
részletfizetési hitelnyújtás; takarékpénztár szolgáltatások; finanszírozási szolgáltatások.
42

Energiatakarékossági tanácsadás.

( 210 ) M 21 00205
( 220 ) 2021.01.21.
( 731 ) Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Schwäbisch Hall (DE)
( 740 ) Szabó, Kelemen és Társai Andersen Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Fundamenta Ingatlan
( 511 ) 36

Alkuszi/ügynöki tevékenység; bankügyletek lebonyolítása; biztosításközvetítés; elektronikus úton történő

tranzakciók (fizetési szolgáltatások); finanszírozási szolgáltatások; ingatlanok értékbecslése; ingatlanügyletek;
jelzálogbank; kölcsön [finanszírozás]; online banki szolgáltatások; pénzügyi értékbecslés [biztosítás,
bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi információs szolgáltatások; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás,
támogatás; pénzügyi tanácsadás; részletfizetési hitelnyújtás; takarékpénztár szolgáltatások; ingatlanközvetítés;
ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanügynökség.
( 210 ) M 21 00206
( 220 ) 2021.01.21.
( 731 ) Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Schwäbisch Hall (DE)
( 740 ) Szabó, Kelemen és Társai Andersen Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 36

Alkuszi/ügynöki tevékenység; bankügyletek lebonyolítása; biztosításközvetítés; elektronikus úton történő

tranzakciók (fizetési szolgáltatások); ingatlanok értékbecslése; ingatlanügyletek; jelzálogbank; kölcsön
[finanszírozás]; online banki szolgáltatások; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi
információs szolgáltatások; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyi tanácsadás;
részletfizetési hitelnyújtás; takarékpénztár szolgáltatások; finanszírozási szolgáltatások.
42

Energiatakarékossági tanácsadás.
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( 210 ) M 21 00207
( 220 ) 2021.01.21.
( 731 ) Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Schwäbisch Hall (DE)
( 740 ) Szabó, Kelemen és Társai Andersen Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Fundamenta Pénzügyek
( 511 ) 36

Alkuszi/ügynöki tevékenység; bankügyletek lebonyolítása; biztosításközvetítés; elektronikus úton történő

tranzakciók (fizetési szolgáltatások); finanszírozási szolgáltatások; ingatlanok értékbecslése; ingatlanügyletek;
jelzálogbank; kölcsön [finanszírozás]; online banki szolgáltatások; pénzügyi értékbecslés [biztosítás,
bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi információs szolgáltatások; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás,
támogatás; pénzügyi tanácsadás; részletfizetési hitelnyújtás; takarékpénztár szolgáltatások.
( 210 ) M 21 00208
( 220 ) 2021.01.21.
( 731 ) Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Schwäbisch Hall (DE)
( 740 ) Szabó, Kelemen és Társai Andersen Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Fundamenta VideóBankár
( 511 ) 36

Alkuszi/ügynöki tevékenység; bankügyletek lebonyolítása; biztosításközvetítés; elektronikus úton történő

tranzakciók (fizetési szolgáltatások); finanszírozási szolgáltatások; ingatlanok értékbecslése; ingatlanügyletek;
jelzálogbank; kölcsön [finanszírozás]; online banki szolgáltatások; pénzügyi értékbecslés [biztosítás,
bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi információs szolgáltatások; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás,
támogatás; pénzügyi tanácsadás; részletfizetési hitelnyújtás; takarékpénztár szolgáltatások.
( 210 ) M 21 00209
( 220 ) 2021.01.21.
( 731 ) Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Schwäbisch Hall (DE)
( 740 ) Szabó, Kelemen és Társai Andersen Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Fundamenta WebBankár
( 511 ) 36

Alkuszi/ügynöki tevékenység; bankügyletek lebonyolítása; biztosításközvetítés; ingatlanok értékbecslése;

ingatlanügyletek; jelzálogbank; kölcsön [finanszírozás]; online banki szolgáltatások; pénzügyi értékbecslés
[biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi információs szolgáltatások; pénzügyi menedzsment; pénzügyi
szponzorálás, támogatás; pénzügyi tanácsadás; részletfizetési hitelnyújtás; takarékpénztár szolgáltatások;
finanszírozási szolgáltatások; elektronikus úton történő tranzakciók (fizetési szolgáltatások).
( 210 ) M 21 00210
( 220 ) 2021.01.21.
( 731 ) Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Schwäbisch Hall (DE)
( 740 ) Szabó, Kelemen és Társai Andersen Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Fundamenta TelefonBankár
( 511 ) 36

Alkuszi/ügynöki tevékenység; bankügyletek lebonyolítása; biztosításközvetítés; elektronikus úton történő

tranzakciók (fizetési szolgáltatások); finanszírozási szolgáltatások; ingatlanok értékbecslése; ingatlanügyletek;
jelzálogbank; kölcsön [finanszírozás]; online banki szolgáltatások; pénzügyi értékbecslés [biztosítás,
bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi információs szolgáltatások; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás,
támogatás; pénzügyi tanácsadás; részletfizetési hitelnyújtás; takarékpénztár szolgáltatások.
( 210 ) M 21 00211
( 220 ) 2021.01.21.
( 731 ) Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Schwäbisch Hall (DE)
( 740 ) Szabó, Kelemen és Társai Andersen Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )
( 511 ) 36

Alkuszi/ügynöki tevékenység; bankügyletek lebonyolítása; biztosításközvetítés; elektronikus úton történő

tranzakciók (fizetési szolgáltatások); finanszírozási szolgáltatások; ingatlanok értékbecslése; ingatlanügyletek;
jelzálogbank; kölcsön [finanszírozás]; online banki szolgáltatások; pénzügyi értékbecslés [biztosítás,
bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi információs szolgáltatások; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás,
támogatás; pénzügyi tanácsadás; részletfizetési hitelnyújtás; takarékpénztár szolgáltatások.
( 210 ) M 21 00212
( 220 ) 2021.01.21.
( 731 ) Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Schwäbisch Hall (DE)
( 740 ) Szabó, Kelemen és Társai Andersen Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Fundamenta MobilBankár
( 511 ) 36

Alkuszi/ügynöki tevékenység; bankügyletek lebonyolítása; biztosításközvetítés; elektronikus úton történő

tranzakciók (fizetési szolgáltatások); ingatlanok értékbecslése; ingatlanügyletek; jelzálogbank; kölcsön
[finanszírozás]; online banki szolgáltatások; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi
információs szolgáltatások; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyi tanácsadás;
részletfizetési hitelnyújtás; takarékpénztár szolgáltatások; finanszírozási szolgáltatások.
( 210 ) M 21 00214
( 220 ) 2021.01.21.
( 731 ) Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Schwäbisch Hall (DE)
( 740 ) Szabó, Kelemen és Társai Andersen Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 36

Alkuszi/ügynöki tevékenység; bankügyletek lebonyolítása; biztosításközvetítés; elektronikus úton történő

tranzakciók (fizetési szolgáltatások); finanszírozási szolgáltatások; ingatlanok értékbecslése; ingatlanügyletek;
jelzálogbank; kölcsön [finanszírozás]; online banki szolgáltatások; pénzügyi értékbecslés [biztosítás,
bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi információs szolgáltatások; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás,
támogatás; pénzügyi tanácsadás; részletfizetési hitelnyújtás; takarékpénztár szolgáltatások; ingatlanközvetítés;
ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanügynökség.
( 210 ) M 21 00215
( 220 ) 2021.01.21.
( 731 ) Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Schwäbisch Hall (DE)
( 740 ) Szabó, Kelemen és Társai Andersen Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 36

Alkuszi/ügynöki tevékenység; bankügyletek lebonyolítása; biztosításközvetítés; elektronikus úton történő

tranzakciók (fizetési szolgáltatások); finanszírozási szolgáltatások; ingatlanok értékbecslése; ingatlanügyletek;
jelzálogbank; kölcsön [finanszírozás]; online banki szolgáltatások; pénzügyi értékbecslés [biztosítás,
bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi információs szolgáltatások; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás,
támogatás; pénzügyi tanácsadás; részletfizetési hitelnyújtás; takarékpénztár szolgáltatások.
( 210 ) M 21 00221
( 220 ) 2021.01.22.
( 731 ) Ásotthalom Nagyközség Önkormányzata, Ásotthalom (HU)
( 541 ) BŰBÁJ ÉLMÉNYBIRTOK
( 511 ) 35
41

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.
Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 21 00223
( 220 ) 2021.01.22.
( 731 ) KOLIKEN Korlátolt Felelősségű Társaság, Kiskunhalas (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MAXWELL
( 511 ) 12
35

Kerékpárok; kerekek, gumiabroncsok és lánctalpak járművekhez; futókerékpárok; kerékpáralkatrészek.
A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpárok; a következő árukkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: kerekek, gumiabroncsok és lánctalpak járművekhez; a következő
árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: kerékpárok; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: kerekek, gumiabroncsok és lánctalpak járművekhez; a következő árukkal
kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpárok; a következő árukkal kapcsolatos internetes
kiskereskedelmi szolgáltatások: kerekek, gumiabroncsok és lánctalpak járművekhez; a következő árukkal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: futókerékpárok; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások: futókerékpárok; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:
futókerékpárok; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpáralkatrészek; a
következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: kerékpáralkatrészek; a következő árukkal
kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpáralkatrészek.
( 210 ) M 21 00224
( 220 ) 2021.01.22.
( 731 ) MOKKAGASTRO Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Kávé és kávépótló szerek; kávék [pörkölt, porított, szemcsés formában vagy italokban]; kávéaromák;

kávékapszulák; pörköletlen kávé; kávé tejjel; kávébab; kávéízesítők; kávékeverékek; kávékivonatok;
kávéesszenciák; kávékoncentrátumok; őrölt kávé; instant kávé; ízesített kávé; szemes kávé; pörkölt kávébab;
koffeinmentes kávé; kávé kifőtt formában; kávé őrölt formában; kávéból készült italok; fogyasztásra kész kávé és
kávé alapú italok; kávé alapú jeges italok.
43

Étel- és italellátás; alkoholos italok felszolgálása; bisztró (büfé) szolgáltatások; bár szolgáltatások; delikát

éttermek, csemegeáruk (éttermek); elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusított ételek
szolgáltatása; étel- és italkészítési szolgáltatások; ételek és italok felszolgálása vendégek számára; kávéházak;
kantinok, büfék, étkezdék; gyorséttermek, snack bárok; pizzériák; önkiszolgáló éttermek; vendéglátási
szolgáltatások (étel- és italszolgáltatás).
( 210 ) M 21 00226
( 220 ) 2021.01.22.
( 731 ) Csorba Noémi, Budapest (HU)
( 740 ) Szabó, Kelemen és Társai Andersen Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 25
29

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.
Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési
olajok és zsírok.
30

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

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

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

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

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

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.
33

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

( 210 ) M 21 00227
( 220 ) 2021.01.22.
( 731 ) Csorba Noémi, Budapest (HU)
( 740 ) Szabó, Kelemen és Társai Andersen Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25
29

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.
Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési
olajok és zsírok.
30

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

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

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

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

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

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.
33

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

( 210 ) M 21 00229
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( 220 ) 2021.01.23.
( 731 ) Legnagyobb Kft., Gyöngyös (HU)
( 541 ) bigfam
( 511 ) 25

Nyomtatott pólók; kötött pólók; pólók; rövid ujjú pólók; ujjatlan pólók, trikók; pulóverek; polár pulóverek;

pulóverek, mezek; kapucnis pulóverek, melegítőfelsők; környakas pulóverek; melegítőfelsők, sportos pulóverek;
azonos anyagú és színű pulóverből és kardigánból álló együttesek; bermuda nadrágok; bő szárú szabadidős
nadrágok; edző nadrág; hosszúnadrágok, nadrágok; melegítőnadrágok, tréning nadrágok; legging nadrágok,
cicanadrágok; nadrágok.
41

Táboroztatás; szabadidős táborok; sportfoglalkozások szervezése nyári táborokhoz; oktatási tevékenységek

szervezése nyári táborokhoz; nyári táborok [szórakoztatás és oktatás].
( 210 ) M 21 00230
( 220 ) 2021.01.24.
( 731 ) Bartus-Preizler Gabriella, Budapest (HU)
( 541 ) Szőlőszem
( 511 ) 16
44

Nyomdaipari termékek.
Dietetikai szolgáltatás.

( 210 ) M 21 00231
( 220 ) 2021.01.25.
( 731 ) LOVING PRESENCE Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Marosi Kinga, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Akadémiák [oktatás]; élő előadások bemutatása; élő előadások szervezése és bemutatása; élő szórakoztató

előadások bemutatása; színházi előadások bemutatása; színházi előadások megszervezése, megrendezése és
bemutatása; táncos előadások bemutatása; varieté-előadások bemutatása; zenés előadások bemutatása;
eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek;
fordítás és tolmácsolás; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; idegenvezetős túrák levezetése;
iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; kereskedelmi, szakmai és üzleti konferenciák szervezése és
lebonyolítása; konferenciák és szemináriumok szervezése és lebonyolítása; konferenciák, kongresszusok,
szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; konferenciák, kongresszusok szervezése és lebonyolítása;
konferenciák szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése, lebonyolítása és rendezése; konferenciák
szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások;
kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése, lebonyolítása és rendezése; kongresszusok
szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások;
könyvkiadás; könyvkiadással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; befektetéssel kapcsolatos levelező
tanfolyamok; elemi szintű levelező tanfolyamok lebonyolítása; főzéssel kapcsolatos levelező tanfolyamok;
háztartásvezetéssel, házimunkával kapcsolatos levelező tanfolyamok; kertészettel kapcsolatos levelező
tanfolyamok; kézművességgel, kézimunkával kapcsolatos levelező tanfolyamok; középiskolai szintű levelező
tanfolyamok lebonyolítása; levelező tanfolyamok; levelező tanfolyamok biztosítása; levelező tanfolyamok
lebonyolítása; levelező tanfolyamok szervezése; művészeti oktatás levelező tanfolyamokon keresztül; oktatási
szolgáltatások levelező tanfolyamok formájában; személyes befektetéssel kapcsolatos levelező tanfolyamok;
mentorálás; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető
televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása;
M949

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
szakmai átképzés; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; önismereti műhelyek és szemináriumok

szervezése és lebonyolítása; onkológiai témájú szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szemináriumok és
workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása; szemináriumok rendezése, lebonyolítása és szervezése;
szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok
szervezése, lebonyolítása és rendezése; szimpóziumok szervezésével, lebonyolításával és rendezésével
kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; táboroztatás.
( 210 ) M 21 00232
( 220 ) 2021.01.25.
( 731 ) Bodnár Richárd Dániel, Budapest (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Előadóművészek meghallgatása [munkaerő kiválasztás]; emberi erőforrás menedzsment és

munkaerő-toborzási szolgáltatások; hostess ügynökségek szolgáltatásai; humán erőforrásokkal kapcsolatos
konzultáció; munkaerő elhelyezési szolgáltatások előadóművészek számára; munkaerő elhelyezési szolgáltatások
hostessek számára; munkaerő elhelyezési szolgáltatások statiszták számára; munkaerő kölcsönzés; munkaerő
közvetítő szolgáltatások; munkaerő-kölcsönzési szolgáltatások; munkaerő-közvetítés; munkaerő-közvetítéssel
kapcsolatos konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; munkaerő-toborzás; szereplőválogatás (casting)
előadóművészek számára; színészek toborzása (casting); színházi szereposztó ügynökség; ügynökségi
szolgáltatások modellek számára.
( 210 ) M 21 00234
( 220 ) 2021.01.25.
( 731 ) Pazicska Krisztofer 15%, Budapest (HU)
Almásiné Koncz Karolina 25%, Budapest (HU)
Csikota Gergely 35%, Makó (HU)
Varga Máté Dániel 25%, Szerencs (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

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

pulóverek, zoknik, kulcstartók, bögrék, korsók, csészék és bögrék, illatosítók gépkocsikhoz, matricák, matricák
autókra, rendszámtábla-tartók, fém rendszámtábla keretek, nem fém rendszámtábla keretek, nem fém
rendszámtábla-rögzítők; nem fém rendszámtábla takarók.
41

Szabadidős rendezvények szervezése; szórakoztató rendezvények lebonyolítása; kulturális célú

rendezvények szervezése; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális, szórakoztatási és sport
célú rendezvényszervezés; szórakoztatásról és szórakoztató rendezvényekről online hálózaton és az interneten
keresztül nyújtott tájékoztatás; autóversenyek szervezése; autóversenyekhez kapcsolódó információnyújtás; autós
találkozók szervezése és lebonyolítása.
( 210 ) M 21 00235
( 220 ) 2021.01.25.
( 731 ) Műhelyfilm Kft., Szarvas (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
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( 546 )

( 511 ) 30

Friss péksütemények; leveles tésztából készült péksütemények; pékáruk; bagelek [péksütemények]; kenyér;

magvas kenyér; töltött kenyerek; zsemlék [kenyérfélék]; teljes kiőrlésű kenyerek; kenyerek és zsemlék; bagettek;
töltött bagettek; pogácsák, fánkok; sült apró fánksütemények; bucik, zsemlék; töltött zsemlék; perecek;
aprósütemények; aprósütemények, kekszek; sós aprósütemények, kekszek; fagyasztott tészta aprósüteményekhez,
kekszekhez; briósok; pizzalapok; szendvicsek.
35

Péktermékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; a következő árukkal kapcsolatos kis-, nagy-, és

internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: friss péksütemények; leveles tésztából készült péksütemények;
pékáruk; bagelek [péksütemények]; kenyér; magvas kenyér; töltött kenyerek; zsemlék [kenyérfélék]; teljes
kiőrlésű kenyerek; kenyerek és zsemlék; bagettek; töltött bagettek; pogácsák, fánkok; sült apró fánksütemények;
bucik, zsemlék; töltött zsemlék; perecek; aprósütemények; aprósütemények, kekszek; sós aprósütemények,
kekszek; fagyasztott tészta aprósüteményekhez, kekszekhez; briósok; pizzalapok; szendvicsek.
43

Kávézói szolgáltatások; vendéglátás; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások;

étel- és italkészítés; ételek és italok szolgáltatása vendégek számára; vendéglátási szolgáltatások [étel- és
italszolgáltatás].
( 210 ) M 21 00236
( 220 ) 2021.01.25.
( 731 ) Hőke Péter, Nagykovácsi (HU)
( 740 ) Xlexum IP Tanácsadó Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Lókiképzés; lóidomítás; lovasiskolák; lovaglótáborok, lovastáborok; lovasbemutatók szervezése;

lovastalálkozók szervezése; lovas versenyek szervezése; lovaglási lehetőség biztosítása; lovaglással kapcsolatos
szabadidős szolgáltatások; lovasiskolák.
43

Lovak bértartása.

44

Lómasszázs; lótenyésztési szolgáltatások; lovasfarmok, méntelepek; telivér lovak tenyésztése.

( 210 ) M 21 00237
( 220 ) 2021.01.25.
( 731 ) Belovai Kristóf Endre, Piliscsév (HU)
Belovai Réka, Dunaharaszti (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 541 ) FUMO
( 511 ) 35

Sportcikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; sportcikkekkel kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; sportfelszerelésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; sportfelszerelésekkel
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi,
nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: egyensúlypárna (sportfelszerelés); fitness labdák;
súlyzók; kettlebell súlyok; elasztikus gumiszalag (sportfelszerelés); kinetikus pánt (sportfelszerelés); funkcionális
heveder (sportfelszerelés); ruházat sportoláshoz; sportfelszerelésekhez speciálisan kialakított táskák; sportcikkek
hordozására alkalmas táskák; lábsúlyok [sportcikkek]; kézsúlyok [sportcikkek]; fitness hengerek (sportcikkek).
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Személyi edző szolgáltatások [fitneszedzés]; online személyi edző szolgáltatások [fitneszedzés] weboldalon

keresztül; online személyi edzői szolgáltatások weboldalon keresztül; online sportoktatás/edzés weboldalon
keresztül; edzettséggel kapcsolatos tanfolyamok; sportoktatás, edzés és irányítás; sporttevékenységekkel
kapcsolatos edzői szolgáltatások; erősítő és kondicionáló edzés; online sporttevékenységekkel kapcsolatos edzői
szolgáltatások weboldalon keresztül; online erősítő és kondicionáló edzés weboldalon keresztül; edzési [fitnesz]
tanácsadási szolgáltatások; erőnlét-kondicionáló edzések lebonyolítása; online erőnlét-kondicionáló edzések
lebonyolítása weboldalon keresztül; fitness edzéssel kapcsolatos konzultáció; edzéssel kapcsolatos online
tájékoztatás weboldalon keresztül.
( 210 ) M 21 00239
( 220 ) 2021.01.25.
( 731 ) Hitachi Capital polska Magyarországi Fióktelepe, Budaörs (HU)
( 541 ) MHC Hungary
( 511 ) 39

Gépjárműkölcsönzés, flottaszolgáltatás.

( 210 ) M 21 00240
( 220 ) 2021.01.25.
( 731 ) Hitachi Capital polska Magyarországi Fióktelepe, Budaörs (HU)
( 541 ) MHC Mobility
( 511 ) 39

Gépjárműkölcsönzés, flottaszolgáltatás.

( 210 ) M 21 00241
( 220 ) 2021.01.25.
( 731 ) Hitachi Capital polska Magyarországi Fióktelepe, Budaörs (HU)
( 541 ) MHC Mobility Magyarország
( 511 ) 39

Gépjárműkölcsönzés, flottaszolgáltatás.

( 210 ) M 21 00263
( 220 ) 2021.01.26.
( 731 ) Petrus Edina, Vecsés (HU)
( 546 )

( 511 ) 44

Fogászati szolgáltatások; fogászat.

( 210 ) M 21 00264
( 220 ) 2021.01.26.
( 731 ) www.Napi.hu Online Internetes és Információs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 16

Folyóiratok; földrajzi térképek; füzetek, könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz; grafikai reprodukciók;

hírlevelek; katalógusok; kézikönyvek (útmutatók); könyvecskék, brosúrák; könyvek; naptárak; nyomtatott
publikációk; prospektusok; újságok.
35

Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatok frissítése és karbantartása számítógépes

adatbázisokban; ár-összehasonlító szolgáltatások; célzott marketing; gazdasági előrejelzések; gazdasági
versennyel kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület
kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása (reklámtáblák); információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése;
információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;
kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; közvélemény-kutatás; marketingszolgáltatások;
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médiakapcsolati szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; online hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; piaci tanulmányok; piackutatás; reklámügynökségek, hirdetési
ügynökségek; sajtófigyelés; televíziós reklámozás; üzleti értékelések; üzleti információk; üzleti információk
nyújtása weboldalon keresztül; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; vállalati
kommunikációs szolgáltatások.
41

Elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása; fotóriportok készítése; konferenciák szervezése és

lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások
szervezése; nem reklámcélú szövegek publikálása; online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők;
online, nem letölthető videók biztosítása.
( 210 ) M 21 00266
( 220 ) 2021.01.26.
( 731 ) Aurum Oktatási Központ Szolgáltató Kft., Veszprém (HU)
( 541 ) digilean
( 511 ) 35

Ellátási lánc-menedzsmenttel kapcsolatos szolgáltatások; emberi erőforrás menedzsment és

munkaerő-toborzási szolgáltatások; hatékonysággal kapcsolatos tanácsadás; hatékonysági szaktanácsadás; ipari
menedzsment konzultáció beleértve a költség/hozam elemzéseket; ipari vagy kereskedelmi vállalatok
működtetésével kapcsolatos segítségnyújtás; menedzsment támogatás; menedzsment tanácsadás a személyzet
elhelyezésével kapcsolatban; modellek üzleti menedzsmentje; munkaerő toborzáshoz kapcsolódó igazgatási
tanácsadás; online üzleti hálózati szolgáltatások; segítségnyújtás ipari vagy kereskedelmi vállalatok
menedzsmentjéhez; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; segítségnyújtás üzleti tevékenységek
menedzsmentjében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjéhez; segítségnyújtás üzletvezetéshez és
-tervezéshez; üzletfejlesztéssel kapcsolatos üzletviteli tanácsadás; üzleti értekezletek szervezése és lebonyolítása;
üzleti folyamat-átszervezési szolgáltatások; üzleti folyamatkezelés és tanácsadás; üzleti hatékonysági szakértő
szolgáltatásai; üzleti konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; üzleti logisztikai irányítás mások számára; üzleti
menedzsment; üzleti menedzsment a szállítás és kézbesítés területén; üzleti projektmenedzsment; üzleti
stratégiafejlesztési szolgáltatások; üzleti stratégiai és tervezési szolgáltatások; üzleti találkozók tervezése; üzleti
tervezési szolgáltatások vállalkozások számára; üzletvezetési segítségnyújtás ipari vagy kereskedelmi vállalatok
számára; vállalatok menedzselése; vállalatirányítási segítségnyújtás; átmeneti üzletmenedzsment.
41

Díjátadó ünnepségek szervezése; díjátadó ünnepségek rendezése és lebonyolítása; előadások szervezése;

előadások szervezése és lebonyolítása; éves oktatási konferencia szervezése; éves beszerzési konferencia
szervezése; éves logisztikai konferencia szervezése; 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 kapcsolatos szemináriumok szervezése; képzéssel kapcsolatos szemináriumok
rendezése; kereskedelmi célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; kereskedelmi, szakmai és üzleti
konferenciák szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi, szakmai konferenciák szervezése; kiállítási
szolgáltatások oktatási célokra; kiállítások megszervezése oktatási célokra; kiállítások rendezése oktatási célokra;
kiállítások szervezése oktatási célokra; kollokviumok szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos
tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; 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; oktatási célú bemutatók
szervezése; oktatási célú előadások tervezése; oktatási célú kiállítások rendezése; oktatási célú kiállítások,
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bemutatók szervezése; oktatási célú kiállítások lebonyolítása; oktatási célú kiállításszervezés; oktatási célú

konferenciák tervezése; oktatási célú konferenciák szervezése; 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 szimpóziumok; oktatással kapcsolatos
szemináriumok szervezése; oktatással kapcsolatos szemináriumok rendezése; oktató szemináriumok szervezése;
összejövetelek lebonyolítása; 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; szolgáltatások vetélkedők szervezéséhez; találkozók szervezése és
lebonyolítása; találkozók és konferenciák szervezése; üzleti célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése;
üzleti konferenciák szervezése; üzleti szemináriumok szervezése; versenyek szervezése és lebonyolítása [oktatás
vagy szórakoztatás]; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; workshopok [képzés] szervezése,
lebonyolítása és rendezése.
42

Adatfeldolgozással kapcsolatos kutatás; adatfeldolgozásra szolgáló rendszerek fejlesztése; adatbiztonsági

tanácsadás; adatátviteli rendszerek fejlesztése; adatfeldolgozó készülékek tervezése; adatfeldolgozással
kapcsolatos számítógépes programok készítése; adatfeldolgozó készülékek tervezése és fejlesztése;
adatfeldolgozó készülékek fejlesztése; adatfeldolgozó rendszerek tervezése és fejlesztése; adatfeldolgozó
szoftverek karbantartása; adatmigrációs szolgáltatások; adattároló rendszerek tervezése és fejlesztése; adattároló
rendszerek fejlesztése; információtechnológiai [IT] biztonság, védelem és helyreállítás; információtechnológiai
[IT] konzultáció, tanácsadás és információs szolgáltatások; műszaki folyamatok számítógépes automatizálásával
kapcsolatos kutatás; számítógépekkel kapcsolatos mérnöki szolgáltatások; számítógépekkel kapcsolatos
technológiai szolgáltatások; számítógépekkel kapcsolatos technológiai kutatás; számítógépekkel kapcsolatos
kutatás; számítógépes adatelemzési szolgáltatások; számítógépes diagnosztikai szolgáltatások; szoftverek
tervezése és fejlesztése elektronikus adatbázisokhoz; vezeték nélküli adatátviteli készülékek tervezése és
fejlesztése; vezeték nélküli adatátviteli eszközök, készülékek és berendezések tervezése és fejlesztése;
adatfeldolgozáshoz kapcsolódó mérnöki szaktanácsadás; adatfeldolgozási technológiához kapcsolódó mérnöki
szolgáltatások; adatfeldolgozással kapcsolatos mérnöki szolgáltatások; gépészmérnökség; gépészeti kutatás;
gépezetek elemzésével kapcsolatos mérnöki szolgáltatások; géptervezéshez kapcsolódó mérnöki szolgáltatások;
gyártáshoz kapcsolódó mérnöki tanácsadó szolgáltatások; informatikával kapcsolatos mérnöki szolgáltatások;
ipari mérnöki tevékenységgel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; mérnöki becslések technológiai területeken;
mérnöki és számítógépes mérnöki szolgáltatások; mérnöki felmérések lebonyolítása; mérnöki jelentések
készítése; mérnöki kutatás; mérnöki kutatás technológiai területeken; mérnöki megvalósíthatósági tanulmányok;
mérnöki munkák ipari tesztelése; mérnöki projektmenedzsment szolgáltatások; adatátviteli vizsgálati eszközökkel
kapcsolatos tervezési szolgáltatások; adatfeldolgozás minőségértékelése viszonyítási alappal való
összehasonlítással; alkatrésztesztelés; anyagtesztelés; anyagtesztelő szolgáltatások; anyagvizsgálat és elemzés;
anyagvizsgálat és értékelés; anyagvizsgálat hibakeresés céljából; áruk és szolgáltatások minőségellenőrzése;
berendezések és műszerek működésének ellenőrzése; berendezések és műszerek funkcióinak ellenőrzése;
berendezések tesztelése; biztonságtechnológiai tesztelési szolgáltatások; elektrotechnikai készülékekhez
kapcsolódó elemzési és tesztelési szolgáltatások; elektronikus adatfeldolgozó rendszerek tesztelése;
folyamatkövetés minőségbiztosítás céljából; gépek és berendezések ellenőrzése, üzemellenőrzés; gépek
funkcióinak ellenőrzése; gépek tesztelése; ipari gépekkel kapcsolatos minőségellenőrzési tesztelési
szolgáltatások; integrált áramkörök diagnosztizálásával kapcsolatos mérnöki szolgáltatások; ipari tesztelés; ipari
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vizsgálatok lebonyolítása; adatbázisok tervezése és fejlesztése; adatfeldolgozó eszközökkel kapcsolatos tervezési

szolgáltatások; adatfeldolgozó rendszerek tervezése; berendezés megtervezése; elektronikus adatbiztonsági
rendszerek tervezése és fejlesztése; elektromos rendszerek tervezése; fémmegmunkáló szerszámokkal kapcsolatos
tervezési szolgáltatások; fémmegmunkáló présekkel kapcsolatos tervezési szolgáltatások; gyártási módszerek
tervezése; hálózatok létrehozásával kapcsolatos tervező szolgáltatások; hálózatok tervezése és fejlesztése;
háromdimenziós megjelenítés tervezése; hardverek tervezése multimédiás tartalmak feldolgozásához és
terjesztéséhez; honlapok és weboldalak tervezése; illusztrációs szolgáltatások [tervezés]; információs rendszerek
tervezésével kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; járműgyártással és karosszéria építéssel kapcsolatos
termékfejlesztés; kommunikációs rendszerek tervezése; matematikai modellek tervezése; mechanikai és
mikromechanikai alkatrészek tervezése; mechanikus, elektromechanikus és optoelektronikus berendezések és
eszközök tervezése; megvalósíthatósági tanulmányok megtervezése; menedzsmenttel kapcsolatos információs
rendszerek tervezése; számítógépes ipari tervezés; számítógépes rendszerek tervezése; szárazföldi járművek
alkatrészeinek gyártására szolgáló szerszámok tervezése; szerkezetek tervezésével kapcsolatos műszaki
szolgáltatások; szerszámgépek tervezésével kapcsolatos mérnöki szolgáltatások; szerszámok tervezése;
tájékoztatás a termékfejlesztés területén; tájékoztatás a terméktervezés területén; tanácsadás a technológiai
tervezés területén; tanácsadás csomagolástervezéssel kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások mérnöki
tervezéssel kapcsolatban; technológiai szolgáltatások és a hozzájuk kapcsolódó tervezés; technológiai tervezés;
tervezési szolgáltatások számítógépekhez; tervezési szolgáltatások dokumentumok megjelentetésével
kapcsolatban; tervezési tanácsadás; tervezéssel kapcsolatos jelentések készítése; tervezéssel kapcsolatos
kutatások; tervezéssel kapcsolatos mérnöki konzultáció; tervezéssel kapcsolatos műszaki értékelések; tervezéssel
kapcsolatos technológiai szolgáltatások; tervezetek/tervek kidolgozása; tervező szolgáltatás számítógépes
hardverhez; tervezőberendezések, -felszerelések kölcsönzése; tervezőgrafikával kapcsolatos jelentések készítése;
tudományos szolgáltatások és a hozzájuk kapcsolódó tervezés; tudományos és technológiai tervezés; tudományos
tervezési szolgáltatások; új technológiák tervezése és fejlesztése mások számára; új termékek kutatása és
fejlesztése; új termékek tervezése; új termékek tervezése és kifejlesztése; új termékek tervezése és tesztelése;
vizsgálati és elemzési módszerek tervezése és fejlesztése; vizuális tervezés; ipari digitalizációs és
folyamatfejlesztési tanácsadás; ipari digitalizációs és hatékonyságfejlesztési tanácsadás; digitális gyártási
megoldások fejlesztése.
( 210 ) M 21 00267
( 220 ) 2021.01.26.
( 731 ) Sorry Meat Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

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

gabonakészítmények; kenyér, kenyérpótló termékek, kétszersült, péksütemények és cukrászsütemények;
csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők,
fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet, szószok és egyéb fűszerek; jég (fagyott víz).
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 21 00268
( 220 ) 2021.01.26.
( 731 ) Gera-Mihály Zsófia Margit, Baks (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )
( 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 21 00270
( 220 ) 2021.01.26.
( 731 ) Corwell Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Kállay és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) LAF
( 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.
( 210 ) M 21 00271
( 220 ) 2021.01.26.
( 731 ) MASTER GOOD Kft., Kisvárda (HU)
( 740 ) FÖLDES Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 29

Hús, baromfi; húskivonatok; tojások.

( 210 ) M 21 00274
( 220 ) 2021.01.26.
( 731 ) DC Europe Kft., Székesfehérvár (HU)
( 541 ) FUBA
( 511 ) 11

Hőszivattyúk, hőpumpák; energia feldolgozására szolgáló hőszivattyúk, hőpumpák.

( 210 ) M 21 00275
( 220 ) 2021.01.26.
( 731 ) Lassu Béla, Segesd (HU)
( 740 ) Dr. Keserű Barna Arnold, Győr
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( 546 )

( 511 ) 31

Mezőgazdasági, vízgazdasági termények, kertészeti és erdészeti termékek; feldolgozatlan magvak

mezőgazdasági használatra; feldolgozatlan mezőgazdasági termények; feldolgozatlan mezőgazdasági termékek;
nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági termékek; búza; feldolgozatlan búza; friss búza; feldolgozatlan kukorica;
friss kukorica; nyers kukorica; napraforgómag; repce; feldolgozatlan repce; állati takarmány.
35

Mezőgazdasággal kapcsolatos üzleti információk szolgáltatása; online reklámozás; online közösségi

gazdálkodási szolgáltatások; mezőgazdasági termékekkel és terményekkel kapcsolatos kiskereskedelmi és
nagykereskedelmi szolgáltatások; takarmánnyal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.
( 210 ) M 21 00301
( 220 ) 2013.09.19.
( 731 ) Flowers Bakeries Brands, LLC, Thomasville Georgia (US)
( 740 ) Petosevic, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Péktermékek, nevezetesen kenyér.

( 210 ) M 21 00302
( 220 ) 2021.01.28.
( 731 ) Vértes Alpintechnika Kft., Csesznek (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; hatósági engedély

beszerzése; kártyakiadás.
36

Biztosítási szolgáltatások.

41

Sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 21 00303
( 220 ) 2021.01.28.
( 731 ) Vértes Alpintechnika Kft., Csesznek (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) VASALT UTAS KÁRTYA
( 511 ) 35

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; hatósági engedély

beszerzése; kártyakiadás.
36

Biztosítási szolgáltatások.

41

Sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 21 00304
( 220 ) 2021.01.28.
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( 731 ) Vértes Alpintechnika Kft., Csesznek (HU)

( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) VASALTUTAS KÁRTYA
( 511 ) 35

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; hatósági engedély

beszerzése; kártyakiadás.
36

Biztosítási szolgáltatások.

41

Sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 21 00305
( 220 ) 2021.01.28.
( 731 ) Vértes Alpintechnika Kft., Csesznek (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) VASALT UTAK KÁRTYA
( 511 ) 35

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; hatósági engedély

beszerzése; kártyakiadás.
36

Biztosítási szolgáltatások.

41

Sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 21 00306
( 220 ) 2021.01.28.
( 731 ) Vértes Alpintechnika Kft., Csesznek (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) VASALTUTAK KÁRTYA
( 511 ) 35

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; hatósági engedély

beszerzése; kártyakiadás.
36

Biztosítási szolgáltatások.

41

Sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 21 00310
( 220 ) 2021.01.28.
( 731 ) Tuba Péter, Lovászpatona (HU)
( 546 )

( 511 ) 1

Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek.

37

Építőipari szolgáltatások; üzembehelyezési és javítási szolgáltatások.

42

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

44

Mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.

( 210 ) M 21 00311
( 220 ) 2021.01.28.
( 731 ) Derma Lab Pro Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 3

Illatszerek; kozmetikai szerek; testápolási cikkek; nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények;

illatszerek, eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-,
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súroló-, és csiszolószerek; fogkrémek; gyógynövénykivonatok kozmetikai célokra.

5

Táplálékkiegészítők; 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; fertőtlenítőszerek;
gyógyhatású adalékanyagok; vitaminkészítmények; gyógyszappanok; gyógyhatású kézmosószerek; gyógyhatású
samponok; tisztítószerek gyógyászati célokra; gyógyteák; herbateák [gyógyhatású italok]; liszt gyógyszerészeti
célokra; gyógynövény-kiegészítők speciális étrendet igénylő személyeknek; folyékony gyógynövényes
táplálék-kiegészítők; gyógynövényekből kinyert antioxidánsok; gyógynövényi forrásokból származó
antioxidánsok.
35

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; kiskereskedelmi

szolgáltatások; nagykereskedelmi szolgáltatások.
( 210 ) M 21 00312
( 220 ) 2021.01.28.
( 731 ) Tuba Péter, Lovászpatona (HU)
( 546 )

( 511 ) 1

Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek.

37

Építőipari szolgáltatások; üzembehelyezési és javítási szolgáltatások.

42

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

44

Mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.

( 210 ) M 21 00313
( 220 ) 2021.01.28.
( 731 ) Biotech GmbH Magyarországi Fióktelepe, Diósd (HU)
( 740 ) Dr. Bíró Róbert, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra.
10

Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek.

44

Orvosi szolgáltatások.

( 210 ) M 21 00314
( 220 ) 2021.01.28.
( 731 ) S.M. Power Korlátolt Felelősségű Társaság, Szigetszentmiklós (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

GPS készülékek; elektromos zárak járművekhez; távvezérlő készülékek járműajtók nyitására és zárására;

kamerák járművekhez; visszapillantó kamerák járművekhez; parkolásérzékelők járművekhez; fedélzeti
elektronikus rendszerek parkolási segítségnyújtáshoz; járművek parkolását segítő automata eszközök; monitorok;
360 fokos kilátást biztosító kijelző monitorok járművekhez; indítókábelek; indítókábelek motorokhoz; fagyálló
mérőeszközök.
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Fénykibocsátó diódás lámpák gépjárművekhez; gépjárműlámpák; LED gyertyák; LED-lámpák; LED-izzók;

LED-csíkok; LED-diódás világító berendezések; irányjelző izzók; műszerfal izzók; fényszóró izzók; halogén
izzók; reflektoros izzók; izzók hátsó lámpákhoz.
12

Járművek részei és szerelvényei; földi járművek részei és szerelvényei; kerekek, gumiabroncsok és

lánctalpak járművekhez; lopásgátló és biztonsági eszközök és felszerelések járművekhez; riasztók járművekhez;
biztonsági rendszerek járművekhez [nem zárak]; üléspárnák autókhoz; ülésmagasítók gyermekeknek jármű
ülésekhez; háttámlák járművek üléseihez; járművekhez kialakított üléstálcák; üléshuzatok autókban történő
használatra [alakra formált]; ülések háttámlájára rögzíthető tárolók autókban való használatra kialakítva; ülések
háttámlájára rögzíthető tárolók járművekben való használatra kialakítva; elektromos kerékpárok.
22

Vontatókötelek; vontatókötelek személygépkocsikhoz; gépkocsi vontatókötelek; sátrak [ponyvatetők]

járművekhez.
( 210 ) M 21 00315
( 220 ) 2021.01.28.
( 731 ) Biotech GmbH Magyarországi Fióktelepe, Diósd (HU)
( 740 ) Dr. Bíró Róbert, Budapest
( 541 ) Prednidelt
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra.
( 210 ) M 21 00316
( 220 ) 2021.01.28.
( 731 ) Iankovskyi Igor, Monaco (MC)
( 740 ) Dr. Tóth Melinda Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Gyógyszerészeti és gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; gyógyszerészeti és gyógyászati

eszközök reklámozása; orvosi, klinikai, kórházi, egészségügyi szolgáltatások reklámozása, marketingje.
42

Orvosi, klinikai és egészségügyi kutatások és kutató szolgáltatások.

44

Orvosi szolgáltatások; klinikai, kórházi szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások, gyógyszerészeti és

gyógyászati szolgáltatások; szanatórium, orvosi szolgáltatásokkal kapcsolatos üzemeltetés.
( 210 ) M 21 00317
( 220 ) 2021.01.28.
( 731 ) dr. Szepesi Richárd József, Budapest (HU)
( 740 ) Horváth Péter Pál Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BalaLand Residence
( 511 ) 35

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

41

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 21 00318
( 220 ) 2021.01.28.
( 731 ) dr. Szepesi Richárd József, Budapest (HU)
( 740 ) Horváth Péter Pál Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

41

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 21 00321
( 220 ) 2021.01.29.
( 731 ) Rajczi Norbert, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 36

Pénzügyi, monetáris és banki szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások, ingatlanügyletek.

( 210 ) M 21 00322
( 220 ) 2021.01.29.
( 731 ) Zsigó Etelka Katalin, Kiskunfélegyháza (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

Körömgombaölő, gyógyhatású, saját készítésű paszta forgalmazása, beszerzése, kereskedelme.

41

Szakmai képzés.

44

Higiéniai pedikűr szolgáltatás.

( 210 ) M 21 00324
( 220 ) 2021.01.29.
( 731 ) SZAB-BRI 2009 Kft., Nagyvarsány (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési
olajok és zsírok.
30

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

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető
jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek,; tartósított fűszernövények; ecet,
szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].
( 210 ) M 21 00325
( 220 ) 2021.01.29.
( 731 ) We Love Budapest Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Bagdi Áron Ügyvédi Iroda, Békéscsaba
( 546 )
( 511 ) 9

Médiatartalmak; podcastok; letölthető podcastok, szoftverek; letölthető szoftverek; applikációs szoftver.

16

Képek; fényképek; hírek, közlemények [nyomtatott anyagok]; grafikák; nyomdaipari termékek.

35

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; reklámozási, marketing és

promóciós szolgáltatások; eseménymarketing, hírgyűjtési szolgáltatások; partnerprogram-marketing.
38

Képek, fotók, grafikus képek és illusztrációk számítógépes világhálón keresztül történő elektronikus

továbbítása; podcasting szolgáltatások; podcastok átvitele; hírügynökségi szolgáltatások.
39

Városnézés [turizmus]; városnézések vezetése; városnézések megszervezése; városnézés és kirándulások

szervezése, idegenvezetési szolgáltatások; idegenvezetés; idegenvezetési szolgáltatások; utazási idegenvezetési
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szolgáltatások; utazásszervezés; utazásszervezés, túraszervezés; utazásszervezés, kirándulásszervezés;

utazásszervezési és utazási helyfoglalási szolgáltatások.
40

Fényképelőhívás; fényképkidolgozás; nyomtatási, nyomdai szolgáltatások; nyomtatás, fényképészeti és

mozgóképes filmkidolgozás.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; szórakoztatási célú

rendezvényszervezés; kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; szabadúszó újságírás; audio-,
video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés; díjátadó ünnepségek szervezése; díjátadók vendégül
látása [szervezés]; díjátadó ünnepségek rendezése és lebonyolítása; versenyek és díjkiosztók rendezése; oktatási
díjak kiosztása; teljesítményt elismerő díjkiosztó ünnepségek szervezése; gálák, díszünnepélyek rendezése;
podcastok létrehozása [írása]; szórakoztatás podcaston keresztül; kiadói szolgáltatások; online kiadói
szolgáltatások; számítógépes kiadói szolgáltatások; kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatások, illetve szövegek
írása; folyóiratok publikálása; nem reklámcélú szövegek publikálása; könyvek publikálása és kiadása;
elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása.
42

Grafikák készítése; grafikai tervezés; grafikai szolgáltatások; szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés;

szoftverfejlesztés; termékfejlesztés; programok fejlesztése; számítógépes szoftver fejlesztése; honlapok
fejlesztésére szolgáló szoftverek tervezése és fejlesztése; szoftverek tervezése és fejlesztése; kutatás és fejlesztés
[szolgáltatások].
43

Szállásfoglalás; ideiglenes szállásfoglalás; szállásfoglalás szállodákba; szállásfoglalás utazók számára;

szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; üdülési szállásfoglalási szolgáltatások; szállásfoglalási szolgáltatások
[időmegosztás]; időszakos szállásfoglalással kapcsolatos információs, tanácsadási és foglalási szolgáltatások.
( 210 ) M 21 00333
( 220 ) 2021.01.29.
( 731 ) dr. Vass Anna Zsófia, Halásztelek (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )
( 511 ) 44

Állatorvosi szolgáltatások; állatápolási szolgáltatások; állatkórházi szolgáltatások; állategészségügyi

szolgáltatások; állatorvosi sebészeti szolgáltatások; állatorvosi tanácsadási szolgáltatások; állatgyógyászati
sebészeti szolgáltatások; állatgyógyászati tájékoztatás biztosítása; állatorvosi szolgáltatásokkal kapcsolatos
szaktanácsadás; állatorvosi szolgáltatásokkai kapcsolatos tájékoztatás; állatgondozással kapcsolatos tanácsadó
szolgáltatások; állatorvosi gyógyszerekkel kapcsolatos információs szolgáltatások; állatorvosi gyógyszeriparral
kapcsolatos információs szolgáltatások; laboratóriumi elemzési szolgáltatások állatok kezelésével kapcsolatban;
interneten keresztül nyújtott állatorvosi tájékoztató szolgáltatások; állatkórházak; állatfogászat; állatok ápolása.
( 210 ) M 21 00334
( 220 ) 2021.01.29.
( 731 ) Koronczai Mónika, Veresegyház (HU)
( 740 ) XLEXUM IP Tanácsadó Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Aprósütemények, kekszek; cukrász máz; cukrászáru; cukrászsütemények; csokoládéból készült tortadíszek;

fagyasztott cukrászsütemények [nem gyógyszeres]; fagyasztott sütemények; fogyasztásra kész desszertek
[cukrászsütemények]; fogyasztásra kész desszertek [sütemények]; gyümölccsel töltött cukrásztermékek;
gyümölcsös sütemények; krémes sütemények; macaron [mandulás cukrászsütemény]; marcipán; sós
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aprósütemények, kekszek; sós sütemények; sütemények; sütemények, cukrászsütemények, torták és kekszek

(aprósütemények); házias ízvilágú sütemények, cukrászsütemények, torták és kekszek (aprósütemények);
süteményrudak; tejes cukrászáruk; torta; házias ízvilágú torta; tortadíszek cukorból; vegán sütemények; zselét
tartalmazó cukrászáruk.
( 210 ) M 21 00336
( 220 ) 2021.01.29.
( 731 ) Cony and Brown Kft., Göd (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 20

Alakítható bútorok; állványok [bútorok] audio berendezésekhez; állványok [bútorok] szobai

akváriumokhoz; alumínium kerti bútorok; antik stílusú bútorok; antik bútorok; asztalok [bútor]; átalakítható
bútorok; átlátszó üvegajtók bútorokhoz; bárszekrények [bútorok]; beépített bútorok; beltéri bútorok; biztonsági
szekrények [bútorok]; bolti bútorok; bortároló állványok [bútorok]; bútorajtók; bútoralkatrészek, bútorelemek
[nem fémből]; bútorhuzatok (formára igazított); bútorlábak; bútorok; bútorok és lakberendezési tárgyak; bútorok
étkezdékbe; bútorok előadótermekbe; bútorok (felfújható); bútorok irattárolási célokra; bútorok lakásokba,
irodákba és kertekbe; fürdőszobai berendezések bútorok formájában; függesztett polcok, tárolók [bútorok]; fiókos
tárolók [bútorok]; fésülködő asztalok [bútorok]; fémszekrények [bútorok]; fából készült kerti bútorok;
etetőszékek [bútorok]; elválasztófalak, paravánok bútorok formájában; irodafelszerelések [bútorok]; játéktartó
dobozok, ládák [bútor]; kárpitozott bútor; kerti bútorok; méretre szabott huzatok bútorokhoz; műanyag bútorok;
műanyag kerti bútorok; nappali bútorok; padok/lócák (bútorok); polcok [bútorok]; virágtartók, virágállványok
[bútorok]; zárható szekrények [bútorok]; védőhuzatok bútorokhoz [méretre szabott]; tükrök [bútor];
teraszbútorok; tárolószekrények [bútorok]; tárolódobozok [bútorok]; szekrények (bútorok); rattan bútorok; ágyak;
ágykeretek; ágymatracok; kanapék, díványok; babzsák fotelek; fotelek, karosszékek; székek [ülések]; gardróbok,
gardrób szekrények; komódok, fiókos szekrények; szekrények mint bútorok; asztalok; fürdőszobabútorok;
íróasztalok; forgószékek; irodabútorok; kabátakasztók, fogasok; szobainasok; cipőtartók; éjjeli szekrények,
ágyszekrények; konyhabútorok.
35

Bútorokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; bútorokkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi
szolgáltatások: konyhai gépek, elektromos; elektromos konyhagépek élelmiszerek előkészítéséhez [nem
főzéshez]; turmixgépek [konyhagépek]; keverék [konyhagépek]; kenyérsütő gépek; kenyérpirítók; olajsütők
(fritőzök); elektromos élelmiszer szárítók/aszalók háztartási célokra; grillezők, grillsütők; rácsok, rostélyok,
grillek; ostya-/gofrisütők; elektromos szendvicssütők; palacsintasütők; háztartási vagy konyhai eszközök; tálak,
edények [háztartási eszközök]; sütőformák, tortaformák; szőnyegek [textil]; padlószőnyegek [szőnyegek];
alakítható bútorok; állványok [bútorok] audio berendezésekhez; állványok [bútorok] szobai akváriumokhoz;
alumínium kerti bútorok; antik stílusú bútorok; antik bútorok; asztalok [bútor]; átalakítható bútorok; átlátszó
üvegajtók bútorokhoz; bárszekrények [bútorok]; beépített bútorok; beltéri bútorok biztonsági szekrények
[bútorok] bolti bútorok; bortároló állványok [bútorok]; bútorajtók; bútoralkatrészek, bútorelemek [nem fémből];
bútorhuzatok (formára igazított); bútorlábak; bútorok; bútorok és lakberendezési tárgyak; bútorok étkezdékbe;
bútorok előadótermekbe; bútorok (felfújható); bútorok irattárolási célokra; bútorok lakásokba, irodákba és
kertekbe; fürdőszobai berendezések bútorok formájában; függesztett polcok, tárolók [bútorok]; fiókos tárolók
[bútorok]; fésülködő asztalok [bútorok]; fémszekrények [bútorok]; fából készült kerti bútorok; etetőszékek
[bútorok]; elválasztófalak, paravánok bútorok formájában; irodafelszerelések [bútorok]; játéktartó dobozok, ládák
[bútor]; kárpitozott bútor; kerti bútorok; méretre szabott huzatok bútorokhoz; műanyag bútorok; műanyag kerti
bútorok; nappali bútorok; padok/lócák (bútorok); polcok [bútorok]; virágtartók, virágállványok [bútorok]; zárható
szekrények [bútorok]; védőhuzatok bútorokhoz [méretre szabott]; tükrök [bútor]; teraszbútorok; tárolószekrények
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[bútorok]; tárolódobozok [bútorok]; szekrények (bútorok); rattan bútorok; ágyak; ágykeretek; ágymatracok;

kanapék, díványok; babzsák fotelek; fotelek, karosszékek; székek [ülések]; gardróbok, gardrób szekrények;
komódok, fiókos szekrények; szekrények mint bútorok; asztalok; fürdőszoba bútorok; íróasztalok; forgószékek;
irodabútorok; porszívók; mosogatógépek háztartási célokra; mosógépek; elektromos darálók, húsdarálók
háztartási használatra; vasaló; televíziók; fürdőszobai mérlegek; konyhai mérlegek; házimozi-rendszerek;
térhangzású hangrendszerek; hangszórók, hangfalak; tűzhelyek; konyhai páraelszívók; központi
klímaberendezések; elektromos ventilátorok [háztartási célokra]; kávéfőzőgépek, elektromos; vízforralók;
mikrohullámú sütők; villanyradiátorok, elektromos radiátorok; hajszárítók; hűtötáskák; kabátakasztók, fogasok;
szobainasok; cipőtartók; éjjeli szekrények, ágyszekrények; konyhabútorok; nem elektromos húsdarálók;
kávéfőzők, nem elektromos; játékok.
( 210 ) M 21 00342
( 220 ) 2021.01.29.
( 731 ) ÉDEN FOOD Kft., Őrtilos (HU)
( 740 ) Dr. Sipos András, Siófok
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 21 00343
( 220 ) 2021.01.29.
( 731 ) ÉDEN FOOD Kft., Őrtilos (HU)
( 740 ) Dr. Sipos András, Siófok
( 541 ) Cheeseland
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 21 00348
( 220 ) 2021.01.31.
( 731 ) B.D.B. Fleuer Kft., Ajka (HU)
( 740 ) Dr. Péntek Zoltán János, Ajka
( 541 ) Virágmánia
( 511 ) 39
44

Áruk csomagolása és raktározása.
Mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.

( 210 ) M 21 00353
( 220 ) 2021.02.01.
( 731 ) Kovács Attila Csaba, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kosztolányi Ádám Kristóf, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; gyógynövények; gyógynövényi forrásokból származó

antioxidánsok; gyógynövény-kiegészítők speciális étrendet igénylő személyeknek; gyógynövényekből kinyert
antioxidánsok; immunerősítők; antioxidáns táplálékkiegészítők; táplálékkiegészítők; táplálékkiegészítők nem
gyógyászati használatra; vitaminkészítmények.
29

Alga emberi fogyasztásra; algakivonatok élelmiszerekhez; feldolgozott spirulina alga; szárított ehető algák;

szárított ehető tengeri alga; zöldségek, tartósított.
( 210 ) M 21 00357
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( 220 ) 2021.02.01.
( 731 ) TUTTI BISCOTTI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Fertőszentmiklós (HU)
( 740 ) Molnár és Takács Ügyvédi Iroda, Budapest
( 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,
szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].
( 210 ) M 21 00358
( 220 ) 2021.02.01.
( 731 ) Rózsás Viktor István, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 39

Gépjárművek bérbeadása.

( 210 ) M 21 00359
( 220 ) 2021.02.01.
( 731 ) Aktív-Angyal Kft., Hévízgyörk (HU)
( 541 ) PhysioGuard
( 511 ) 44

Egészségmegőrzéssel kapcsolatos szolgáltatások és tanácsadás, fizioterápia, fizikoterápia.

( 210 ) M 21 00360
( 220 ) 2021.02.01.
( 731 ) Stari-Ker Kft., Tapolca (HU)
( 541 ) GIZELLA - VESZPRÉM VÁROS SÖRE
( 511 ) 32

Sörök.

( 210 ) M 21 00361
( 220 ) 2021.02.01.
( 731 ) Femina Média Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Piros Ádám, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

Folyóiratok; földrajzi térképek; füzetek, könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz; grafikai reprodukciók;

hírlevelek; katalógusok; kézikönyvek (útmutatók); könyvecskék, brosúrák; könyvek; naptárak; nyomtatott
publikációk; prospektusok; újságok.
35

Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatok frissítése és karbantartása számítógépes

adatbázisokban; célzott marketing; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel kapcsolatos információszerzési
szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása
(reklámtáblák); információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba
való rendezése; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése;
közvélemény-kutatás; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt adatok
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frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; piaci tanulmányok; piackutatás;

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés; televíziós reklámozás; üzleti értékelések; üzleti
információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti
vizsgálatok, kutatások; vállalati kommunikációs szolgáltatások; ár-összehasonlító szolgáltatások.
41

Elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; 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.
( 210 ) M 21 00362
( 220 ) 2021.02.01.
( 731 ) Streitman Krisztina, Budapest (HU)
Poprády Judit, Budapest (HU)
( 740 ) Pintz és Társai Kft., Budapest
( 541 ) STREITMAN & POPRÁDY Kreatív Nyelvi Coaching
( 511 ) 41

Coaching [tréning]; coaching; csapatépítés (oktatás); felnőttképzés; képzési szemináriumok lebonyolítása;

képzési szemináriumok lebonyolítása ügyfelek számára; képzési célú műhelyek; képzési célú gyűlések, szakmai
konferenciák szervezése; képzéssel kapcsolatos szemináriumok szervezése; oktatáshoz kapcsolódó nyomtatott
anyagok kiadása; nyomtatott anyagok kiadása [elektronikus formában is], kivéve reklámcélokra; oktatási anyagok
fejlesztése; oktatási anyagok kiadása; oktatási anyagok bérbeadása; mentorálás; nyelvi korrepetálás; nyelvoktatás,
nyelvtanítás; nyelvtanfolyamok; nyelvtanfolyamok szervezése; angol nyelvű oktatási szolgáltatások;
nyelvoktatási és képzési szolgáltatások; idegen nyelvek tanításával kapcsolatos oktatási szolgáltatások; oktatási
célú műhelyek; oktatási és tanítási anyagok előállítása és kölcsönzése; oktatási konzultációs szolgáltatások;
oktatási szolgáltatások coaching formájában; oktatási szolgáltatások gyermekeket tanító pedagógusok számára;
oktatási szolgáltatások nyelvtanítási módszerek átadásához; oktatáskutatás; oktatással kapcsolatos konferenciák
szervezése; oktatással kapcsolatos szakmai konzultációs szolgáltatások; oktató szemináriumok szervezése;
oktatókönyvek megjelentetése; önismereti műhelyek és szemináriumok vezetése; önismereti műhelyek és
szemináriumok szervezése és lebonyolítása; önképzési módszereket alkalmazó tanfolyamok szervezése; online
képzések biztosítása; online távoktatási szolgáltatások; prospektusok kiadása; szakképzéssel kapcsolatos oktatási
szolgáltatások; szakmai műhelyek és tanfolyamok szervezése; személyi coaching [képzés]; személyiségfejlesztő
tanfolyamok; személyiségfejlesztő tréning; szülők képzése gyermekneveléshez; tanácsadási szolgáltatások
oktatással és képzéssel kapcsolatban; találkozók szervezése és lebonyolítása az oktatás területén; tanárképzési
szolgáltatások; tréningek biztosítása; workshopok [képzés] szervezésével, lebonyolításával és rendezésével
kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások.
( 210 ) M 21 00364
( 220 ) 2021.02.01.
( 731 ) Biró László, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Princz Kornél, 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).
M966
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44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.
( 210 ) M 21 00365
( 220 ) 2021.02.01.
( 731 ) Ligetfalvi Viktor, Budapest (HU)
( 541 ) Kronometer
( 511 ) 9
16

Letölthető elektronikus újságok; letölthető elektronikus kiadványok magazinok formájában.
Magazin mellékletek újságokhoz; újságok; általános témájú magazinok; magazinborítók; magazinok, revük

[időszaki lapok]; nyomtatott folyóiratok, magazinok; szakmai magazinok.
35

Hirdetési felület biztosítása újságokban; hirdetési helyek biztosítása folyóiratokban, újságokban és

magazinokban; divatáruk értékesítésének promóciója magazinok reklámcélú cikkeivel.
41

Webes újságok megjelentetése; szórakoztatás biztosítása videók formájában, weboldalon keresztül;

szórakoztatás biztosítása filmklipek formájában, weboldalon keresztül; szórakoztató szolgáltatások webkamerás
televízióműsorok formájában; magazinok, folyóiratok és újságok multimédiás megjelentetése; szabadúszó
újságírás; újság kiadása ügyfelek számára az interneten; újságírói szolgáltatások; újságok megjelentetése; újságok
kiadása; újságkiadás; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése; elektronikus formátumú
magazinok megjelentetése az interneten; elektronikus magazinok kiadása; fogyasztói magazinok kiadása;
könyvek és magazinok megjelentetése; könyvek, magazinok, almanachok és napilapok megjelentetése;
magazinok kiadása; magazinok multimédiás megjelentetése; nem letölthető általános témájú magazinok online
rendelkezésre bocsátása.
42

Tárhely szolgáltatás digitális tartalmak, nevezetesen online újságok és blogok számára.

( 210 ) M 21 00386
( 220 ) 2021.02.03.
( 731 ) Capsys Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

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

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;
elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló
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; üzleti menedzsment, szervezés és 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.
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( 210 ) M 21 00388
( 220 ) 2021.02.03.
( 731 ) Trakperger Beáta, Nyíregyháza (HU)
( 740 ) Patender Kft, Budapest
( 546 )

( 511 ) 20
24

Ágyak, ágyneműk, matracok, párnák, díszpárnák.
Szövetek; textilcikkek és azok helyettesítői; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy mű-anyagból;

ágy- és asztalneműk, ágy és asztalneműk, takarók és szövetek gyapjúból, bútorhuzatok, falvédők és más
osztályokba nem tartozó textiláruk..
25

Ruházati cikkek, lábbelik, fejfedők és ezen cikkek szerelvényei.

( 210 ) M 21 00390
( 220 ) 2021.02.04.
( 731 ) Dai Wenwen, Budapest (HU)
( 740 ) Lázár Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

( 210 ) M 21 00391
( 220 ) 2021.02.04.
( 731 ) Dai Wenwen, Budapest (HU)
( 740 ) Lázár Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

( 210 ) M 21 00392
( 220 ) 2021.02.04.
( 731 ) Dai Wenwen, Budapest (HU)
( 740 ) Lázár Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

( 210 ) M 21 00399
( 220 ) 2021.02.04.
( 731 ) Székely Szabolcs, Budapest (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Közlemények, kiadványok; nyomtatott folyóiratok, magazinok; rendszeresen megjelenő kiadványok;

rendszeresen megjelenő nyomtatott kiadványok; újságok; zenei magazinok.
35

A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: alsóruházat; alsóruházat, fehérneműk; atlétatrikók; baseball sapka; bögrék, korsók; ceruzák;
címkék, matricák; dísztárgyak üvegből; egészségügyi maszkok por elleni védelemre, orvosi célokra; ernyők,
esernyők; felfújható játékok; felfújható párnák; felfújható reklámballonok; felfújható reklámtárgyak; felfújható
strandjátékok; felsőruházat; férfi és női dzsekik, kabátok, nadrágok, mellények; füzetek; füzetpapír, jegyzetpapír;
határidőnaplók; hátizsák, hátitáska; hűtőmágnesek; íróeszközök; írószerek; jegyzettömbök, jegyzetblokkok,
jegyzetfüzetek; kabátok, dzsekik; karkötők, karperecek; karperecek, karkötők [ékszerek]; kulacsok [üresen];
matricák autókra; nadrágok; naplók, naptárak; órák; pólók; porvédő maszkok; pulóverek; sálak; sapkák;
szabadidő ruházat; személyes dísztárgyak nemesfémből; táskák, kézitáskák; teraszra való ernyők; toll- és
ceruzatartók; tollak; USB pendrive-ok; üvegáru; vasalható matricák; védőálarcok/-maszkok; zoknik.
41

Digitális videó, audió és multimédia kiadási szolgáltatások; elektronikus formátumú magazinok

megjelentetése az interneten; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványok multimédiás
megjelentetése; elektronikus magazinok kiadása; fesztiválok szervezése; fesztiválok szervezése kulturális célokra;
folyóiratok és könyvek elektronikus online közzététele; hang- és videofelvételek készítése; információnyújtás a
zene terén; kiadványok megjelentetése; könyvek és magazinok megjelentetése; közösségi kulturális rendezvények
szervezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; magazinok
kiadása; magazinok, folyóiratok és újságok multimédiás megjelentetése; online kiadványok megjelentetése;
szórakoztatási célú fesztiválok rendezése; szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató és kulturális rendezvények
szervezése; szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; webes újságok megjelentetése; zenei
fesztiválokkal kapcsolatos szolgáltatások; zenei rendezvények szervezése.
( 210 ) M 21 00425
( 220 ) 2021.02.05.
( 731 ) Molnár Tamás, Hajdúhadház (HU)
( 740 ) Pintz és Társai Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 21

Bögrék, korsók; porcelánbögrék.
M969
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Zászlók textilből vagy műanyagból; lobogók textilből vagy műanyagból.

25

Pólók; rövid ujjú pólók.

( 210 ) M 21 00469
( 220 ) 2021.02.09.
( 731 ) Karantanya Kft., Budapest (HU)
( 541 ) karantanya
( 511 ) 41

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

( 210 ) M 21 00471
( 220 ) 2021.02.09.
( 731 ) Vadász Gábor, Budapest (HU)
( 541 ) Defesa
( 511 ) 9

Tokok okostelefonhoz; táblagép tokok; tokok digitális személyi asszisztensekhez [PDA-khoz]; védőtokok,

táskák, amelyeket kifejezetten személyi számítógépekhez, mobiltelefonokhoz és táblagépekhez készültek, az
elektromágneses sugárzás blokkolása céljából; golyóálló ruházat.
( 210 ) M 21 00477
( 220 ) 2021.02.09.
( 731 ) COSTRE Development Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 541 ) The Symmetric Players
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipók, fejfedők; alsóruházat, fehérneműk; felsőruházat; futballcipők; lábbelik (1);

sportcipők (1); sportcipők (2); stoplik futballcipőkhöz; tornacipők; tornaruházat; zoknik.
28

Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek karácsonyfadíszek; férfi szuszpenzorok,

altestvédők [sportcikkek]; fitneszgépek; labdaadogató gépek; labdák játékokhoz; lágyékvédők sportoláshoz;
rajtgépek sporthoz; sporthálók; súlyzók (1) ; szeleptűk játéklabdák felfújására szolgáló pumpákhoz; térdvédők
[sportcikkek]; testedző berendezések; testedző övék a derék karcsúsítására; tornaeszközök.
32

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

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez; energiaitalok; izotóniás italok; proteinnel dúsított
sportitalok; üdítőitalok.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; akadémiák [oktatás]; fizikai

erőnléti felmérési szolgáltatások edzési célokra; időmérés sporteseményeken; oktatás biztosítása; oktatási
információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével;
sportlétesítmények üzemeltetése (1); sportlétesítmények üzemeltetése (2); sportversenyek rendezése; szabadidős
létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; személyes oktatófórumok
rendezése és levezetése; személyi edző szolgáltatások [fitneszedzés]; táboroztatás; testnevelés; tornatanítás;
versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].
( 210 ) M 21 00507
( 220 ) 2021.02.09.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szentesi Orsolya, Budapest
( 541 ) SALVEOSOL
( 511 ) 3
5

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

gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.
( 210 ) M 21 00516
( 220 ) 2021.02.09.
M970
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( 731 ) Sántháné Schopper Nóra, Budapest (HU)

( 546 )

( 511 ) 41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; tematikus falmászásra alapozott

képességfejlesztő foglalkozás; know-how átadása; gyakorlati képzés (szemléltetés); oktatás; sportlétesítmények
üzemeltetése; táboroztatás; vizsga szervezés; vezetett mászótúrák; testnevelés.
( 210 ) M 21 00519
( 220 ) 2021.02.09.
( 731 ) HELL ENERGY Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 32

Alkoholmentes teaízű italok; gyümölcsízű italok; tápanyaggal dúsított italok; esszenciák italok

előállításához; ízesített vizek; sörök; szénsavas vizek; ásványvizek; vizek [italok]; gyümölcsitalok és
gyümölcslevek; izotóniás italok; energiaitalok; zöldséglevek [italok]; alkoholmentes italok; tea ízesítésű
gyümölcs alapú üdítőitalok; tea ízesítésű alkoholmentes szénsavas italok; sportitalok.
( 210 ) M 21 00520
( 220 ) 2021.02.09.
( 731 ) Czompó Gábor Ferenc, Balatonalmádi (HU)
( 740 ) Bakos-Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Nevelés.

( 210 ) M 21 00521
( 220 ) 2021.02.09.
( 731 ) Szabó Miklós, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Mórotz Zsolt, Budapest
( 541 ) REVO
( 511 ) 5

Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; étrend-kiegészítők porformában; étrend-kiegészítők

sportolók számára; étrend-kiegészítő italok; fehérjekiegészítő turmixok; protein étrend-kiegészítők.
( 210 ) M 21 00523
( 220 ) 2021.02.09.
( 731 ) Szabó Miklós, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Mórotz Zsolt, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 5

Étrend-kiegészítő italpor keverékek; étrend-kiegészítők emberek és állatok részére; étrend-kiegészítők

porformában; étrend-kiegészítők sportolók számára; étrend-kiegészítő italok; fehérjekiegészítő turmixok; protein
étrend-kiegészítők.
( 210 ) M 21 00524
( 220 ) 2021.02.10.
( 731 ) Sara Lee Foods, LLC, Chicago, Illinois (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Hillshire Farm
( 511 ) 29

Feldolgozott húsok, nevezetesen sonka, kolbász; sertéshús; marhahús; baromfi.

( 210 ) M 21 00525
( 220 ) 2021.02.10.
( 731 ) Sara Lee Foods, LLC, Chicago, Illinois (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Hillshire Farm
( 511 ) 30

Szendvicsek.

( 210 ) M 21 00526
( 220 ) 2021.02.10.
( 731 ) Aidells Sausage Company, Inc., San Leandro, California (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) AIDELLS
( 511 ) 29

Feldolgozott húsok, nevezetesen kolbász és füstölt hús.

( 210 ) M 21 00527
( 220 ) 2021.02.10.
( 731 ) Tyson Foods, Inc., Springdale (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Raised & Rooted
( 511 ) 29

Húspotlók; vegán és vegetáriánus húspótlók; növényi eredetű húspótlók.

( 210 ) M 21 00528
( 220 ) 2021.02.10.
( 731 ) Sara Lee Foods, LLC, Chicago, Illinois (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) JIMMY DEAN
( 511 ) 29

Friss vagy főtt hús, nevezetesen sertés- és baromfihús; elsősorban kolbászból, szalonnából, sonkából és

zöldségekből álló, előre elkészített keverékek ételek készítéséhez; előre csomagolt ételek, amelyek elsősorban
kolbász, szalonna, sonka, tojás, burgonya, sajt vagy gravy szósz kombinációiból állnak; fagyasztott reggeli
előételek tojásból, húsból és burgonyából; fagyasztott előételek húsból, tojásból, zöldségekből és sajtból;
feldolgozott húsok, nevezetesen sertés- és baromfihús; elsősorban szendvicsek és kolbász, palacsinta és kolbász,
palacsintába csomagolt kolbász kombinációiból álló előre csomagolt ételek; elsősorban bundáskenyér, gofri, édes
pékáruk és hús kombinációiból álló előre csomagolt ételek; gravy szósz.
M972

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 210 ) M 21 00529
( 220 ) 2021.02.10.
( 731 ) Sara Lee Foods, LLC, Chicago, Illinois (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) STATE FAIR
( 511 ) 29

Corn dogs.

( 210 ) M 21 00530
( 220 ) 2021.02.10.
( 731 ) Sara Lee Foods, LLC, Chicago, Illinois (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) JIMMY DEAN
( 511 ) 30

Fagyasztott reggeli előételek tojásból, húsból és burgonyából; tojásból, húsból és sajtból álló fagyasztott

előételek; fagyasztott reggeli szendvicsek; reggeli burritók; kekszet, palacsintát és bundáskenyeret tartalmazó
csomagolt ételek; pálcikára szúrt palacsinta és kolbász, kolbász palacsintával csomagolva; pálcikára szúrt
bundáskenyér és kolbász; húsos szendvicsek; reggeli szendvicsek.
( 210 ) M 21 00555
( 220 ) 2021.02.11.
( 731 ) ANILIN Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Stugner Ágnes Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) NIDA
( 511 ) 10

Gyógyászati célú egészségügyi maszkok.

25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.
( 210 ) M 21 00565
( 220 ) 2021.02.12.
( 731 ) D&B 2001 Bt., Budapest (HU)
( 541 ) A fantasztikus nagynéni
( 511 ) 35

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; áruk és szolgáltatások értékesítésének

elősegítése mások számára, nyomtatott anyagok terjesztésével és promóciós vetélkedőkkel; nyomtatott promóciós
anyagok terjesztése postai úton; nyomtatott reklámanyagok terjesztése; promóciós anyagok terjesztése; promóciós
szórólapok terjesztése; prospektusok és termékminták terjesztése; prospektusok és termékminták terjesztése
reklám célból; reklám- és promóciós anyagok terjesztése; reklám-, marketing és hirdetési anyagok terjesztése;
reklám, prospektusok terjesztése; reklámanyag-terjesztés; reklámanyag-terjesztési szolgáltatások; reklámanyagok
online terjesztése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése;
reklámanyagok szétosztása; reklámanyagok terjesztése postai úton; reklámanyagok terjesztése [szórólapok,
prospektusok és nyomtatványok]; reklámanyagok terjesztése; reklámhirdetések terjesztése; reklámlevél
szolgáltatás; reklámminták terjesztésének lebonyolítása; reklámok és kereskedelmi hirdetések terjesztése;
reklámok terjesztése interneten keresztül; reklámok terjesztése online kommunikációs hálózatokon; reklámozó
szórólapok terjesztése; reklámprospektusok terjesztése; reklámszórólapok terjesztése; reklámszövegek terjesztése;
reklámterjesztés; reklámterjesztési szolgáltatások internetes online kommunikációs hálózaton keresztül;
reklámterjesztési szolgáltatások az interneten keresztül; reklámterjesztési szolgáltatások; szórólapok, brosúrák,
nyomtatott anyagok és termékminták reklámcélú terjesztése; áruk és szolgáltatások népszerűsítése szponzoráció
útján; hirdetéssel kapcsolatos tanácsadás, konzultáció; internetes marketinggel kapcsolatos tanácsadói
szolgáltatások; marketing konzultációs szolgáltatások; marketing menedzsmenthez kapcsolódó tanácsadás;
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marketing menedzsment tanácsadás; marketing segítségnyújtás; marketing tanácsadás; marketing-tanácsadás és

-szolgáltatások; marketinggel kapcsolatos szakmai konzultáció; marketinggel kapcsolatos üzleti tanácsadás;
marketinggel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; marketingtanácsadás a közösségi média területén;
promóciók szervezése audiovizuális média használatával; promóciós kampányok szervezésével kapcsolatos
konzultáció vállalatok számára; promóciós tevékenységekhez kapcsolódó tanácsadás; reklám- és marketing
konzultáció; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámozáshoz kapcsolódó konzultációs,
tanácsadási szolgáltatások; reklámozáshoz kapcsolódó üzleti segítségnyújtás; reklámozáshoz kapcsolódó üzleti
szaktanácsadás; reklámozásra és promóciós szolgáltatásokra vonatkozó tanácsadás; reklámozáshoz,
népszerűsítéshez és marketinghez kapcsolódó szaktanácsadó szolgáltatások; üzleti marketing tanácsadás; üzleti
marketing-konzultációs szolgáltatások; üzleti konzultáció a marketinggel kapcsolatban; üzleti hirdetéshez,
reklámozáshoz kapcsolódó konzultáció; ajándéktárgyakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;
ajándéktárgyakkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások.
41

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus

kiadványok multimédiás megjelentetése; elektronikus könyvek és folyóiratok online megjelentetése; elektronikus
szövegek megjelentetése; forgatókönyvírás; forgatókönyv-/szövegkönyvíró szolgáltatások; forgatókönyvírás, nem
reklámcélra; forgatókönyvírói szolgáltatások; hangoskönyvek kiadása; írott szövegek kiadásával kapcsolatos
tanácsadási szolgáltatások; írott szövegek szerkesztése; kiadói szolgáltatások; kiadói szolgáltatások, a nyomtatás
kivételével; kiadványok megjelentetése; könyv- és folyóirat kiadás; könyvek publikálása és kiadása; könyvkiadás;
könyvkiadással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; multimédiás anyagok online kiadása; multimédia
publikációk; audio-, film-, video- és televíziós felvétellel kapcsolatos szolgáltatások; audiovizuális felvételek
készítése; eredeti felvételek készítése; filmek és videofilmek gyártása; filmgyártás; filmgyártás, kivéve
reklámfilmek; filmgyártási szolgáltatások; filmszerkesztés, vágás; hang- és képfelvételek készítése hang- és
képhordozókon; hang- és/vagy videofelvételek készítése; hang- és videofelvételek készítése; hang- és
videoszerkesztési szolgáltatások; hang- és zenefelvételek készítése; hang-, film-, video- és televíziós stúdió
szolgáltatások; szórakoztatási célú filmgyártás; szórakoztató anyagok készítése filmek formájában; szórakoztató
anyagok készítése televízióműsorok formájában; szórakoztató anyagok készítése videók formájában; szórakoztató
televíziós műsorok készítése; élő előadások bemutatása; élő előadások szervezése; élő előadások szervezése és
bemutatása; élő előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; színdarabok készítése; színdarabok rendezése;
színdarabok színpadra állítása; színházi előadások bemutatása; színházi előadások megszervezése, megrendezése
és bemutatása; színházi előadások rendezése; színházi előadások szervezése; színházi produkciók; szórakoztatás
színházi előadások formájában; kulturális célú rendezvények szervezése; kulturális események lebonyolítása;
kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális célú műsorok szervezése; kulturális tevékenységek
biztosítása; rádió- és televízióműsorok készítése; rádió- és televízióprogram készítése; rádióprogramok vagy
televíziós programok előállítása; színdarabok rendezése vagy bemutatása; színházi előadások, animációs és élő
egyaránt; színházi előadások művészeti menedzsmentje, vezetése; színházi szórakoztatás; szórakoztatás
tévéműsorok formájában; televíziós szórakoztatás.
( 210 ) M 21 00631
( 220 ) 2021.02.17.
( 731 ) Vectra-Line Plus 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.
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( 210 ) M 21 00632
( 220 ) 2021.02.18.
( 731 ) Budapesti Független Vizsgaközpont, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Coaching; oktatási szolgáltatások coaching formájában; oktatási vizsgáztatás; eszmecserék, kollokviumok

szervezése és lebonyolítása; kollokviumok szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos
tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; konferenciák és szemináriumok szervezése és lebonyolítása;
konferenciák, kongresszusok, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi, szakmai és üzleti
konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása;
mentorálás; oktatás biztosítása; online oktatás biztosítása; oktatási vizsgalehetőségek biztosítása; oktatási
létesítmények biztosítása; oktatás és képzés biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; karrier információs
és tanácsadási szolgáltatások (oktatási és képzési tanácsadás); oktatóvizsga drónok vezetésére képesítést szerezni
kívánó felhasználók számára; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szemináriumok és workshopok
[képzés] szervezése és lebonyolítása.
42

Kutatási és fejlesztési szolgáltatások; tudományos kutatás.

( 210 ) M 21 00633
( 220 ) 2021.02.18.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) VIVJOA
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 21 00634
( 220 ) 2021.02.18.
( 731 ) Dávida Róbert, Nyíregyháza (HU)
( 541 ) MYPOD
( 511 ) 11

Presszókávéfőzők; elektromos kávéfőzőgépek; elektromos kávéfőzők; elektromos kávéfőzők háztartási

használatra; kávéfőzőgépek, elektromos; kávéfőzők, elektromos; automata kávéfőző készülékek; háztartási
kávéfőzők [elektromos]; kávékapszulák, üresen, elektromos kávéfőzőkhöz.
30

Kávépárnák; szemes kávék; kávéitalok; tejes kávéitalok; kávébab; pörkölt kávébab; őrölt kávébabot

tartalmazó csokoládészeletek; csokoládék; töltött csokoládék; fagyasztott joghurtok [fagylaltok, jégkrémek];
fagylalt; fagylalt desszertek, jégkrémek; fagylalt édességek; fagylalt, jégkrém; gluténmentes pékáruk; pékáruk;
feldolgozott gabonák, keményítő és az ezekből készült áruk, pékáruk és élesztők; magvak, diófélék és szárított
gyümölcsök keverékét tartalmazó rágcsálnivaló szeletek [édességek]; gyümölcsös sütemények/torták;
csokoládébevonatos gyümölcsök; cukor, természetes édesítőszerek, édes bevonatok és töltetek, méhészeti
termékek.
( 210 ) M 21 00638
( 220 ) 2021.02.18.
( 731 ) Biobubi Franchise Korlátolt Felelősségű Társaság, Százhalombatta (HU)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 3

Mosószerek/tisztítószerek, nem gyártási műveletekhez és nem gyógyászati használatra; mosó- és

tisztítószerek; tisztítószerek; tisztítószerek háztartási használatra.
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( 210 ) M 21 00640
( 220 ) 2021.02.18.
( 731 ) BÁCSALMÁSI AGRÁRIPARI ZRT., Budapest (HU)
( 740 ) Pintz és Társai Kft., BUDAPEST
( 546 )

( 511 ) 31

Élő állatok; vetőmagok.

( 210 ) M 21 00641
( 220 ) 2021.02.18.
( 731 ) Calendula Pharma Co. Kft., Ádánd (HU)
( 740 ) Pintz és Társai Kft., BUDAPEST
( 541 ) Prostaline
( 511 ) 5

Kapszulák gyógyszerekhez; fogyasztó kapszulák; kapszulák gyógyászati célokra; kapszulák, üresen,

gyógyszerekhez; humán étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítők gyógyászati célokra.
35

Étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások.
( 210 ) M 21 00646
( 220 ) 2021.02.18.
( 731 ) Hiperstellar Kft., Sándorfalva (HU)
( 541 ) HiperStellar
( 511 ) 12

Elektromos járművek.

( 210 ) M 21 00647
( 220 ) 2021.02.18.
( 731 ) Aspen Global Incorporated, Grand Bay (MU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) LAMITOL
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatorvosi készítmények és anyagok.

( 210 ) M 21 00648
( 220 ) 2021.02.18.
( 731 ) Koós Zoltán, Sopron (HU)
( 546 )

( 511 ) 28
41

Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek.
Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 21 00649
( 220 ) 2021.02.18.
( 731 ) Marketing Empire Korlátolt Felelősségű Társaság, Győr (HU)
( 740 ) Dr. Lipovics János, Budapest
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( 541 ) Marketing Empire

( 511 ) 35

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; célzott marketing;

értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; honlapforgalom optimalizálása;
keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci igények felmérése;
reklámanyag frissítése; reklámkoncepciók kidolgozása; marketing szolgáltatások; reklámszövegírás;
reklámszövegek publikálása; reklámkampányok kidolgozása vállalkozások számára; reklámszövegek írása;
reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; telefonmarketing szolgáltatások [nem értékesítés]; ügyfélprofil
meghatározása kereskedelmi vagy marketingcélokra; webindexelés kereskedelmi vagy reklámcélokra;
reklámterjesztés; reklámlevél szolgáltatás; sajtófigyelés; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;
vállalati kommunikációs szolgáltatások; statisztikák összeállítása; piackutatás; telemarketing szolgáltatások.
( 210 ) M 21 00650
( 220 ) 2021.02.18.
( 731 ) 2XBConsulting s.r.o., Tornaľa (SK)
( 740 ) dr. Liber Noémi, Szigetvár
( 546 )

( 511 ) 39

Utazási irodai szolgáltatások utazásszervezéshez; utazásszervezés; utazásszervezés, túraszervezés;

utazásszervezés, kirándulásszervezés; utazásszervezési és utazási helyfoglalási szolgáltatások; utazásszervezés
[ügynökség]; utazásszervezési ügynökök; utazási irodai szolgáltatások, utazásszervezés; személyre szabott
útvonaltervezés [vezetési]; városnézés [turizmus]; városnézések megszervezése; városnézések vezetése;
városnézés és kirándulások szervezése, idegenvezetési szolgáltatások; körutak és városnézések megszervezése és
lebonyolítása; idegenvezetési szolgáltatások; idegenvezetés; utazási idegenvezetési szolgáltatások; járművek
túrákhoz és kirándulásokhoz való biztosítása; kirándulások, túrák, társasutazások szervezése; kirándulások,
egynapos utak és városnéző túrák szervezése; egynapos túrák szervezése és lefoglalása; túrák szervezése; túrák
szervezése és foglalása; utazások, túrák szervezése; városnéző túrák szervezése, lebonyolítása; városnéző túrák
szervezése [szállítás]; városnéző túrák szervezése; nyaraló utazások és túrák lefoglalása; ügynökségi
szolgáltatások városnéző túrák foglalásához.
41

Szórakoztatási célú rendezvényszervezés; kulturális, szórakoztatási és sportcélú rendezvényszervezés;

csapatépítés (oktatás); idegenvezetős túrák levezetése; borászati oktatás; borászattal kapcsolatos oktatási
szolgáltatások; jegyfoglalás kulturális rendezvényekre; információnyújtás kulturális tevékenységekhez;
jegyfoglalási szolgáltatások kulturális rendezvényekre; kulturális célú bemutatók rendezése; kulturális célú
bemutatók szervezése; kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése; kulturális célú műsorok szervezése;
kulturális célú rendezvények szervezése; kulturális szolgáltatások; kulturális show-k szervezése; kulturális
rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális események lebonyolítása; kulturális tevékenységek
biztosítása; kulturális tevékenységek; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; kulturális
tevékenységek lebonyolítása; kulturális tevékenységek intézése [szervezése]; kulturális tevékenységekkel
kapcsolatos konferenciák szervezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos szemináriumok rendezése;
közösségi kulturális rendezvények szervezése; szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése; vendéglátással
kapcsolatos oktatás.
43

Foglalás panziókban; panziók; panziók házi kedvenceknek; szállásügynökségek [szállodák, panziók];

szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek; ideiglenes szállás biztosítása panziókban; ideiglenes
szállásfoglalás; szállásfoglalás szállodákba; szállásfoglalás; szállásfoglalási szolgáltatások [időmegosztás];
szállásfoglalás utazók számára; üdülési szállásfoglalási szolgáltatások; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás;
szállásfoglalással kapcsolatos információnyújtás; terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek]; szoba- és
terembérlési szolgáltatások; turistaházak, üdülők; vendéglátás; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás];
vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); vendéglátás szervezése
születésnapi bulik számára; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás].
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( 210 ) M 21 00654
( 220 ) 2021.02.19.
( 731 ) Bolya Imre, Budapest (HU)
( 740 ) Bajcsay Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Könyvkiadás; előadások szervezése; előadások szervezése és lebonyolítása; képzési célú előadások

szervezése és lebonyolítása; oktatási célú előadások szervezése és lebonyolítása; oktatási előadások szervezése;
személyiségfejlesztő tréning; személyiségfejlesztő tanfolyamok; személyiségfejlesztő tanfolyamok szervezése;
coaching; coaching [tréning]; workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése; workshopok és
szemináriumok rendezése; élő előadások szervezése és bemutatása.
( 210 ) M 21 00655
( 220 ) 2021.02.19.
( 731 ) Thesis Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Mérőműszerek, precíziós mérőműszerek, elektromos mérőműszerek, mérőberendezések, elektromos

felügyeleti műszerek, diagnosztikai készülékek, hordozható mozgásszenzorok/érzékelők.
( 210 ) M 21 00678
( 220 ) 2021.02.22.
( 731 ) Pryma Zoltán, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 21 00679
( 220 ) 2021.02.22.
( 731 ) Huang Qi Ke, Budapest (HU)
( 541 ) LEONARDO DA VINCI
( 511 ) 14
25

Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek és féldrágakövek; órák és más időmérő eszközök.
Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

( 210 ) M 21 00680
( 220 ) 2021.02.22.
( 731 ) Koch's Torma Kft., Kiskunfélegyháza (HU)
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( 546 )

( 511 ) 29

Csípős darált paprika, csemege paprikakrém, hidegen és melegen tartósított növényi alapú konzervek,

torma.
30

Élelmiszer-ízesítők, ételízesítők, majonéz, tormatermékek, mustár, ketchup, szószok [ízesítőszerek, fűszeres

mártások].
( 210 ) M 21 00681
( 220 ) 2021.02.22.
( 731 ) KANIZSA Trend Korlátolt Felelősségű Társaság, Nagykanizsa (HU)
( 740 ) dr. Gál Zsuzsanna, Budapest
( 546 )
( 511 ) 20

Bútorok, tükrök, keretek; nem fém tartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz; megmunkálatlan vagy

félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán.
35

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 21 00682
( 220 ) 2021.02.23.
( 731 ) RTDM Nonprofit Kft., Gödöllő (HU)
( 740 ) Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Elektronikai eszközök; hardverek; számítógépes alkalmazások; interaktív terminál; érmével működő

mechanizmusok, számítógéppel vezérelt eszközökhöz.
43

Turisztikai szolgáltatások.

( 210 ) M 21 00689
( 220 ) 2021.02.23.
( 731 ) Jadran-Galenski Laboratorij d.d., Rijeka (HR)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) RINOMARIS
( 511 ) 3
5

Illatanyagok; kozmetikai készítmények, piperecikkek.
Gyógyszerek emberi felhasználásra; diétás termékek; diétás kiegészítők és készítmények; gyógyszerészeti

termékek; gyógyszerészeti készítmények; gyógyászati készítmények; gyógyszerkészítmények; higiéniai termékek
gyógyászati használatra; gombaölő szerek.
( 210 ) M 21 00691
( 220 ) 2021.02.23.
( 731 ) Diákhitel Központ Zrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

36

Pénzügyi, monetáris és banki szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; ingatlanügyletek.

41

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

( 210 ) M 21 00692
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( 220 ) 2021.02.23.
( 731 ) Free Bakery Kft., Dunaharaszti (HU)
( 740 ) Pintz és Társai Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Vegán sütemények; pékáruk; gluténmentes pékáruk; feldolgozott gabonák, keményítő és az ezekből készült

áruk, pékáruk és élesztők; készítmények pékáruk készítéséhez; friss péksütemények; péksütemények készítésére
használt keverékek.
( 210 ) M 21 00693
( 220 ) 2021.02.23.
( 731 ) ALKALOID AD Skopje, Skopje (MK)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) LOSMORIDES
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 21 00694
( 220 ) 2021.02.23.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szentesi Orsolya, Budapest
( 541 ) RAMIBETA
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 21 00802
( 220 ) 2021.03.01.
( 731 ) Lőrinczi Krisztina, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Árva Zsuzsanna, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Nevelés; szakmai képzés.

( 210 ) M 21 00812
( 220 ) 2021.03.02.
( 731 ) Novartis AG, Basel (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) COMBIFEXIN
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények emberi felhasználásra, nevezetesen fájdalomcsillapítók, reumaellenes szerek,

valamint lázcsillapítók.
( 210 ) M 21 00817
( 220 ) 2021.03.02.
( 731 ) Majdanics Róbert, Esztergom (HU)
( 740 ) Dr. Keserű Barna Arnold, Győr
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( 546 )

( 511 ) 20

Ágyak; ágyak gyermekeknek; emeletes ágyak; fából készült ágyak; ágyak belső rugózású matracokkal;

ágyak, ágyneműk, matracok, párnák, díszpárnák; díványágyak, ágyneműtartós ágyak; matracok; habszivacs
matracok; rugós matracok; matracvédők; bútorok; gyerekbútorok; gardróbszekrények; komódok, fiókos
szekrények; pelenkázó asztalok; pelenkázó matracok; ágyfelszerelés babaágyakba [nem ágynemű]; szekrények,
ruhásszekrények.
27

Tapéta; tapétaszegélyek; műanyag tapéta; parafa tapéta; textilbélésű tapéta; szigetelő tapéták; textilborítású

tapéták; vinil tapéták; mennyezeti tapéták; tapéta térbeli vizuális hatásokkal; tapéta szoba méretű dekoratív
öntapadós falburkolat formájában; szőnyegek [textil]; padlószőnyegek [szőnyegek]; szőnyegalátétek; kis méretű
szőnyegek; szőnyegek, pokrócok, lábtörlők; puzzle szőnyegek [padlóborítások].
35

Bútorokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; bútorokkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; bútorok értékesítéséhez kapcsolódó kiskereskedelmi szolgáltatások.
( 210 ) M 21 00841
( 220 ) 2021.03.04.
( 731 ) Auware Engineering Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Pintz és Társai Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 42

Gépészmérnökség; gépészeti kutatás; gépészeti elemzéssel kapcsolatos technológiai tanácsadási

szolgáltatások; elektromos rendszerek tervezése; elektromos áramköri lapok tervezése; elektromos erőművekkel
kapcsolatos műszaki tervezési szolgáltatások; szoftverfejlesztés; szoftver-karbantartás; számítógép-programozás;
szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés; számítógépes szoftverek telepítésével és karbantartásával
kapcsolatos műszaki tanácsadás; műszaki tanácsadás elektronikus áramkörök gyártásában használt berendezések
tervezésével kapcsolatban.
( 210 ) M 21 01001
( 220 ) 2021.03.05.
( 731 ) Dex Futuro Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 16

Magazinok, revük (időszaki lapok), nyomtatott publikációk, újságok; papír és karton; nyomdaipari

termékek; könyvkötészeti anyagok.
41

Újságok kiadása, folyóiratok kiadása, magazinok kiadása; kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatás, web-es

újságok megjelentetése, újságok megjelentetése; újság kiadása ügyfelek számára az interneten, újságok,
folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése, magazinok, folyóiratok és újságok multimédiás
megjelentetése, újságírói szolgáltatások, újságkiadás, újságok megjelentetése, szabadúszó újságírás, elektronikus
magazinok kiadása (social media felületeken való megjelenés), magazinokmultimédiás megjelentetése, könyvek,
magazinok, almanachok és napilapok megjelentetése, magazinok kiadásához kapcsolódó szaktanácsadási
szolgáltatások, elektronikus formátumú magazinok megjelentetése az interneten, online hírportálok, kapcsolódó
közvélemény- és piackutatási, illetve elemzési tevékenység, hírlevelek terjesztése.
( 210 ) M 21 01020
( 220 ) 2021.03.05.
( 731 ) Attl Alexandru Attila, Budapest (HU)
( 541 ) Attl drops
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Gyógyhatású olajok; folyékony étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítők emberek és állatok részére; bőrápoló

olajok [gyógyhatású].
29

Étkezési olajok; olajkeverék [étkezési]; olajok, étkezési; növényi olajok étkezési célra; fűszerezett olajok.

( 210 ) M 21 01078
( 220 ) 2021.03.10.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 3
5

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

gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.
( 210 ) M 21 01080
( 220 ) 2021.03.10.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 3
5

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

gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.
( 210 ) M 21 01082
( 220 ) 2021.03.10.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 3
5

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

gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.
( 210 ) M 21 01087
( 220 ) 2021.03.10.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 3
5

Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.
Humán gyógyszerészeti készítmények, bébiételeket kivéve; gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek

bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.
( 210 ) M 21 01088
( 220 ) 2021.03.10.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 21 01116
( 220 ) 2021.03.12.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) SKINSOLUTE
( 511 ) 9

Viselhető aktivitásészlelők; csatlakozott karkötők [mérőműszerek]; okoskarórák;

mesterségesintelligencia-szoftverek; kézi számítógépek [pda]; adatok reprodukálására szolgáló készülékek és
műszerek; adatfeldolgozó rendszerek; letölthető alkalmazások mobil eszközökkel történő használatra; oktatási
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mobilalkalmazások; szoftverek; számítógépes szoftverek orvosi döntéshozatal segítéséhez; mobiltelefonos

szoftveralkalmazások; távdiagnosztikai szoftverek; adatfeldolgozó berendezések és tartozékaik (elektromos és
mechanikus).
10

Gyógyászati készülékek és eszközök; sebészeti eszközök és műszerek gyógyászati alkalmazásra; orvosi

műszerek; orvosi diagnosztikai készülékek orvosi célokra; orvosi mérőeszközök; orvosi diagnosztikai eszközök;
diagnosztikai készülékek gyógyászati használatra; diagnosztikai, vizsgálati és felügyeleti berendezések;
elektronikus analizátorok gyógyászati célokra; érzékelő berendezések betegek életjeleinek megfigyelésére [orvosi
használatra].
41

Oktatási szolgáltatások az egészségügy területén; támogató oktatóprogramok vezetése egészségügyi

szakemberek részére; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások.
44

Orvosi szolgáltatások; orvosi diagnosztikai szolgáltatások [tesztelés és elemzés]; higiéniai és szépségápolási

szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; gyógyszerészeti konzultáció; terápiás
szolgáltatások; kisegítő gondozási szolgáltatások otthoni ápolásban történő segítségnyújtás formájában;
gyógyszerészeti szolgáltatások; betegek orvosi kezelésének monitorozására vonatkozó orvosi támogatás nyújtása;
orvosi tanácsadási szolgáltatások; gyógyászati termékekkel kapcsolatos tanácsadási és tájékoztatási
szolgáltatások; páciensek tájékoztatása a gyógyszerek adagolásával kapcsolatban; orvosi konzultáció;
betegfigyelés.
A rovat 393 darab közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban
( 111 ) 234.021
( 151 ) 2021.04.28.
( 210 ) M 21 01240
( 220 ) 2021.03.24.
( 732 ) Csévi Liqueur Factory Kft., Dunaharaszti (HU)
( 546 )

( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

( 111 ) 234.022
( 151 ) 2021.04.28.
( 210 ) M 21 00752
( 220 ) 2021.02.25.
( 732 ) Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dámosy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 234.105
( 151 ) 2021.04.28.
( 210 ) M 21 01247
( 220 ) 2021.03.24.
( 732 ) Csévi Liqueur Factory Kft., Dunaharaszti (HU)
( 740 ) Belányi Attila, Dunaharaszti
( 546 )

( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

( 111 ) 234.115
( 151 ) 2021.04.28.
( 210 ) M 21 01249
( 220 ) 2021.03.24.
( 732 ) Csévi Liqueur Factory Kft., Dunaharaszti (HU)
( 740 ) Belányi Attila, Dunaharaszti
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( 546 )

( 511 ) 33

Vodka ízesítésű szeszes ital.

( 111 ) 234.146
( 151 ) 2021.04.28.
( 210 ) M 21 01140
( 220 ) 2021.03.16.
( 732 ) Hegedüs Csaba, Abda (HU)
( 541 ) pattintos
( 511 ) 3

Aromaterápiás oldatok; borsmentaolaj [illatszerek]; füstölő készítmények [illatszerek]; illatszer

készítmények; illatszerek, eszenciaolajok; menta illatszerekhez; szintetikus illatszerek; természetes illatszerek;
illatszercikkek; aromák illatszerekhez; folyékony parfümök; parfüm készítmények; természetes olajok
parfümökhöz; aromák [esszencia olajok]; aromaterápiás készítmények; aromatikus anyagok [esszencia olajok];
aromatikus esszencia olajok; borsmenta nyersolaj; cédrusolaj; citromolaj; emulgeált illóolajok; esszenciális olajok
e-folyadékok előállításához történő használatra; esszenciális olajok egyéni használatra; ételízesítő illóolajok;
éterikus esszenciák; éterikus esszenciák és olajok; éterolajok; gyártási eljárásokhoz használt illóolajok;
idegnyugtató esszenciális olajok; illatosított olaj; illóolajok; illóolajok aromaterápiás használatra; illóolajok
háztartási használatra; illóolajok ipari használatra; ízesítők, aromák élelmiszerekhez [illóolajok]; kevert illóolajok;
növényi illóolajok; olajok illatszerekhez; olajok parfümökhöz és illatszerekhez; háztartási illatosítók; illatosítók
gépkocsikhoz.
( 111 ) 234.168
( 151 ) 2021.04.28.
( 210 ) M 21 00665
( 220 ) 2021.02.22.
( 732 ) Külgazdasági és Külügyminisztérium, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Biri Szilvia, Budapest
( 541 ) P
( 511 ) 41

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

A rovat 6 darab közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés módosítása
Meghirdetett védjegybejelentés árujegyzéke korlátozásának tudomásul vétele
( 210 ) M 20 02381
( 220 ) 2020.08.12.
( 731 ) Tolnagro Kft, Szekszárd (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Állatgyógyászati készítmény; fülvédő ápolószer (külsőleg) kutyák számára.

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

Nőgyógyászati gyógyszerkészítmények.

A rovat 2 darab közlést tartalmaz.
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Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 231.521
( 151 ) 2021.04.14.
( 210 ) M 19 02140
( 220 ) 2019.07.09.
( 732 ) Anda Kft., Barcs (HU)
( 740 ) BRAND WAY & COMPASS Kft., Budapest
( 541 ) ZERGE
( 511 ) 2

Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; színezékek, festékek; bevonó anyagok;

fafestékek; fémvédő készítmények; festékhígítók; fixálóanyagok; gipszhabarcsok; színező anyagok; tűzálló
festékek; zománcok.
35

Kül- és beltéri festékek, festékipari termékek, és építési szakipari termékek kereskedelmi ügyleteinek

végzése; kül- és beltéri festékipari termékek, és építési szakipari termékek reklámozása és marketing
tevékenységek; kül- és beltéri festékipari termékek, és építési szakipari termékek termék bemutatói és kiállítások
szervezése és lebonyolítása, kül- és beltéri festékipari termékek, és építési szakipari termékek internetes
kereskedelme; outsourcing szolgáltatások; üzleti segítségnyújtás; építőipari szigetelő- és tömítőanyagok
kereskedelme; kül- és beltéri festékek nagy- és kiskereskedelme, beleértve a kereskedelmi láncokon keresztül
történő értékesítést is; internetes kereskedelem.
( 111 ) 233.203
( 151 ) 2020.12.28.
( 210 ) M 16 02427
( 220 ) 2016.07.25.
( 732 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Ácsvonalzók, famérő lécek; adatfeldolgozó készülékek; adók, nagyfrekvenciás generátorok [távközlés];

ajtócsengők, elektromos; akkumulátoredények; akkumulátor- és elemtöltők; akkumulátorok, elektromos;
akkumulátorrácsok; akkumulátortartályok; akusztikus/akusztikai riasztók; akusztikus csatolók; alhidádék,
távcsővel; állványok fényképezőgépekhez; ampermérők; anódok; anódtelepek; antennák; antikatódok; anyagok
elektromos vezetékekhez [huzalok, kábelek]; anyagvizsgáló készülékek és gépek; apertométerek;
fénynyílásmérők [optika]; áram-egyenirányítók; árammegszakítók; armatúrák, forgórészek [elektromosság];
asztronómiai készülékek és műszerek; automatikus időkapcsolók, az órák kivételével; automatikus
kormányberendezések járművekhez; azbeszternyők tűzoltóknak; azbesztkesztyűk balesetvédelmi célokra;
azbesztruhák balesetvédelmi célokra; azimutális műszerek; azonosító hüvelyek elektromos vezetékekhez;
azonosító zsinórok elektromos vezetékekhez; bábuk mesterséges lélegeztetés gyakorlására [oktatási eszközök];
baleset elleni védőkesztyűk; balesetvédelmi hálók; bankjegykiadó automaták [ATM]; barométerek; bébiőrök;
bekapcsolók, zárókapcsolók; bélyegzőórák; benzinszintjelzők; bérmentesítést ellenőrző készülékek; berregők,
önműködő áramszaggatók; betatronok, indukciós gyorsítók; betörésgátló felszerelések, elektromos; betörésgátló
riasztókészülékek; binokuláris távcsövek; biztonsági felszerelések, a járműülések és a sportfelszerelések részére
készültek kivételével; biztonsági készülékek a vasúti közlekedéshez; biztosítékhuzalok; biztosítékok (olvadó -);
bőrvastagságmérő készülékek; bőrvastagságmérő műszerek [bőripar]; búvárálarcok; búvárkesztyűk;
búváröltönyök, búvárruhák; ciklotronok; cvikkertokok; csatlakozások, kábelsaruk [villamosság]; csatlakozó
dobozok [elektromosság]; csatlakozók, konnektorok [elektromosság]; csatlakozók, konnektorok [elektromosság];
csatolások, kötések, (elektromos -); csatolók [adatfeldolgozó berendezés]; csavarmenet mérők; csengők
[riasztóberendezések]; csíptetők, cvikkerek; csuklótámasz számítógéphez; dekompressziós kamrák [keszonban];
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denzitométerek, sűrűségmérők; desztillálóberendezések tudományos használatra; detektorcsövek; detektorok;

diafragmák [akusztika]; diafragmák [fényképészet]; diagnosztikai készülékek, nem gyógyászati használatra;
diapozitív keretezőgépek; diapozitívok; diavetítők; diffrakciós készülékek [mikroszkópia]; digitális jelek; digitális
képkeretek; digitális könyvolvasók; dinamométerek, rugós erőmérők; díszítő mágnesek; DNS-chipek;
dózismérők, doziméterek; dugaszolóaljzatok, dugaszok, elektromos csatlakozások; egér-alátétek; egér
[számítógép-periféria]; egyedi fényvisszaverő lemezek közlekedési balesetek megelőzésére; elágazódobozok
[villamosság]; elektrodinamikai készülékek vasúti váltók távvezérlésére; elektrodinamikus készülékek jelek
távirányítására; elektrolizáló berendezések; elektromágneses tekercsek; elektromos akkumulátorok járművekhez;
elektromosan fűtött zoknik; elektromos átalakítók; elektromos irányváltó készülékek; elektromos kerítések;
elektromos veszteségjelző készülékek; elektronikus címkék árukhoz; elektronikus határidőnaplók; elektronikus
hirdetőtáblák; elektronikus jeladók; elektronikus közlemények [letölthető]; elektronikus zsebfordítógépek;
elemek, elektromos; ellenállások, elektromos; ellenőrzőberendezések, elektromos; ellenőrzőkészülékek nem
gyógyászati használatra; elosztódobozok [elektromosság]; elosztópultok [elektromosság]; elosztótáblák
[elektromosság]; előrajzolók; előtétlencse (makrofelvételekhez); epidiaszkópok; ergométerek; érintkezők,
(elektromos -); érmebedobással működő szerkezetek televíziós készülékekhez; érmével működő
kioldószerkezetek; ernyők, (fluoreszcens -); erősítő csövek; erősítők; ételelemző készülékek; exponált filmek;
exponált röntgenfilmek; fedelek elektromos dugaszolóaljazatokhoz; fejhallgatók; felmérő eszközök [geodézia];
felügyeleti műszerek, elektromos; félvezetők; fémdetektorok ipari vagy katonai használatra; fényceruzák vizuális
kijelzőkhöz, displayekhez; fénycsövek reklámcélokra; fényelemek; fényemittáló diódák [LED-ek];
fényerő-szabályozók, elektromos; fényképészeti képkeresők, irányzó beállítók; fénymérők; fénymérők,
megvilágításmérők; fénytávíró készülékek; fényt kibocsátó elektronikus mutatóeszközök; fény- vagy mechanikai
jelzőkészülékek; fermentációs készülékek [laboratóriumi]; festékpatronok, üres, nyomtatókhoz és
fénymásológépekhez; feszültségnövelő transzformátorok; feszültségszabályozók járművekhez; filmvágó
készülékek; fizikai kísérletekhez való készülékek és eszközök; foglalatok cvikkerekhez [orrcsíptetőkhöz];
fogvédők; fojtótekercsek; fonalszámlálók [nagyítóüvegek]; fordulatszámlálók; fordulatszám-szabályozók
lemezjátszókhoz; fotómásolatok szárítására szolgáló készülékek; fotómásolatok tükörfényezésére szolgáló
készülékek; földmérő láncok; frekvenciamérők; függőónok; füldugók búvároknak; füstjelző berendezések; galenit
kristályok [detektorok]; galvánakkumulátorok; galvánelemek; galvanométerek; gázellenőrző készülékek;
gázkisülési csövek, (elektromos -), nem világítási célra; gazométerek [mérőműszerek]; geodéziai műszerek és
készülékek; golyóálló mellények; golyóálló ruházat; GPS készülékek; gumiabroncsokban levő nyomás
csökkenését automatikusan jelző készülékek; gyorsulásmérők; gyűjtőlencsék, kondenzorlencsék;
hajósebességmérő műszerek; hajózási jelzőberendezések; hajózási készülékek és műszerek;
hamispénz-vizsgálóberendezések; háromdimenziós szemüvegek; háromlábú állványok fényképezőgépekhez;
határolók, limiterek [elektromosság]; hídmérlegek, járműmérlegek; higanyos libellák; higrométerek,
(lég)nedvességmérők; hodométerek [lépésszámlálók]; hologramok; homokórák; hőmérők, nem gyógyászati
használatra; hőmérsékletindikátor címkék, nem gyógyászati használatra; hőmérsékletjelzők;
hőmérséklet-szabályozó készülékek; hullámhosszmérők; huzalkapcsolók [villamosság]; huzalok fémötvözetből,
biztosítékhuzalok; időregisztráló készülékek; indítókábelek motorokhoz; induktorok, indukciós tekercsek
[elektromosság]; inkubátorok baktériumkultúrákhoz; integrált áramkörök; interfészek [informatika];
intermedierek [fényképészet]; inverterek, áramirányítók [elektromosság]; ionizáló készülékek, kivéve a levegővagy vízkezelő készülékeket; ipari műveletek távirányítására szolgáló elektromos berendezések; iránytűk;
járművek üzemképtelenségére figyelmeztető háromszögek; jegyautomaták; jelzőberendezések, világító vagy
mechanikus; jelzőbóják; jelzőcsengők; jelzőcsengők, elektromos; jelzőlámpák; jelzősípok; kábelek, elektromos;
kaliberkörzők, tolómércék; kalibráló gyűrűk; kapcsolódobozok [elektromosság]; kapcsolók, elektromos;
kapcsolótáblák; kapillárisok, hajszálcsövek; katódok; katódos készülékek rozsda elleni védelemre;
kazánszabályozó műszerek; kémcsövek; kemencék laboratóriumi használatra; kénmérők; képernyők
fotogravűrhöz; keretek diapozitítvekhez; kiegyensúlyozó készülékek; kilométerszámlálók járművekhez;
klinométerek, lejtmutatók, dőlésmérők [vasút]; koaxiális kábelek; kollektorok, elektromos; kommutátorok;
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komparátorok; kompaszok [mérőműszerek]; kondenzátorok, elektromos; kontaktlencsék; kontaktlencse tartók;

konverterek, elektromos; korrekciós lencsék [optika]; kozmográfiai műszerek; ködjelzők, nem robbanóak;
köpenyek/burkolatok elektromos kábelekhez; körlogarlécek; közlekedési bóják; közlekedési jelzőlámpák;
kromatográfok laboratóriumi használatra; kronográfok [időtartamregisztráló készülékek]; laboratóriumi
centrifugák; laboratóriumi tálcák; laptop táskák; laptop tokok; laterna magica; légsűrűségmérők; légzőkészülékek
légszűrésre; légzőkészülékek víz alatti úszáshoz; légzőmaszkok nem mesterséges lélegeztetéshez; lélegeztető
készülékek, a mesterséges légzésre valók kivételével; lemezek elektromos akkumulátorokhoz; lemezek integrált
áramkörökhöz; lemezjátszótűk cseréjére szolgáló készülékek; lemezmeghajtók számítógépekhez; lencsék
csillagfényképezéshez (asztrofotográfiához); lencsevédők; letölthető csengőhangok mobiltelefonokhoz; letölthető
képfájlok; letölthető zenei fájlok; levegő elemzésére szolgáló készülékek; levélmérlegek; lézerek, nem
gyógyászati használatra; libellák, vízmértékek; logarlécek; lombikállványok, retortaállványok; lombikok
laboratóriumi kísérletekhez; lovagló sisakok; lyukkártyás irodagépek; magasságmérők; mágnesek; mágneses
huzalok, mágneshuzalok; magnetofonfej-tisztító szalagok; manométerek; matematikai műszerek; mechanikus
cégtáblák, cégérek; megfigyelő műszerek; mélységmérő fonalak; mélységmérő készülékek és gépek; membránok
tudományos készülékekhez; mentőbóják; mentőcsónakok; mentőkapszulák természeti katasztrófák esetére;
mentőkészülékek és felszerelések; mentőlétrák, vészkijárati vaslépcsők; mentőmellények; mentőövek;
mentőponyvák; mennyiségjelzők; mércék, mértékek, mérőműszerek; mérlegek; mérőasztalok [geodézia];
mérőberendezések, mérőműszerek; mérőeszközök, mértékek; mérőkanalak, adagolókanalak; mérőkészülékek,
elektromos; mérőműszerek; mérőónok; mérőrudak;; metszetvágók, kismetszők; mikrométercsavarok optikai
eszközökhöz; mikrométerek; mikroprocesszorok; mikroszkópok; mikroszkópok tárgylemez dobozai; monitorok
[számítógéphardver]; monitorok [számítógépprogramok]; monoklikhoz kis láncok; munkafelügyeleti tükrök;
munkavédelmi arcvédő pajzs; műholdak, mesterséges holdak tudományos használatra; műholdas navigációs
készülékek; nagyfrekvenciás készülékek; nagyító készülékek [fényképészet]; nagyítók, lupék [optika];
napelemek; napelemek villamosenergia-termeléshez; napszemüvegek; navigációs berendezések járművekbe
[fedélzeti számítógépek]; navigációs eszközök; nehezékek világító készülékekhez; nóniuszok, finombeállítók;
noteszgépek, notebookok; nyomásjelző dugók szelepekhez; nyomásjelzők; nyomásmérők; nyomógombok
csengőkhöz; objektívek, lencsék [optika]; ohmmérők; oktánsok [csillagmagasság-mérők]; oktatási készülékek;
olvasóegységek [informatika]; olvasztótégelyek (laboratóriumi -); ón függőónokhoz; operációs rendszerek
számítógépekhez, rögzített; optikai cikkek; optikai kémlelőnyílások ajtókra; optikai készülékek és eszközök;
optikai lámpák; optikai lemezek; optikai lencsék; optikai letapogató egységek; optikai üvegek; optikai üvegszálak
[fényvezető szálak]; orrvédők műugrók és úszók részére; orsók, csévék [fényképészet]; oszcillográfok; oxigén
áttöltésére szolgáló készülékek; ózonizátorok, ózonizálók; öblítő edények [fényképészet]; összeadógépek;
összeadóművek, számlálók; összekötő hüvelyek/karmantyúk elektromos kábelekhez; parkolóórák; pénzbedobós
készülékekhez való gépezetek; pénztárgépek; pénzszámláló és osztályozó gépek; periszkópok; Petri-csészék;
pipetták; pirométerek; Pitot-csövek; planiméterek, területmérők; polariméterek, sarkításmérők; precíziós
mérlegek; precíziós mérőműszerek; prizmák [optika]; púderpamacsok; radarkészülékek; rádió antennatornyok;
radiológiai ernyők ipari használatra; radiológiai készülékek ipari használatra; rajzfilmek; reduktorok
[elektromosság]; refraktorok, fénysugártörő készülékek; relék, elektromos; reosztátok, szabályozható
ellenállások; részecskegyorsítók; retorták, lombikok; riasztók; röntgencsövek, nem gyógyászati használatra;
röntgenfelvételek nem orvosi használatra; röntgenkészülékek és berendezések, nem gyógyászati használatra;
röntgenkészülékek, nem gyógyászati használatra; röntgensugárzás elleni védőeszközök, nem gyógyászati
használatra; röntgensugárzás elleni védőkesztyűk ipari használatra; sablonok, másoló idomszerek
[mérőeszközök]; savsűrűségmérők; savsűrűségmérők akkumulátorokhoz; sebesség-ellenőrző készülékek
járművekhez; sebességmérő műszerek [fényképészet]; sebességmutatók; sípok kutyák hívására; sípos
riasztókészülékek; sótartalommérők, sófokolók; sötétkamrák [fényképészet]; sötétkamralámpák [fényképészet];
speciális bútorzat laboratóriumokba; speciális ruházat laboratóriumi használatra; speciális védőöltözetek repülők
részére; spektrográfok; spektroszkópok; sportszemüvegek; stroboszkópok; sugárzásmérők; súlymérő gépek;
súlymérő készülékek és eszközök; súlyok; sűrűségmérők, denziméterek; szabászati mérőszalagok;
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szachariméterek; száloptikás vezetékek és kábelek; számítógép billentyűzetek; számítógépes játékszoftver;

számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépperifériák; számítógép programok [letölthető];
számítógépprogramok, rögzített; számlálók, mérőműszerek; számlázógépek; számológépek; számológépek
(golyós -); szárítóállványok [fényképészet]; szárítóállványok fényképészethez; szavazógépek; szegélyjelölők
varráshoz; szélmérők, anemométerek; szélzsákok [szélirány jelzésére]; szemlencsék, okulárok; szemlencsét
tartalmazó műszerek; szemüvegek [optika]; szemüvegkeretek; szemüveglencsék; szemüvegtokok;
szemüvegzsinórok; szeszfokolók, alkoholométerek; szextánsok; szferométerek [felületgörbület-mérők]; szigetelt
rézhuzalok; szíjak mobiltelefonokhoz; szikrafogók; szimulátorok járművek kormányozásához és vezérléséhez;
színpadvilágítás-szabályozók; szintezőlécek (ellenőrző műszerek); szintező műszerek; szirénák; szócsövek;
szoftverek, rögzített; szolenoid szelepek [elektromágneses kapcsolók]; szonárok, hanglokátorok; szondák
tudományos használatra; szonométerek, rezgőnyelves frekvenciamérők; szórócsövek tűzoltófecskendők
tömlőihez; szögmérők [mérőműszerek]; sztereoszkopikus, térlátó készülékek; szünetmentes áramforrások; szűrők
[fényképészet]; szűrők légzőmaszkokhoz; tachométerek; tartók elektromos tekercsekhez; távgyújtó készülékek,
elektromos; távirányító készülékek; távíróhuzalok; távmegszakítók, távkapcsolók; távmérő műszerek,
távolságmérők; távmérő műszerek, teleméterek; távolságregisztráló készülékek, kilométerszámlálók; taxaméterek
[díjmutató számlálószerkezetek]; tejfajsúlymérők; tejsűrűségmérők; tekercsek, elektromos; telefonhuzalok;
telepek világításhoz; teleszkópok; teleszkópos irányzék lőfegyverekhez; tengerészeti iránytűk; tengeri
mélységmérők; teodolitok; térdpárnák, térdvédők munkásoknak; térhatású készülékek; termosztátok;
termosztátok járművekhez; tisztítóberendezések hanglemezekhez; tojáslámpázók; tokok kizárólag fényképészeti
készülékek és műszerek részére; tolómércék; tolósúlyos kézimérlegek; tölcsérek hangszórókhoz; töltőkészülékek
elektromos elemekhez; transzformátorok; tranzisztorok; triódák; tűk lemezjátszókhoz; tükrök [optika]; tűz elleni
védőtakarók; tüzérségi célzótávcsövek; tűzjelző készülékek; tűzoltócsákányok; tűzoltófecskendők; tűzoltóhajók;
tűzoltó készülékek; tűzoltókocsik; tűzoltótömlők, tűzoltófecskendők; tűzvédelmi fúvókák; tűzvédelmi ruházat;
tv-súgógépek; ultraibolya sugárzás elleni szűrők, fényképezéshez; útirányjelző bóják; útjelzők, világító vagy
mechanikus; ütközési próbababák; vágóberendezések mozifilmekhez; vakításgátló ellenzők; vakításgátló
szemüvegek; vakuk [fényképészet]; vákuumcsövek [rádió]; vákuummanométerek, vákuummérők; válaszoló
radarok [transzponderek]; varázsvesszők [forráskutatóké]; variométerek, változtatható induktivitású tekercsek;
vasalt vonómérők; védőálarcok/maszkok; védőcipők baleset, sugárzás és tűz ellen; védőeszközök személyek
balesetvédelmére; védőhálók; védőruházat baleset, sugárzás és tűz ellen; védősisak forrasztáshoz; védősisakok;
védősisakok sporthoz; vegyészeti készülékek és eszközök; vezérlőpult [elektromosság]; vezetékcsatlakozások,
elektromos; vezetékcsatornák, elektromos; vezetékek, elektromos; vezetők, elektromos; világító jelek;
világítótornyok; villámhárítók; villamosított sínek fényszórók felszerelésére; villamos kábelek; villanólámpák
[fényképészet]; villogók [fényjelek]; visszaverődés-mérők, reflektométerek; viszkozitásmérők; vízállásjelzők;
vizelet-fajsúlymérők; vízmérők, hidrométerek; vízszintező, horizont-meghatározó műszerek; vízszintezők,
szintezőműszerek [geodézia]; voltmérők; vonalkód leolvasók; vonalzók [mérőeszközök]; zárak, blendék
[fényképészet]; zárak, elektromos; zárkioldók [fényképészet]; zavarszűrő készülékek [villamosság];
zsebkalkulátorok.
21

Acélgyapot tisztításhoz; állatsörték [kefeáruk és ecsetek]; autómosó kesztyűk; bontófésűk;

borotvapamacsok, borotvaecsetek; bőr fényesítéshez; búvárszivattyúk, plungerek eldugult lefolyók tisztítására;
cipőfényező készülékek, nem elektromos; cipőkefék; dörzsölőeszközök [kefék]; dörzsszivacsok bőr
dörzsöléséhez; edénymosó kefék; elektromos kefék, a géprészek kivételével; felmosórongyok; festett üveg; fésűk;
fésűk állatoknak; fésűk (elektromos); fésűtartók; fogkefék; fogkefék (elektromos -); gyapjúhulladék tisztításhoz;
kátránykenő kefék, hosszú nyéllel; kefeáruk; kefekötéshez anyagok; kefék; kefék (elektromos-), a géprészek
kivételével; kefék lámpaüvegekhez; kefék tartályok tisztítására; kesztyűk fényesítéshez; kézi szőnyegporolók,
prakkerek; kis seprők, nem elektromos, háztartási használatra; körömkefék; kvarcüvegrostok, nem textilipari
használatra; lókefék; lóvakarók [szerszámok]; mop-facsarók; morzsalapátok; mosdószivacsok; mosódeszkák;
nyélre erősített felmosórongyok; olvasztott kvarc [félkész termék], nem építéshez; opálüveg; pamuthulladék
tisztításhoz; porított üveg, dekorációs célra; porrongyok; portalanító készülékek, nem elektromos; seprűk, seprők;
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sertéssörték; sikálóeszközök fémből nyeles serpenyőkhöz; síküveg [nyersanyag]; sminkszivacsok; sörték

kefékhez; súrolópárnák konyhai használatra; szarvasbőr tisztításhoz; szemöldökkefék; szivacsok háztartási
használatra; szőnyegseprők; tejüvegek, opálüvegek; tisztító [fényesítő] anyagok, a papír és a kő kivételével;
tisztítóeszközök, kézi működtetésű; textiből készült vödrök; tisztítógépek és eszközök, nem elektromos, háztartási
használatra; tisztítókóc; tisztítópárnák; tisztítórongyok; toalettkefék, WC-kefék; tollseprűk; törlőrongyok; üveg
járműablakokhoz [félkész termék]; üveg nyers vagy félig megmunkált állapotban, az építési üveg kivételével;
üveggyapot nem szigetelési célra; üvegrost, nem szigetelési vagy textilipari használatra; üvegrostfonál, nem
textilipari használatra; üveggyapot, nem szigetelési célra; viaszpolírozó készülékek, nem elektromos.
25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

28

Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás), kivéve a televíziós szórakoztatással vagy televíziós
programkészítéssel kapcsolatos tudományos és műszaki szolgáltatások, tervezői és kutatói tevékenységek,
valamint számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és fejlesztés.
( 111 ) 233.495
( 151 ) 2021.01.28.
( 210 ) M 14 03186
( 220 ) 2014.10.20.
( 732 ) ARH Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Automatikus gépjárműrendszámot és gépjárműazonosító jeleket/kódokat felismerő szoftverek (rögzített);

karakterfelismerő és karakterazonosító szoftverek (rögzített); jármű-, konténer- és szerelvény azonosító
jeleket/kódokat/karaktereket felismerő és azonosító szoftverek (letölthető); letölthető szoftver alkalmazások
automatikus rendszámfelismerésre, rendszámazonosításra, jármű, konténer és szerelvény azonosító jelek és kódok
felismerésére és azonosítására.
42

Automatikus rendszámfelismerő és rendszámazonosító szoftverek, karakterfelismerő és karakterazonosító

szoftverek, jármű-, konténer- és szerelvény azonosító jeleket/kódokat/karaktereket felismerő és azonosító
szoftverek kidolgozása, korszerűsítése, frissítése, karbantartása, sokszorosítása; jármű-, konténer- és szerelvény
azonosító jeleket/kódokat/karaktereket felismerő és azonosító szoftverekre vonatkozó szoftver tanácsadás; jármű-,
konténer- és szerelvény azonosító jeleket/ kódokat/karaktereket felismerő és azonosító szoftverek, mint
szolgáltatások.
45

Automatikus rendszámfelismerő és rendszámazonosító szoftverek, karakterfelismerő és karakterazonosító

szoftverek, jármű-, konténer- és szerelvény azonosító jeleket/kódokat/karaktereket felismerő és azonosító
szoftverek engedélyezése.
( 111 ) 233.556
( 151 ) 2021.02.09.
( 210 ) M 18 01841
( 220 ) 2018.06.14.
( 732 ) Scitec International S.á.r.l., Luxembourg (LU)
( 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;
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táplálékkiegészítők; vitaminkészítmények; emberi fogyasztásra szánt étrend-kiegészítők, táplálékkiegészítők,

tápanyagadalékok és vitaminkészítmények; proteint vagy kreatint vagy karnitint vagy vitaminokat vagy ásványi
anyagokat vagy kondroitint vagy glükózamint vagy aminosavakat tartalmazó étrend-kiegészítők,
élelmiszerkiegészítők, táplálékkiegészítők; sportolóknak szánt élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők,
étrend-kiegészítők; proteint vagy kreatint vagy karnitint vagy vitaminokat vagy ásványi anyagokat vagy
kondroitint vagy glükózamint vagy aminosavakat tartalmazó dúsított élelmiszerek; súlyszabályozó
élelmiszer-kiegészítők; étrend-kiegészítők, táplálékkiegészítők por, kapszula vagy tabletta formájában;
testsúlykontrollhoz használt táplálékkiegészítők, élelmiszerkiegészítők, étrend-kiegészítők por, kapszula vagy
tabletta formájában; izom- és tömegnövelő táplálékkiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők por,
kapszula vagy tabletta formájában; proteint tartalmazó élelmiszerek; aminosavakat tartalmazó étrend- és
táplálékkiegészítők; aminosavakat tartalmazó élelmiszerek; vitamin és ásványi anyag kiegészítők; vitaminok és
vitamin-készítmények; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők; ásványi táplálékkiegészítők emberi
fogyasztásra; ásványi élelmiszer-kiegészítők; ásványi készítmények és anyagok, nem gyógyászati célokra;
étrendkiegészítők karnitinből; karnitin alapú élelmiszerek; glükózamin étrend-kiegészítők; kreatin
étrend-kiegészítők; kreatin alapú étrend-kiegészítők, élelmiszerek; kondroitin étrend-kiegészítők; kondroitin
alapú élelmiszerek; protein vagy kreatin vagy karnitin vagy vitamin vagy ásványi anyagok vagy kondroitin vagy
glükózamin vagy aminosavak alapú élelmiszerek sportolók számára, nem gyógyászati használatra; proteint vagy
kreatint vagy karnitint vagy vitaminokat vagy ásványi anyagokat vagy kondroitint vagy glükózamint vagy
aminosavakat tartalmazó élelmiszerek; proteint vagy kreatint vagy karnitint vagy vitaminokat vagy ásványi
anyagokat vagy kondroitint vagy glükózamint vagy aminosavakat tartalmazó dúsított élelmiszerek; proteint vagy
kreatint vagy karnitint vagy vitaminokat vagy ásványi anyagokat vagy kondroitint vagy glükózamint vagy
aminosavakat tartalmazó étrendkiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, nem gyógyászati
használatra; súlyszabályozó élelmiszer-készítmények por, kapszula vagy tabletta formájában, nem gyógyászati
használatra; testsúlykontrollhoz használt élelmiszer-készítmények por, kapszula vagy tabletta formájában, nem
gyógyászati használatra; izom- és tömegnövelő élelmiszer-készítmények por, kapszula vagy tabletta formájában,
nem gyógyászati használatra; proteint vagy kreatint vagy karnitint vagy aminosavakat tartalmazó tejalapú italok;
protein csipszek mint étrend-kiegészítők.
14

Órák és más időmérő eszközök; rugóházak (óragyártás); óratokok órákhoz és karórákhoz (óragyártás);

díszdobozok órákhoz; kronográfok (órák); időmérők; óradobozok; óramutatók (óragyártás); elektronikus órák,
karórák; óraszerkezetek, óraművek; ellenőrzőórák (központi órák); óralapok (óra- és karóragyártáshoz);
stopperórák; szíjak órákhoz; óraüvegek; órarugók; karkötőórák (valamennyi, jelen áruosztályban említett áru
kizárólagosan a sporttáplálkozási termékek promóciójára szolgál).
16

Nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási

ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra
szolgáló műanyagok; nyomdabetűk; klisék; poszterek; reklámplakátok; katalógusok; reklámkiadványok;
nyomtatott hirdetések; hirdetőplakát; csomagolóanyagok; buborékfólia (műanyag-) csomagoláshoz; műanyag
zacskók csomagoláshoz; csomagolóanyagok kartonból; papírból, kartonból vagy műanyagból készült tasakok és
cikkek árucikkek csomagoláshoz és tároláshoz; műanyag vízszigetelő fólia csomagoláshoz; műanyagfóliák
csomagolásra.
18

Utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők; hátizsákok, hátitáskák; hétköznapi, utcai táskák; atlétikai

táskák; sporthátizsákok; sporttáskák, tornazsákok, kivéve kerékpárostáskák és hátizsákok.
21

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

(koktél shaker); koktélkeverők; csészék; ivópalackok sportoláshoz, kivéve kerékpárkulacsok; üvegáru italokhoz;
cukortartók; ivópalackok, kivéve kerékpárkulacsok; tárolók, gyógyszeres dobozok; gyógyszeres dobozok (nem
gyógyászati célokra; háztartási használatra szánt személyes adagolók pirulákhoz vagy kapszulákhoz).
24

Nem szőtt textíliák; ágyneműk; asztalneműk; törölközők.

25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; nadrágok; alsónadrágok; alsóruházat, fehérneműk; alsószoknyák; szabott

bélések (ruhák részei); boák (nyakbavalók); bodyk (alsóruházat); bőrruházat; stoplik futballcipőkhöz; magas
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szárú cipő felsőrészek; lábbelik; cipősarkak; cipőtalpbetétek; fém cipőkellékek; kapucnik, mint ruházat;

csúszásgátlók lábbelikhez; dzsekik, mint ruházat; kötényruhák; dzsörzék (ruházat); egyenruhák; testnadrágok;
hajszalagok; szövetkabátok, felöltők; felsőruházat; fityulák; fülvédők (ruházat); fürdőköpenyek, fürdőköntösök;
fürdőnadrágok úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák, úszódresszek; úszósapkák; fürdőszandálok,
fürdőcipők; futballcipők; fűzős bakancsok, csizmák; trikó (alsónemű), kombiné; gabardin (ruházat); stólák, váll
takarására szolgáló ruhadarabok; zoknitartók; csípőszorítók; harisnyaáruk, kötöttáruk; ingek; rövid ujjú ingek;
fűzők (derékig érő); izzadságfelszívó alsóruházat; izzadságfelszívó harisnyák; hónaljvédők; kabátok; kalapvázak;
kamáslik (lábszárvédők); cipőorrok; orárion (egyházi ruházat); kemény ingmellek, plasztronok; sapkák;
kerékpáros ruházat; készruhák; kesztyűk öltözködési célra; kézelők (ruházat); kezeslábasok; kombinék
(alsóruházat); köntösök, pongyolák; öltönyök; kötények (ruházat); kötöttáruk (ruházat); cipőfelsőrészek; lábbelik;
lábszármelegítők; levehető gallérok; bokacsizmák; magas szárú lábbelik; mantilla fátyol; tűzött kabátok, mint
ruhaneműk; pulóverek; mellények; horgászmellények; melltartók; műbőr ruházat; muffok (ruhaneműk);
overallok, munkaruhák; ascot nyakkendők; hosszúnadrágok; nyakkendők; gallérvédők; wetsuit ruhák
vízisíeléshez; övek (ruhadarabok); papírruházat; papucsok; parkák; pénztárca övek (öltözködés); pizsamák;
poncsók; prémsálak (szőrmék); rámák lábbelikhez; 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; szőrmék (ruházat); talpak lábbelikhez; nadrágleszorítók,
pantallók; színes zsebkendők; harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók; lovaglónadrágok; tornacipők;
tornaruházat; egyujjas kesztyűk; vállkendők, nagykendők; selyemövek, vállszalagok; vízhatlan, vízálló ruházat;
zoknik; zoknitartók; zuhanyzó sapkák; férfipólók; nyomtatott pólók; ujjatlan pólók férfiaknak; atlétatrikók
férfiaknak; női pólók; atlétatrikók nőknek; kapucnis felsők; rövidnadrágok, shortok; szövet rövidnadrágok
férfiaknak; melegítő rövidnadrágok férfiaknak; szövet rövidnadrágok nőknek; melegítő rövidnadrágok nőknek;
melegítőnadrágok férfiaknak; melegítőnadrágok nőknek; melegítő felsők férfiaknak; melegítő felsők nőknek;
baseball sapkák; kámzsák; tavaszi/őszi dzsekik, átmeneti dzsekik férfiaknak; tavaszi/őszi dzsekik, átmeneti
dzsekik nőknek; kivéve valamennyi fenti áru esetében a kerékpáros ruházatot.
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; súlyemelő övek [sportcikkek]; edzőkesztyűk;
derék stabilizáló övek sportolási célra; sportkarkötők; hevederek, gurtnik sportolási célra; kötések sportolási
célra; edzőkesztyűk sportolási célra; valamennyi fenti áru vonatkozásában a kerékpáros eszközöket és
felszereléseket kivéve.
29

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

fehérje alapú dúsított, feldolgozott élelmiszerek; proteint vagy kreatint, vagy karnitint vagy aminosavakat
tartalmazó tejalapú italok.
30

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

palacsinták; pótkávé; pudingok; süteménypor; zab alapú ételek; proteinnel dúsított csokoládészeletek; szénhidrát
készítmények dúsított, feldolgozott élelmiszerekhez; szénhidrát alapú dúsított, feldolgozott élelmiszer; glükóz
étkezési használatra; tejturmix alapok (ízesítőszerek/aromák).
32

Alkoholmentes italok; izotóniás italok; smoothie-k [gyümölcs- vagy zöldségitalok]; tejsavó alapú italok;

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

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

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; termékminták, áruminták terjesztése; ellátási
szolgáltatások külső felek részére (termékek és szolgáltatások beszerzése más szervezetek számára);
divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; reklámlevél szolgáltatás;
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hirdetési felület kölcsönzése; hirdetési rovatok készítése; honlapforgalom optimalizálása; import-export

ügynökségek; kereskedelmi információk és tanácsadás a vásárlók számára (vásárlói tanácsadó üzlet);
kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;
kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőoptimalizálás; konzultáció személyzeti kérdésekben;
kommunikáció átírása [irodai funkciók]; közönségszolgálati szolgáltatások; kutatások ügyletekkel kapcsolatban;
marketing szolgáltatások; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; alvállalkozói
szolgáltatások (kereskedelmi támogatás); költségelemzés; pay per click (ppc) hirdetés; piackutatás; piackutatás;
rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,
nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámterjesztés; reklámfilmek készítése; reklámozás; reklámszövegek
publikálása; reklámszövegek írása; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés; segítségnyújtás
kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek
menedzsmentjében; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés; üzletviteli konzultációs
szolgáltatások; számlakivonatok összeállítása; számlázás; szponzorok felkutatása; telemarketing szolgáltatások;
televíziós reklámozás; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; üzleti információk; üzletvitel sportolók
számára; vásárlási megrendelések ügyintézése; kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások, valamint
reklámozás a következőkre vonatkozóan: emberi fogyasztásra szánt étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők,
tápértékkel rendelkező adalékanyagok és vitaminkészítmények, proteint vagy kreatint vagy karnitint vagy
vitaminokat vagy ásványi anyagokat vagy kondroitint vagy glükózamint vagy aminosavakat tartalmazó
étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, sportolóknak szánt élelmiszer-kiegészítők,
táplálékkiegészítők, étrend-kiegészítők, proteint vagy kreatint vagy karnitint vagy vitaminokat vagy ásványi
anyagokat vagy kondroitint vagy glükózamint vagy aminosavakat tartalmazó dúsított élelmiszerek,
súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők, táplálékkiegészítők por, kapszula vagy tabletta
formájában, testsúlykontrollhoz használt táplálékkiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, étrendkiegészítők por,
kapszula vagy tabletta formájában, izom- és tömegnövelő táplálékkiegészítők, élelmiszer-kiegészítők,
étrend-kiegészítők por, kapszula vagy tabletta formájában, proteinalapú étrend-kiegészítők, aminosavakból álló
élelmiszer-kiegészítők, vitaminalapú kiegészítők, vitamin- és ásványianyag-alapú kiegészítők, vitaminok és
vitaminkészítmények, vitaminokat tartalmazó étrendkiegészítők, vitaminkészítmények élelmiszer-kiegészítők
formájában, ásványi étrend-kiegészítők emberi fogyasztásra, ásványi élelmiszer-kiegészítők, karnitinalapú
étrend-kiegészítők, glükózalapú étrend-kiegészítők, glükózaminalapú étrend-kiegészítők, kondroitin
készítmények, kondroitinalapú étrend-kiegészítők, kreatin alapú étrendkiegésztők, sportolóknak szánt protein
vagy kreatin vagy karnitin vagy vitamin vagy ásványi anyag vagy kondroitin vagy glükózamin vagy aminosav
alapú élelmiszerek, nem gyógyászati használatra, élelmiszerek, melyek proteint vagy kreatint vagy karnitint vagy
vitaminokat vagy ásványi anyagokat vagy kondroitint vagy glükózamint vagy aminosavakat tartalmaznak,
protein-, kreatin-, karnitin-, vitamin-, ásványianyag-, aminosav-, glükózamin- vagy kondroitin alapú élelmiszerek,
proteint vagy kreatint vagy karnitint vagy vitaminokat vagy ásványi anyagokat vagy kondroitint vagy
glükózamint vagy aminosavakat tartalmazó dúsított élelmiszerek, proteint vagy kreatint vagy karnitint vagy
vitaminokat vagy ásványi anyagokat vagy kondroitint vagy glükózamint vagy aminosavakat tartalmazó
étrend-kiegészítők, élelmiszerkiegészítők, táplálékkiegészítők, nem gyógyászati használatra, súlyszabályozó
élelmiszerkészítmények por, kapszula vagy tabletta formájában, nem gyógyászati használatra, testsúlykontrollhoz
használt élelmiszer-készítmények por, kapszula vagy tabletta formájában, nem gyógyászati használatra, izom- és
tömegnövelő élelmiszer-készítmények por, kapszula vagy tabletta formájában, nem gyógyászati használatra, tej
és tejtermékek, tejsavó, proteines tej, szójalecitin étkezési célokra, lenmagolaj étkezési célokra, proteinalapú
élelmiszerek proteint vagy kreatin vagy karnitint vagy aminosavakat tartalmazó tejalapú italok, protein csipszek,
szénhidrát alapú élelmiszerek, italok, melyek proteint vagy kreatin vagy aminosavakat vagy karnitint
tartalmaznak, 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].
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Szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; fitnesz tanácsadás; sportrendezvények

szervezésével kapcsolatos tanácsadás; edzési [fitnesz] tanácsadási szolgáltatások.
42

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

kutatás; táplálkozási kutatás; sporttáplálkozási kutatás; élelmiszerek kutatása; ételek és italok területén történő
műszaki kutatással kapcsolatos műszaki konzultáció.
44

Táplálkozási tanácsadás; sporttáplálkozási tanácsadás; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások;

táplálkozási konzultáció; táplálkozási információk nyújtása; táplálkozással kapcsolatos információnyújtás;
táplálkozással kapcsolatos tanácsadás; étrendi és táplálkozási útmutatás; táplálkozási és étrendi tanácsadás;
táplálkozással kapcsolatos szakmai konzultáció; táplálkozási tanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások;
tájékoztatás étrendi és táplálkozási tanácsokkal kapcsolatban; tájékoztatás étrendi és táplálkozási kiegészítőkkel
kapcsolatban; információk biztosítása étrend-kiegészítőkről és táplálkozásról.
( 111 ) 233.824
( 151 ) 2021.03.05.
( 210 ) M 20 02210
( 220 ) 2020.07.29.
( 732 ) Dancs Attila, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Géczi Beatrix 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.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 233.990
( 151 ) 2021.03.29.
( 210 ) M 20 02749
( 220 ) 2020.09.16.
( 732 ) Sarutlan Kármelita Nővérek, Magyarszék (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

Csokoládé; csokoládé alapú diófélék; édességek karácsonyfák díszítéséhez; fűszerek; ízesítők;

fűszernövények; fűszeres készítmények ételekhez; ízesítők ételekhez; ízesítők italokhoz, süteményekhez.
( 111 ) 233.997
( 151 ) 2021.03.31.
( 210 ) M 20 02475
( 220 ) 2020.08.19.
( 732 ) Dienes Balázs, Tiszafüred (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Rózsa101
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Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.

( 111 ) 234.012
( 151 ) 2021.04.08.
( 210 ) M 20 02438
( 220 ) 2020.08.18.
( 732 ) Vályi-Tóth Ilona Anna, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Jógaoktatás; jógával kapcsolatos oktatási szolgáltatás.

( 111 ) 234.013
( 151 ) 2021.04.08.
( 210 ) M 20 02529
( 220 ) 2020.08.27.
( 732 ) Boros Gyula, Budakeszi (HU)
Boros-Uri Viktória, Budakeszi (HU)
( 541 ) CARP DINASTY
( 511 ) 25
28

Horgász ruházat.
Horgászcsalik, horgászfelszerelések.

( 111 ) 234.014
( 151 ) 2021.04.08.
( 210 ) M 20 02437
( 220 ) 2020.08.18.
( 732 ) Content Factory Kft., Esztergom (HU)
( 740 ) Hajdu és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; 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; fitnesz órák vezetése; fizikai erőnléti felmérési szolgáltatások edzési
célokra; fordítás és tolmácsolás; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése;
golflétesítmények üzemeltetése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki
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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 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; 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.
( 111 ) 234.015
( 151 ) 2021.04.08.
( 210 ) M 20 02259
( 220 ) 2020.08.03.
( 732 ) Modern Hostel Property Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Fridman Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.
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( 111 ) 234.016
( 151 ) 2021.04.08.
( 210 ) M 20 02261
( 220 ) 2020.08.03.
( 732 ) Vass Henrietta, Tahitótfalu (HU)
( 546 )
( 511 ) 18

Bőrből készült termékek; szíjak bőrből; bőrből készült: táskák, övtáska, bevásárló táskák, ridikülök,

pénztárcák, bankkártya tartók, kártyatartók, hitelkártya tartó tárcák, apró pénz tartók, dobozok, aktatáskák, kézi
táskák, kulcstartó; bőrből készült tárcák, övhöz erősíthető pénztárca; bőrből készült bőrönd.
25

Bőrövek; bőrből készült ruhák; bőrből készült ruházati kiegészítők; bőr cipők, bőrből készült saruk; bőrből

készült fejfedők; bőrből készült kesztyűk; bőrből készült motoros ruházat.
( 111 ) 234.017
( 151 ) 2021.04.08.
( 210 ) M 20 02422
( 220 ) 2020.08.16.
( 732 ) ENGROUP Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)
( 541 ) ingatlanműhely
( 511 ) 36

Ingatlan adminisztráció; ingatlan bérbeadási szolgáltatások; ingatlan elhelyezéssel kapcsolatos

szolgáltatások [pénzügyi szolgáltatások]; 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; ingatlanokkal kapcsolatos információnyújtás; ingatlanokhoz kapcsolódó tanácsadási
szolgáltatások; ingatlanokkal kapcsolatos számítógépesített információs szolgáltatások; ingatlanokkal kapcsolatos
pénzügyi brókeri szolgáltatások; ingatlanpiaccal kapcsolatos információnyújtás; ingatlanszerzéshez kapcsolódó
kutatási szolgáltatások; ingatlantanácsadás; ingatlanügyletek; ingatlanügynöki szolgáltatások, ingatlanközvetítés;
ingatlanügynöki tevékenység; ingatlanügynökség; ingatlanügynökségek; ingatlanügynökségek szolgáltatásai;
ingatlanügynökségek szolgáltatásai üzletek bérlésével és eladásával kapcsolatosan.
( 111 ) 234.018
( 151 ) 2021.04.08.
( 210 ) M 20 02258
( 220 ) 2020.08.03.
( 732 ) Magyar Optikus Ipartestület, Budapest (HU)
( 740 ) Rónaszéki Tibor, Patinorg Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Kereskedelmi vagy reklám célú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklám célú vásárok szervezése;

árubemutatás; áruminták terjesztése; reklámozás; reklámanyagok terjesztése; eladási propaganda (mások
számára); hirdetési oldalak készítése; hirdetési helyek kölcsönzése; on-line hirdetői tevékenység számítógépes
hálózaton, rádiós- és televíziós reklámozás; gazdasági előrejelzések; piaci tanulmányok; piackutatás; adatgyűjtés
kereskedelmi ügyletekről; kereskedelmi információs ügynökségek; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; beszerzői
szolgáltatások; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; üzletszervezési tanácsadás; közönségszolgálat
kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; üzleti értékelések;
üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti tájékoztatás;
információnyújtás; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció;
üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások.
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( 111 ) 234.019
( 151 ) 2021.04.08.
( 210 ) M 20 02782
( 220 ) 2020.09.18.
( 732 ) Shantou S.E.Z. Ye Sheng Garment Co., Ltd., Shantou, Guangdong (CN)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Bőrruházat; női testre simuló ruhák; női ruházat; nadrágok; ingek; széldzsekik (ruházat); fehérnemű;

ruházati cikkek.
( 111 ) 234.023
( 151 ) 2021.04.09.
( 210 ) M 20 02425
( 220 ) 2020.08.17.
( 732 ) Osváth Tibor, Dunaharaszti (HU)
( 740 ) Dr. Kéri-Dr. Hazai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 111 ) 234.024
( 151 ) 2021.04.09.
( 210 ) M 20 02420
( 220 ) 2020.08.16.
( 732 ) Barta Marianna, Vésztő (HU)
( 541 ) bamanna
( 511 ) 25

Alakformáló alsónemű; alsóingek kimonókhoz [koshimaki]; alsónadrágok, bugyik; alsónadrágok, rövid;

alsóruházat, fehérneműk; bikinik; bodyk [alsóruházat]; bugyik; fehérnemű; fehérnemű kismamáknak; francia
bugyik; funkcionális fehérnemű; fürdőköpenyek; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőruhák, fürdődresszek;
fűzők [alsónemű]; fűzők [alsóneműk, fűzőáruk]; hálóingek; hálóingek, babydollok; hálóköntösök, pongyolák;
hálóruhák; hálóruhák, alváshoz használt ruhák; hálóruhák kismamáknak; hosszú szárú bugyik; hosszú kimonók
(nagagi); hosszúszárú alsóneműk; kimonók; kombinék; kombinék [alsónemű]; kombinék, hálóingek [chemise];
köntösök, pongyolák; melltartók; merevítő nélküli melltartók; míderek; női alsóruházat, fehérnemű; női alsó; női
fürdőruhák; öntapadós melltartók; pánt nélküli melltartók; pizsama; pizsamaalsók; pizsamák; tangák; trikó
[alsónemű], kombiné; úszódressz, fürdőruha.
( 111 ) 234.025
( 151 ) 2021.04.09.
( 210 ) M 20 02257
( 220 ) 2020.08.02.
( 732 ) Discovery Bliss Kft., Csömör (HU)
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( 546 )

( 511 ) 30

Kenyér, péksütemények és cukrászsütemények.

( 111 ) 234.026
( 151 ) 2021.04.09.
( 210 ) M 20 02428
( 220 ) 2020.08.17.
( 732 ) Furka Beáta, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 41

Idegenvezetős túrák lebonyolítása kulturális helyszíneken oktatási célokból; idegenvezetős túrák levezetése;

nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
( 111 ) 234.027
( 151 ) 2021.04.09.
( 210 ) M 20 02256
( 220 ) 2020.08.02.
( 732 ) Discovery Bliss Kft., Csömör (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Szakmai képzés.

( 111 ) 234.028
( 151 ) 2021.04.09.
( 210 ) M 20 02424
( 220 ) 2020.08.17.
( 732 ) Burján Péter, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 19

Ajtók, nem fémből; ajtókeretek, ajtótokok nem fémből; átlátszó nemfém ajtók épületekhez; átlátszó üveg

építési célokra; átlátszó üvegajtók épületekhez; biztonsági üveg; biztonsági üveg építéshez; edzett üveg építési
célokra; dupla üvegezésű egységek, nem fémből; elválasztó ajtók nem fémből; építéshez használt biztonsági
üveg; építéshez használt üveglapok; építési üveg; hőszigetelő tulajdonságú, redőny rendszerű kapuk, ajtók
[nemfém]; hőszigetelő üveg építési használatra; hővédő üveg építési célokra; hővisszaverő üveg építési célokra;
kettős üvegezésű, hermetikusan lezárt egységek (nem fémből); közönséges síküveg építéshez; külső ajtók nem
fémből; laminált építési üveg, beépített elektromos vezetékkel; nem fém harmonikaajtók; nem fémből készült
külső árnyékolók; nemfém tetővilágító ablakok épületekhez; síküveg építési célra; szigetelőüveg; színezett
ablaküveg; tolóajtók, nem fémből; üvegablakok; üvegajtók; üvegajtók épületekhez; üvegfal; üveglapok,
síküvegek épületekhez; üvegpanelek; üvegpanelek ajtókhoz.
( 111 ) 234.029
( 151 ) 2021.04.09.
( 210 ) M 20 02255
M1000
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( 220 ) 2020.08.01.
( 732 ) Zentai Katalin Ildikó, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; folyóiratok és könyvek megjelentetése

elektronikus formában; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; konferenciák és szemináriumok
szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; oktatás és tanítás; elektronikus publikációk biztosítása; online, nem
letölthető videók biztosítása; képzési szemináriumok lebonyolítása; on-line képzések biztosítása; tanfolyamok
szervezése és lebonyolítása.
( 111 ) 234.030
( 151 ) 2021.04.09.
( 210 ) M 20 02421
( 220 ) 2020.08.16.
( 732 ) ENGROUP Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)
( 546 )

( 511 ) 36

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 vásárlásával kapcsolatos szaktanácsadás;
ingatlanokhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; ingatlanokkal kapcsolatos információnyújtás; ingatlanokkal
kapcsolatos számítógépesített információs szolgáltatások; ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyi brókeri
szolgáltatások; ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyek kezelése; ingatlanokra vonatkozó záloghitel szolgáltatások;
ingatlanpiaccal kapcsolatos információnyújtás; ingatlanszerzéshez kapcsolódó kutatási szolgáltatások;
ingatlantanácsadás.
( 111 ) 234.031
( 151 ) 2021.04.09.
( 210 ) M 20 02426
( 220 ) 2020.08.17.
( 732 ) Boutique Hotel Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Erős Petra Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

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

szállás biztosítása; szállodai éttermi szolgáltatások; szállodák által nyújtott éttermi szolgáltatások; szállásfoglalás;
szállásfoglalás szállodákba; szállásfoglalás utazók számára; szállodai étkezés, étkeztetés megszervezése; szállodai
férőhely foglalás; szállodai foglalási szolgáltatások; szállodai foglalási szolgáltatások az interneten keresztül;
szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szobák lefoglalása utazók számára; szobafoglalás.
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( 111 ) 234.032
( 151 ) 2021.04.09.
( 210 ) M 20 02430
( 220 ) 2020.08.17.
( 732 ) K&V Green Flowers Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Jaczó Dániel Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Applikációs szoftver; együttműködési szoftverplatformok [szoftverek]; együttműködési menedzsment

szoftverplatformok; letölthető szoftveralkalmazások; mobil alkalmazások; mobiltelefonos szoftveralkalmazások;
okostelefonokhoz való letölthető szoftveralkalmazások; e-kereskedelmi és e-fizetési szoftverek; online áruház
üzemeltetésére szolgáló szoftverek; számítógépes e-kereskedelmi szoftver; ellátásilánc-menedzsment szoftverek;
foglalási rendszerek szoftverei; kézi mobil digitális elektronikus eszközökhöz és más fogyasztói elektronikákhoz
használt számítógépes szoftverek; letölthető szoftverek; mobil szoftverek; mobiltelefon-szoftverek; szoftverek és
alkalmazások mobil eszközökhöz; számítógépes szoftverek; szoftverek okostelefonokhoz; számítógépes
szoftverplatformok; szoftverek; webalkalmazás- és szerverszoftverek; szoftverek online ügyletek közvetítéséhez.
43

Vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátás; vendéglátási szolgáltatások [étel- és

italszolgáltatás].
( 111 ) 234.033
( 151 ) 2021.04.09.
( 210 ) M 20 02616
( 220 ) 2020.09.03.
( 732 ) Vadnyugati Táncosok Egyesülete, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 41

Szórakoztató célú kiállítások lebonyolítása; szórakoztató versenyek szervezése; szórakoztató vetélkedők

szervezése; szórakoztató sportszolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások sportesemények formájában; oktatási
szórakoztató szolgáltatások biztosítása gyermekek számára, iskolaidő utáni foglalkoztató központokban; élő
szórakoztató előadások bemutatása; élő szórakoztató események rendezése; élő szórakoztató események
bemutatása; élő szórakoztató műsorok szolgáltatása; élő szórakoztató rendezvények lebonyolítása; élő
szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; aerobik- és tánctermek [létesítmények]; élő
táncbemutatók; élő táncelőadások bemutatása; szórakoztatás élő táncelőadások formájában; szórakoztatás
táncelőadások formájában; szórakoztató show-k készítése táncosok részvételével; táncbemutatók szervezése;
tánccal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; tánciskolák; táncklub szolgáltatások; tánclétesítmények biztosítása;
táncoktatás biztosítása; táncoktatás felnőtteknek; táncoktatás gyerekeknek; táncoktatás nyújtása; táncos
bemutatók szervezése; táncos előadások bemutatása; táncos események szervezése; táncos rendezvények; táncos
rendezvények szervezése; táncstúdiók; táncterem, táncparkett biztosítása; tánctermek rendelkezésre bocsátása;
tánctermi szolgáltatások; táncversenyek szervezése; tánctermek üzemeltetése.
( 111 ) 234.034
( 151 ) 2021.04.12.
( 210 ) M 20 02218
( 220 ) 2020.07.30.
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( 732 ) CEDC INTERNATIONAL Sp. z o.o., Oborniki (PL)

( 740 ) Pánszky Ügyvédi Iroda, Budapest
( 554 )

( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok.

( 111 ) 234.037
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 02381
( 220 ) 2020.08.12.
( 732 ) Tolnagro Kft, Szekszárd (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Állatgyógyászati készítmény; fülvédő ápolószer (külsőleg) kutyák számára.

( 111 ) 234.038
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 02985
( 220 ) 2020.10.06.
( 732 ) British American Tobacco (Brands) Inc., Wilmington, DE (US)
( 300 ) 80250 2020.04.09. JM
( 740 ) Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 34

Cigaretta; nyers vagy feldolgozott dohány; sodorható dohány; pipadohány; dohánytermékek; dohánypótlók

(nem gyógyászati célokra); szivarok; szivarkák; öngyújtók; szivargyújtók; gyufák; dohányzó cikkek;
cigarettapapír; cigarettacsövek; cigarettaszűrők; zsebben hordható berendezések cigaretták sodrásához;
kéziszerszámok dohány papírcsőbe fecskendezéséhez; elektronikus cigaretta; elektronikus cigaretta-folyadékok;
felfűtendő dohánytermékek.
( 111 ) 234.039
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 02990
( 220 ) 2020.10.06.
( 732 ) Boros Hédi, Gödöllő (HU)
( 546 )

( 511 ) 28

Sporteszközök, lovasfelszerelések, lovaspálya tartozékok.

( 111 ) 234.040
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 02809
( 220 ) 2020.09.22.
( 732 ) KÉK Adatforrás Bt., Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 9
35

Adatbázisok; elektronikus adatbázisok; adatbázis szoftverek; interaktív adatbázisok.
Számítógépes adatbázis menedzsment; közigazgatási és közgazdasági működési környezet elektronikus

adatbázisának összeállítása egyéni és társas vállalkozások és szolgáltatás-piacfelügyeleti hatóságok részére;
kereskedelmi és vásárlói információs szolgáltatás, adatbázis-szolgáltatás.
42

Adatbázis frissítése; adatbázis karbantartás; WEB oldal frissítése; szoftveradatbázisok frissítése és

fejlesztése, egyéni és társas vállalkozások működési szabályzatának elektronikus adatbázis frissítése és
fejlesztése.
( 111 ) 234.041
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 03001
( 220 ) 2020.10.07.
( 732 ) MVM Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) Powered by MVM
( 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
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
karbantartáshoz 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
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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 ) 234.042
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 02827
( 220 ) 2020.09.23.
( 732 ) Lengyelné Csicsely Zsuzsanna, Győr (HU)
( 546 )

( 511 ) 35
40

Reklámozás; social-media felületen történő reklámozás.
Kerámiaégetés, kerámiakészítés, kerámia feldolgozása, mázak felvitele kerámiára, kerámia feldolgozására

vonatkozó információk biztosítása, kerámiaáruk gyártáshoz használt anyagok kezelése.
( 111 ) 234.043
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 02984
( 220 ) 2020.10.06.
( 732 ) Btitish American Tobacco (Brands) Inc., Wilmington, DE (US)
( 300 ) 80234 2020.04.07. JM
( 740 ) Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) LOVE THE NOW
( 511 ) 34

Cigaretta; nyers vagy feldolgozott dohány; sodorható dohány; pipadohány; dohánytermékek; dohánypótlók

(nem gyógyászati célokra); szivarok; szivarkák; öngyújtók; szivargyújtók; gyufák; dohányzó cikkek;
cigarettapapír; cigarettacsövek; cigarettaszűrők; zsebben hordható berendezések cigaretták sodrásához;
kéziszerszámok dohány papírcsőbe fecskendezéséhez; elektronikus cigaretta; elektronikus cigaretta-folyadékok;
felfűtendő dohánytermékek.
( 111 ) 234.044
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 02989
( 220 ) 2020.10.06.
( 732 ) Pannon Egyetem, Veszprém (HU)
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( 546 )

( 511 ) 41

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

( 111 ) 234.045
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 02811
( 220 ) 2020.09.22.
( 732 ) Wang Yi Min, Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Kiskereskedelmi szolgáltatások.

( 111 ) 234.049
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 02997
( 220 ) 2020.10.07.
( 732 ) MetLife Magyarországi Fióktelepe, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Szakmai képzés.

( 111 ) 234.050
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 01037
( 220 ) 2020.04.15.
( 732 ) Online Comparison Shopping Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Székely Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

38

Távközlési szolgáltatások.

42

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

minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 234.051
( 151 ) 2021.04.14.
( 210 ) M 20 02635
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( 220 ) 2020.09.03.
( 732 ) ICO Zrt., Pomáz (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Acéltollak; albumok; bélyegzők, pecsétek; bélyegzőpárnák; blokkok (papíráruk); borítékok (papíráruk);

brosúrák, vékony fűzött könyvek; ceruzabelek; ceruzahegyező gépek; ceruzahegyezők; ceruzák; ceruzatoldók,
ceruzahosszabbítók; csipeszes írótáblák; csomagolópapír; derékszögű vonalzók; dobozok kartonból vagy
papírból; dossziék (papíráruk); fedelek, kötések, borítók (papíráruk); festékkészletek (iskolai használatra);
festéktálcák; festőpatronok, festősablonok; formák mintázó agyaghoz (anyagok művészeknek); füzetek; görbe
vonalzók; grafikai nyomatok; grafikus ábrázolások; gumírozott szalagok (papíráruk); gyűjthető kártyák, nem
játékokhoz; hajtogató kartonok (irodai cikkek); hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hordozható
nyomdakészletek(irodai cikkek); iratgyűjtők, dossziék; iratkapcsok, gemkapcsok; iratkapcsok, iratfűzők;
irattartók (irodai cikkek); irattartók (papíráru); irodai felszerelések, a bútorok kivételével; irodai kapcsok; irodai
lyukasztógépek; irodai nedvesítők; íróecsetek; íróeszközök; írófelszerelések; írókészletek; írókészletek
(papíráruk); írókréta; írómappák; írószerek; írótábla törlők; írótollak; iskolai táblák; iskolaszerek (papíráruk);
javítófolyadékok (irodai cikkek); javítószalagok (irodai cikkek); jelölőkréta; könyvecskék, füzetek; könyvjelzők;
krétatartók; lyukasztók kézi (irodai cikkek); modellezőanyagok; modellezőpaszta; modellviasz nem fogászati
használatra; naptárak; noteszok; nyomtatott órarendek, menetrendek; öntapadó címkék (papíráruk); öntapadó
szalagok papíripari vagy háztartási használatra; papíráruk; papírszalagok; papírtartó dobozok (irodai cikkek);
papírvágó kések (irodai cikkek); pasztellek (kréták); radírgumik; ragasztók papíripari vagy háztartási használatra;
ragasztószalag-adagolók (irodai cikkek); ragasztószalagok irodai vagy háztartási célokra; ragasztószalagok
papíripari vagy háztartási használatra; rajzeszközök; rajzfelszerelések; rajzoló háromszögek; rajztáblák;
rajztömbök, rajzblokkok; rajzszegek; sablonok (papíráruk); szövegkiemelők(filctollak); tinták; tollak (irodai
cikkek); toll- és ceruzatartók, asztali; tolltartók; töltőceruzák, csavarirónok; töltőtollak; törlésre szolgáló
termékek; tűzőgépek (irodai cikkek); vonalzók rajzoláshoz; ecsetek; oktatási eszközök, a készülékek kivételével;
papír, karton; 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); nyomdabetűk; klisék.
35

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

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása
számítógépes adatbázisokban; adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához;
ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; árösszehasonlító szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása
kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi
ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; átmeneti üzletmenedzsment;
beszerzői szolgáltatások [áruk, illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; célzott marketing; értékesítési
promóciós szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra;
felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; fogyasztói hűségprogramok igazgatása;
honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető szolgáltatások [iroda funkciók]; időpont-ütemezési
szolgáltatások [iroda funkciók]; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk
számítógépes adatbázisokba való rendezése; írott kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti
kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás];
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kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kommunikáció átírása

[irodai funkciók]; marketing szoftverkiadás keretében; marketing szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt adatok
frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és
szolgáltatások eladói és vásárlói részére; pay per click (ppc) hirdetés; piaci információszerzési szolgáltatások
biztosítása; telemarketing szolgáltatások; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.
( 111 ) 234.052
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 02995
( 220 ) 2020.10.07.
( 732 ) Vikor Áron Dávid, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Üzletszervezéssel és -vezetéssel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások; üzletvezetési konzultációs és

tanácsadó szolgáltatások; vállalatok felvásárlásával kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások.
45

Ügyvédi szolgáltatások [jogi szolgáltatások]; ügyvédi szolgáltatások; ügyvédi [barrister] szolgáltatások;

szabadalmi ügyvédi szolgáltatások.
( 111 ) 234.053
( 151 ) 2021.04.14.
( 210 ) M 20 03169
( 220 ) 2020.10.22.
( 732 ) Cisco Technology, Inc., San Jose, California (US)
( 740 ) Braner és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) CISCO DNA
( 511 ) 9

Szoftver- és hardvertermékek; vezeték nélküli vezérlők; rögzített kapcsolók; moduláris kapcsolók;

számítógépes hálózati kapcsolók; hálózat irányítására szolgáló számítógépes szoftverek és hardverek;
számítógépes hálózati szerverek; hálózatbővítők; hálózati adapterek; VPN (virtuális magánhálózati) működtető
szoftver; számítógépes programok számítógépekhez vagy számítógépes hálózatokhoz történő távoli
csatlakozáshoz; szoftverek számítógépekhez és mobileszközökhöz számítógépes magánhálozatok interneten
keresztüli biztonságos távoli eléréséhez; hálózati hozzáférési szerverek hardverei és operációs szoftverei;
gateway-routerek számítógépes vezérlőhardver formájában; adatok gyűjtésére és kezelésére szolgáló adatvevőket,
vezeték nélküli hálózatokat és gatewayeket tartalmazó mobil számítógépes és operációs platformok;
számítógépes hardverek és szoftverek vezeték nélküli hozzáférési pontok kezeléséhez; számítógépes hardverek
vezeték nélküli hozzáférési ponti (WAP-) eszközök körében; számítógépes szoftverek számítógépes hálózatok
összekapcsolásához, kezeléséhez, konfigurálásához és használatához; számítógépes operációs rendszerszoftver;
számítógép routerek, kapcsolók, központok és szerveroperációs-szoftverek; számítógépes szoftverek
számítógépes és kommunikációs hardverek kezeléséhez és működtetéséhez; számítógépes hálózat menedzsment
és biztonsági szoftverek forgalomoptimalizálásra, biztonságos hozzáférés-szabályozásra, felhasználó
azonosításra, titkosításra, biztonságkezelésre és behatolás-megelőzésre szolgáló szoftverek körében; hálózati
biztonsági feladatokat ellátó számítógépes hardver, beleértve tűzfalakat, adattitkosítást és/vagy hálózati biztonsági
protokollok közötti együttműködést; számítógépes szoftverek virtualizációs adattárolásra, adatelemzésre és
adatbiztonságra; számítógépes szoftverek számítógépes hálózati szoftverek körében; számítógépes szoftverek
helyi, nagy kiterjedésű, vezeték nélküli hálózatok, adatközpontok és telefonhálózatok összekapcsolására,
figyelésére, kezelésére, ellenőrzésére, elemzésére, biztosítására és működtetésére; számítógépes szoftverek felhő
alapú számítástechnika források működtetéséhez, karbantartásához, kezeléséhez és telepítéséhez; számítógépes
szoftverek számítógépes rendszerekhez és alkalmazásfejlesztés, üzemeltetés és irányítás; számítógépes szoftver,
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amely web-alapú hozzáférést tesz lehetővé alkalmazásokhoz és szolgáltatásokhoz egy webes operációs

rendszeren vagy portálillesztésen keresztül; felhős (cloud) számítógépes hálózatok és alkalmazások fejlesztésére
és működtetésére szolgáló számítógépes szoftver; számítógéphez használati utasítások optikailag, elektronikusan
és mágnesesen rögzítve, mind a fent említett árukkal történő használatra; számítógépes szoftverek és
hálózatbiztonsági eszközök mindegyike hálózati behatolások és a rosszindulatú programok felderítésére és
megelőzésére, illetve a hálózati felhasználói hozzáférés ellenőrzésére és kezelésére, és a hálózati házirend
végrehajtására; hálózati információk, adatok és forgalom megfigyelésére, elemzésére vagy jelentésre szolgáló
számítógépes szoftverek és hálózatbiztonsági hardverek; számítógépes rendszererőforrások és -elérhetőség
optimalizálására szolgáló számítógépes szoftverek és hálózat biztonsági hardverek.
42

Információtechnológiai [IT] szolgáltatások; konzultációs szolgáltatások a számítógépes hardver- és

szoftverrendszerek mások megbízásából történő tervezése, kiválasztása, kivitelezése, kezelése és használata terén;
számítógépes hálózat tervezési szolgáltatás; számítógépekkel kapcsolatos konzultáció; műszaki támogatás
számítógépes hardver- és szoftverproblémák diagnosztikájára vonatkozó hibaelhárítás körében; műszaki
támogató szolgáltatások a számítógép, az adatok, az e-mail, a webes és hálózati biztonság területén; hálózati
rendszerek műszaki és a számítógép biztonsági ellenőrzése és számítógéphardver és szoftver problémák
diagnosztizálása hibaelhárítás céljából; számítógépes szolgáltatások számítógépes vírusok és fenyegetések
észlelése, blokkolása és eltávolítása, adatok titkosítása és hitelesítése, adatvesztés megakadályozása, adatok
helyreállítása, hálózatok biztosítása, valamint elektronikus kommunikáció észlelése, szűrése, elemzése, kezelése
és blokkolása körében; szoftver mint szolgáltatás (SaaS) szolgáltatásai; számítógépes szoftverek frissítésével
kapcsolatos szolgáltatások; alkalmazásszolgáltatás (ASP), azaz mások szoftveres alkalmazásainak hosztolása;
online szolgáltatások, azaz információ szolgáltatása számítógépes hálózatok útján a számítógépes hálózatépítés,
számítógépes hálózatok, számítógépes rendszerek, számítógépes és hálózati biztonság és felhőalapú
számítástechnika terén; műszaki szaktanácsadás és műszaki kutatás a számítógépes hálózatok és a hálózati
rendszertervezés és a felhőalapú számítástechnika területén; virtualizációs technológiák tervezésével és
fejlesztésével kapcsolatos szaktanácsadás vállalkozások és cégek részére; letölthetetlen szoftver ideiglenes on-line
használatának biztosítása; nem letölthető szoftverek ideiglenes online használatának lehetővé tétele a
számítógépes hálózati kommunikáció terén felhőalapú számítási hálózatok tervezéséhez, megvalósításához és
működtetéséhez használt szoftverek körében; online nem letölthető szoftverek ideiglenes biztosítása, amely
lehetővé teszi az üzleti vállalkozások, az adatközpontok és a távközlési szolgáltatók számára a hálózati szoftverek
és szolgáltatások telepítését, kezelését, hibaelhárítását, nyomonkövetését és frissítését; alkalmazásprogramozási
illesztő szoftvereket (API) futtató alkalmazásszolgáltató programok a hálózati működést, irányítást, konfigurálást,
optimalizálást, ellenőrzést, automatizálást és biztonságot irányító alkalmazások létrehozására; számítógépes
biztonsági szolgáltatások nem kívánt weboldalak és hordozók számítógépes hálózatokhoz való hozzáférésének
korlátozása körében; információnyújtás a számítógépes hálózatépítés és szoftverfejlesztés területén;
számítástechnikai tanácsadás; szoftver mint szolgáltatás (SAAS) szolgáltatások a számítógépes hálózatok és
telekommunikációs hálózatok kezelésére, adatbiztonság biztosítására, hálózathasználati teljesítmény mérésére,
illetve az ügyféltevékenységi adatok gyűjtésére és elemzésére használt üzleti és hálózatanalitikai szoftverekre
vonatkozóan.
( 111 ) 234.054
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 02986
( 220 ) 2020.10.06.
( 732 ) FÉLPÉNZES 2003 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)
( 740 ) Dr. Vígvári Katalin, Debrecen
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( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők; ápolói egyenruhák; egyenruhák; felsőruházat; köpenyek; munkaköpenyek;

munkaruházati cikkek.
( 111 ) 234.055
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 02988
( 220 ) 2020.10.06.
( 732 ) AMC Networks Central Europe Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Spektrum Home+
( 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.

( 111 ) 234.056
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 02634
( 220 ) 2020.09.03.
( 732 ) SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)
( 740 ) Földes és Társa Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 29

Sonka.

( 111 ) 234.057
( 151 ) 2021.04.14.
( 210 ) M 20 02633
( 220 ) 2020.09.03.
( 732 ) ICO Zrt., Pomáz (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ICO
( 511 ) 16

Acéltollak; albumok; bélyegzők, pecsétek; bélyegzőpárnák; blokkok (papíráruk); borítékok (papíráruk);

brosúrák, vékony fűzött könyvek; ceruzabelek; ceruzahegyező gépek; ceruzahegyezők; ceruzák; ceruzatoldók,
ceruzahosszabbítók; csipeszes írótáblák; csomagolópapír; derékszögű vonalzók; dobozok kartonból vagy
papírból; dossziék (papíráruk); fedelek, kötések, borítók (papíráruk); festékkészletek (iskolai használatra);
festéktálcák; festőpatronok, festősablonok; formák mintázó agyaghoz (anyagok művészeknek); füzetek; görbe
vonalzók; grafikai nyomatok; grafikus ábrázolások; gumírozott szalagok (papíráruk); gyűjthető kártyák, nem
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játékokhoz; hajtogató kartonok (irodai cikkek); hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hordozható

nyomdakészletek(irodai cikkek); iratgyűjtők, dossziék; iratkapcsok, gemkapcsok; iratkapcsok, iratfűzők;
irattartók (irodai cikkek); irattartók (papíráru); irodai felszerelések, a bútorok kivételével; irodai kapcsok; irodai
lyukasztógépek; irodai nedvesítők; íróecsetek; íróeszközök; írófelszerelések; írókészletek; írókészletek
(papíráruk); írókréta; írómappák; írószerek; írótábla törlők; írótollak; iskolai táblák; iskolaszerek (papíráruk);
javítófolyadékok (irodai cikkek); javítószalagok (irodai cikkek); jelölőkréta; könyvecskék, füzetek; könyvjelzők;
krétatartók; lyukasztók kézi (irodai cikkek); modellezőanyagok; modellezőpaszta; modellviasz nem fogászati
használatra; naptárak; noteszok; nyomtatott órarendek, menetrendek; öntapadó címkék (papíráruk); öntapadó
szalagok papíripari vagy háztartási használatra; papíráruk; papírszalagok; papírtartó dobozok (irodai cikkek);
papírvágó kések (irodai cikkek); pasztellek (kréták); radírgumik; ragasztók papíripari vagy háztartási használatra;
ragasztószalag-adagolók (irodai cikkek); ragasztószalagok irodai vagy háztartási célokra; ragasztószalagok
papíripari vagy háztartási használatra; rajzeszközök; rajzfelszerelések; rajzoló háromszögek; rajztáblák;
rajztömbök, rajzblokkok; rajzszegek; sablonok (papíráruk); szövegkiemelők(filctollak); tinták; tollak (irodai
cikkek); toll- és ceruzatartók, asztali; tolltartók; töltőceruzák, csavarirónok; töltőtollak; törlésre szolgáló
termékek; tűzőgépek (irodai cikkek); vonalzók rajzoláshoz; ecsetek; oktatási eszközök, a készülékek kivételével;
papír, karton; 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); nyomdabetűk; klisék.
35

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

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása
számítógépes adatbázisokban; adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához;
ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; árösszehasonlító szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása
kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi
ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; átmeneti üzletmenedzsment;
beszerzői szolgáltatások [áruk, illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; célzott marketing; értékesítési
promóciós szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra;
felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; fogyasztói hűségprogramok igazgatása;
honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető szolgáltatások [iroda funkciók]; időpont-ütemezési
szolgáltatások [iroda funkciók]; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk
számítógépes adatbázisokba való rendezése; írott kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti
kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás];
kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kommunikáció átírása
[irodai funkciók]; marketing szoftverkiadás keretében; marketing szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt adatok
frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és
szolgáltatások eladói és vásárlói részére; pay per click (ppc) hirdetés; piaci információszerzési szolgáltatások
biztosítása; telemarketing szolgáltatások; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.
( 111 ) 234.058
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 02987
( 220 ) 2020.10.06.
( 732 ) Fejes Sándor Zoltán, Balatonederics (HU)
( 541 ) Sárkány
( 511 ) 33

Gin; borok; kevert alkoholos italok, nem söralapú.

( 111 ) 234.059
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 03003
( 220 ) 2020.10.07.
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( 732 ) Százvilág Kft., Budapest (HU)

( 740 ) Pintz és Társai Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; szolgáltatások kereskedelmi ügyletek kezelésére;

kereskedelmi ügyletek tárgyalása; kereskedelmi vállalkozások üzletvezetési adminisztrációja; irodai
tevékenységek szolgáltatásai.
( 111 ) 234.060
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 02996
( 220 ) 2020.10.07.
( 732 ) Dr. Buda Álmos Botond, Kisvárda (HU)
( 541 ) Ritorno
( 511 ) 30

Kávé; tea; kakaó; csokoládé; édességek; pékáruk; cukrászsütemények; szendvicsek; növényi alapú

kávépótlók; fűszerek, ízesítők; kávé alapú italok; fagylaltok; gabonapelyhek.
32

Vizek [italok]; alkoholmentes koktélok; energiaitalok; gyümölcslevek; ízesített szénsavas italok; nem

szénsavas üdítőitalok; smoothie-k [gyümölcs- vagy zöldségitalok].
43

Kávéházak; teaházak; éttermi szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás].

( 111 ) 234.062
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 03008
( 220 ) 2020.10.08.
( 732 ) AMC Networks Central Europe Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlési szolgáltatások.

41

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

( 111 ) 234.063
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 03168
( 220 ) 2020.10.22.
( 732 ) Mudra Ágnes 50%, Budapest (HU)
Schellenberger Roland 50%, Budapest (HU)
( 740 ) Erős Petra Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

Ásványvíz [italok]; ásványvizek; vizek; vizek [italok]; szénsavas víz; szénsavas víz [szódavíz]; szénsavas

vizek; alkoholmentes italok.
( 111 ) 234.064
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 01200
( 220 ) 2020.05.04.
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( 732 ) AKRIL BÚTOR KFT., Győr (HU)

( 740 ) dr. Kiss-Kovács Orsolya, Győr
( 541 ) Álmaid akrilba foglalva
( 511 ) 20

Bútorok, tükrök, keretek.

( 111 ) 234.082
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 02758
( 220 ) 2020.09.16.
( 732 ) Euromedic-Pharma Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz

kapcsolódó nagykereskedelmi szolgáltatások; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; marketing szolgáltatások;
online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; célzott marketing, értékesítési promóciós szolgáltatások;
hirdetési- és reklámszolgáltatások, reklámanyagok (prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése;
reklámterjesztés; beszerzői szolgáltatások.
( 111 ) 234.083
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 02544
( 220 ) 2020.08.28.
( 732 ) Dr. Tóth György, Üröm (HU)
( 740 ) Dr. Nagy Krisztina Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 40
44

Fogtechnikusi szolgáltatások.
Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; fogorvosi ellátás; fogorvosi szolgáltatások; fogorvosi

szűrővizsgálatok.
( 111 ) 234.084
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 02545
( 220 ) 2020.08.28.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szentesi Orsolya, Budapest
( 541 ) ELIOTENDER
( 511 ) 3
5

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

gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.
( 111 ) 234.085
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( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 02546
( 220 ) 2020.08.28.
( 732 ) SINOPHARM FORTUNE INTERNATIONAL TRADING CORP., BEIJING (CN)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 5

Előretöltött fecskendők gyógyászati használatra; antibakteriális kézmosók; diagnosztikai készítmények;

lakmuszpapírok orvosi célokra; fertőtlenítőszerek; gyógyhatású kenőcsök; vegyi készítmények orvosi,
gyógyászati célokra; vér orvosi, gyógyászati célokra; radioaktív anyagok gyógyászati használatra; közegek
baktériumtenyészethez; menstruációs betétek; egészségügyi nedvszívó nadrágok inkontinenciában szenvedőknek;
kötszerek; vatta gyógyászati célokra; orvosi kötszerek; ragasztószalagok, ragtapaszok orvosi és gyógyászati
célokra; vattapálcikák gyógyászati célokra; elsősegély dobozok, feltöltve; vattabélés gyógyászati célokra;
szemtapaszok gyógyászati célokra; fertőtlenítő kendők; fogászati csiszolószerek; gumi fogászati használatra;
mintázó viasz fogászati használatra; fogtömő anyagok; fogászati viasz; fogászati masztixok; fogsorragasztók;
nemesfém ötvözetek fogászati célokra; porcelán fogászati protézisekhez.
10

Tűk orvosi használatra; katéterek; kanülök; dréncsövek gyógyászati használatra; orvosi pumpák;

vérnyomásmérő készülékek; lélegeztető készülékek mesterséges lélegeztetéshez; sztetoszkópok; fecskendők
gyógyászati használatra; hőmérők gyógyászati célokra; dialízis készülékek; orvosi vezetődrótok, hullámvezetők;
stentek; vércukorszint-mérők; hemosztatikus varróeszközök; vérátömlesztő berendezések; elektródák gyógyászati
használatra; kesztyűk gyógyászati használatra; steril sebészeti lepedők; speciális műtőruházat; gyógyászati célú
egészségügyi maszkok; óvszerek; rugalmas kötszerek; ortopédiai cikkek; gipszkötések, kötszerek ortopédiai
célokra; járókeret mozgássérültek számára; a mozgást segítő kerekes járóeszközök; járóbotok gyógyászati
célokra; sebészeti fonalak, cérnák; varratanyagok.
( 111 ) 234.086
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 02547
( 220 ) 2020.08.30.
( 732 ) PROSEC Biztonságtechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Séllei Márton, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
45

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából.

( 111 ) 234.087
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 02548
( 220 ) 2020.08.30.
( 732 ) PROSEC Biztonságtechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Séllei Márton, Budapest
( 546 )
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Biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából.

( 111 ) 234.088
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 02553
( 220 ) 2020.08.31.
( 732 ) Creative City Group Kft., Budaörs (HU)
( 541 ) zamnia
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 111 ) 234.090
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 02725
( 220 ) 2020.09.11.
( 732 ) Sole-Utions Kft., Székesfehérvár (HU)
( 541 ) Arctic Sparkle
( 511 ) 17

Feldolgozatlan és félig feldolgozott kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai;

műanyagok és gyanták extrudált formában gyártási használatra; tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok; rugalmas
csövek és tömlők, nem fémből.
25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

( 111 ) 234.092
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 02747
( 220 ) 2020.09.15.
( 732 ) Pál László, Szekszárd (HU)
( 740 ) Dr. Galiger Lajos, Szekszárd
( 541 ) borpad
( 511 ) 20

Bútorok, tükrök, keretek; nem fém tartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz; megmunkálatlan vagy

félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán.
( 111 ) 234.093
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 02752
( 220 ) 2020.09.16.
( 732 ) Francia Tacos Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)
( 740 ) Dr. Tihanyi Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 234.094
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 02570
( 220 ) 2020.09.01.
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( 732 ) Tolnagro Kft, Szekszárd (HU)

( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.
( 111 ) 234.096
( 151 ) 2021.04.14.
( 210 ) M 20 02746
( 220 ) 2020.09.15.
( 732 ) Innovation R.E.A. Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Lenkei Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
36

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

( 111 ) 234.097
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 02560
( 220 ) 2020.08.31.
( 732 ) AVALON PARK Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) JÁMBOR TÓTH KOLLÁTH Ügyvédi Iroda, Miskolc
( 546 )

( 511 ) 18

Vállon átvethető táskák; sportruházathoz használt táskák; táskák sportruházathoz; táskák, kézitáskák;

hordozótokok, táskák; hátizsákok, táskák hegymászóknak.
21

Mixerpalackok (üres); kézi keverőpalackok [koktél shaker]; mixerek [nem elektromos].

25

Alakformáló ruhák; alakformáló alsónemű; alsóingek, trikók; alsónadrágok, bugyik; alsónadrágok, rövid;

alsórészek [ruházat]; atlétikai ruházat; biciklisnadrágok; bodyk [ruházat]; csípőszorítók; csukló szalagok; dzsekik;
edzőnadrág; edző rövidnadrágok, sportos rövidnadrágok; mezek, sporttrikók, egyberészes fürdőruhák; egyrészes
ruhák; eső elleni viselet; esőálló ruházat; esőköpenyek, esőkabátok; fehérnemű; fejpánt, izzadás felfogására;
felsőruházat; férfi és női fürdőruhák és fürdőnadrágok; funkcionális fehérnemű; fürdőköpenyek, fürdőköntösök;
fürdőnadrágok, úszónadrágok; futómezek; futónadrágok; futótrikók; fűzők [alsóneműk, fűzőáruk];
gyermekruházat; harisnyanadrágok; időjárásálló felsőruházat; izzadságfelszívó alsóruházat; izzadságfelszívó
zoknik; izzadtság felszívó csuklópántok; izzadtságszívó alsóneműk; izzadságfelszívó harisnyák; izzadásgátló
zoknik; jógafelsők; jóganadrágok; jógazoknik; jógapólók; kapucnis felsők; karcsúsító anyagokat tartalmazó
ruházat; kerékpáros felsőruházat; kerékpáros nadrágok; kerékpáros ruházat; kombinék; legging nadrágok,
cicanadrágok; lányka felsőruházat; lányka ruhák; melegítőfelsők; melegítőnadrágok; melegítőalsók; melltartók;
merevítő nélküli melltartók; nadrágok; melegítő nadrágok, tréning nadrágok; nedvességfelszívó sportingek;
nedvességfelszívó sportnadrágok; nedvességfelszívó sportmelltartók; női alsóruházat, fehérnemű; női
felsőruházat; női fürdőruhák; pólók; rövidnadrágok, shortok; ruhák, edzőruhák küzdősportokhoz; ruházat
kerékpárosoknak; ruházat sportoláshoz; ruházati cikkek nők számára; szabadidőruházat; sport felsők, topok;
sportmelltartók; sportnadrágok; sportruházat; sportzokni; szabadidőfelsők, melegítőfelsők; szabadidős nadrágok;
szabadidő együttesek [ruházat]; tánchoz való öltözékek; torna- és balettruhák; tornanadrágok; topok [ruházati
cikkek]; testharisnyák; tréningalsók; tréningruha felsők, melegítőfelsők; sapkák; sport sapkák és baseball sapkák.
28

Sportcikkek; sportcikkek hordozására alkalmas táskák; edző felszerelések sportoláshoz; torna- és
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sporttermékek; sportfelszerelés.

41

Fitnesztanácsadás; fitneszközpontok működtetése; fitneszközpontok szolgáltatásai; fitneszórák vezetése;

fitneszoktatás, útmutatás; fitnesz klub szolgáltatások; egészség- és fitnesztréning; fitnesz- és edzőlétesítmények
biztosítása; edzési [fitnesz] tanácsadási szolgáltatások; személyi edzőszolgáltatások [fitnesz edzés]; formában
tartó sporttevékenységek oktatása, fitneszoktatás; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; fitneszedzési
szolgáltatások; sport és fitnesz; sport- és fitneszszolgáltatások; fitnesztréninggel kapcsolatos információk
rendelkezésre bocsátása online portálon keresztül; fitneszedzéssel kapcsolatos információk biztosítása
honlapokon; oktató jellegű egészségmegőrzési és erőnléti (fitnesz) tájékoztatás nyújtása; súlyzós edzés oktatása;
súlyzós edzéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; csoportos edzés oktatása; sportoktatás; sportoktatás, edzés
és irányítás; testmozgásra, -edzésre alkalmas létesítmények üzemeltetése; sportszolgáltatások; sportedzői
tevékenység; sportpályák bérbeadása; sportesemények és sportversenyek szervezése; sportesemények
megszervezése; sportesemények megrendezése; sport edzőtábori szolgáltatások; sportklubszolgáltatások;
edzőlétesítmények biztosítása sportoláshoz; élő sportesemények lebonyolítása; közösségi sportrendezvények
szervezése; sportfelszerelések- és eszközök bérbeadása; létesítmények biztosítása sport rekreációs
tevékenységekhez; létesítmények biztosítása sportklubok részére; online hírlevelek biztosítása sportszórakoztatás
területén; sporttal kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások; oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások;
testedzési, testnevelési szolgáltatások; aerobik tanfolyamok; coaching [tréning]; köredzések tartása; ökölvívó
mérkőzések szervezése; uszodai létesítmények; versenyszervezés.
43

Kantinok, büfék, étkezdék; étel- és italellátás; ételek és italok felszolgálása; étel-, italszállítás szervezése

születésnapi bulik számára; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; elvitelre készített ételekkel és
italokkal kapcsolatos szolgáltatások.
44

Szépségápolás; szépségápolási tanácsadás; lábak szépségápolása; szépségápolási kezelések; szépségápolás

emberek részére; szépségápolással kapcsolatos tanácsadás; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; tanácsadás
a szépségápolással kapcsolatban; emberi higiéniai és szépségápolási berendezések bérbeadása; masszázs;
masszázsszolgáltatások; gyógytornával kapcsolatos egészségügyi ellátás; orvosi szolgáltatások; regeneráló orvosi
szolgáltatások; orvosi tanácsadás; orvosi konzultáció; orvosi tanácsadási szolgáltatások; orvosi tanácsadás
súlycsökkenés területén; szolárium szolgáltatások; szoláriumlétesítmények biztosítása; barnító szalon és
szolárium által nyújtott szolgáltatások; szaunaszolgáltatások; szaunák üzemeltetése; infravörös
szaunaszolgáltatások; szauna felszerelések biztosításával kapcsolatos szolgáltatások.
( 111 ) 234.098
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 02564
( 220 ) 2020.08.31.
( 732 ) Kozári Beáta, Badacsonytomaj (HU)
( 740 ) dr. Féner Viktor Tamás, Budapest
( 541 ) BELLA
( 511 ) 43

Időleges szállásadás.

( 111 ) 234.099
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 02571
( 220 ) 2020.09.01.
( 732 ) Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)
( 546 )
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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 ) 234.100
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 02561
( 220 ) 2020.08.31.
( 732 ) AVALON PARK Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Jámbor Tóth Kolláth Ügyvédi iroda, Miskolc
( 541 ) M1 Fitness
( 511 ) 18

Táskák, kézitáskák; táskák sportruházathoz; hordozótokok, táskák; vállon átvethető táskák; sportruházathoz

használt táskák; hátizsák, hátitáska.
21

Mixerpalackok (üres); kézi keverőpalackok [koktél shaker].

25

Alakformáló ruhák; alakformáló alsónemű; alsóingek, trikók; alsónadrágok, bugyik; alsónadrágok, rövid;

alsórészek [ruházat]; atlétikai ruházat; biciklisnadrágok; bodyk [ruházat]; csípőszorítók; csuklószalagok; dzsekik;
edzőnadrág; edző rövidnadrágok, sportos rövidnadrágok; egyberészes fürdőruhák [hurkolt/ kötöttáruk]; egyrészes
ruhák; eső elleni viselet; esőálló ruházat; esőköpenyek, esőkabátok; fehérnemű; fejpánt, izzadás felfogására;
felsőruházat; férfi és női fürdőruhák és fürdőnadrágok; funkcionális fehérnemű; fürdőköpenyek, fürdőköntösök;
fürdőnadrágok, úszónadrágok; futómezek; futónadrágok; futótrikók; fűzők [alsóneműk, fűzőáruk];
gyermekruházat; harisnyanadrágok; időjárásálló felsőruházat; izzadságfelszívó alsóruházat; izzadságfelszívó
zoknik; izzadtság felszívó csuklópántok; izzadságfelszívó harisnyák; izzadtságszívó alsóneműk; izzadásgátló
zoknik; jógafelsők; jóganadrágok; jógapólók; jógazoknik; kapucnis felsők; karcsúsító anyagokat tartalmazó
ruházat; kerékpáros felsőruházat; kerékpáros nadrágok; kerékpáros ruházat; kombinék; legging nadrágok,
cicanadrágok; lányka felsőruházat; lányka ruhák; melegítőfelsők; melegítőnadrágok, tréningnadrágok;
melegítőalsók; melltartók; merevítő nélküli melltartók; nadrágok; nedvességfelszívó sportingek;
nedvességfelszívó sportmelltartók; nedvességfelszívó sportnadrágok; női alsóruházat, fehérnemű; női
felsőruházat; női fürdőruhák; pólók; rövidnadrágok, shortok; ruhák, edzőruhák küzdősportokhoz; ruházat
kerékpárosoknak; ruházat sportoláshoz; ruházati cikkek nők számára; sport felsők, topok; sportmelltartók;
sportnadrágok; sportruházat; sportzokni; szabadidő együttesek [ruházat]; szabadidőruházat; szabadidőfelsők,
melegítőfelsők; szabadidős nadrágok; tánchoz való öltözékek; torna- és balettruhák; tornanadrágok; topok
[ruházati cikkek]; testharisnyák; tréningalsók; tréningruha felsők, melegítőfelsők; sapkák; sportsapkák és
baseballsapkák.
28

Sportcikkek; sportcikkek és felszerelések; edzőfelszerelések sportoláshoz; torna- és sporttermékek;

sportfelszerelés.
41

Fitnesztanácsadás; fitneszközpontok működtetése; fitneszközpontok szolgáltatásai; fitneszórák vezetése;

fitneszoktatás, útmutatás; fitnesz klub-szolgáltatások; sport és fitnesz; egészség- és fitnesztréning; sport- és
fitneszszolgáltatások; fitnesz- és edzőlétesítmények biztosítása; edzési [fitnesz] tanácsadási szolgáltatások;
egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; személyi edzőszolgáltatások [fitneszedzés]; fitneszedzéssel
kapcsolatos információk biztosítása honlapokon; formában tartó sporttevékenységek oktatása, fitneszoktatás;
oktató jellegű egészségmegőrzési és erőnléti (fitnesz) tájékoztatás nyújtása; fitnesztréninggel kapcsolatos
információk rendelkezésre bocsátása online portálon keresztül; súlyzós edzés oktatása; csoportos edzés oktatása;
sportoktatás, edzés és irányítás; testmozgásra, -edzésre alkalmas létesítmények üzemeltetése; fitness edzéssel
kapcsolatos konzultáció; sportszolgáltatások; sportedzői tevékenység; sportpályák bérbeadása; sportesemények és
sportversenyek szervezése; sportesemények megszervezése; sportversenyek rendezése; sport edzőtábori
szolgáltatások; sportklubszolgáltatások; edzőlétesítmények biztosítása sportoláshoz; élő sportesemények
lebonyolítása; közösségi sportrendezvények szervezése; sportfelszerelések és -eszközök bérbeadása;
létesítmények biztosítása sport rekreációs tevékenységekhez; létesítmények biztosítása sport klubok részére;
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online hírlevelek biztosítása sportszórakoztatás területén; sporttal kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások;

oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; testedzési, testnevelési szolgáltatások; aerobik tanfolyamok;
coaching [tréning]; köredzések tartása; ökölvívó mérkőzések szervezése; uszodai létesítmények;
versenyszervezés.
43

Kantinok, büfék, étkezdék; étel- és italellátás; ételek és italok felszolgálása; étel-, italszállítás szervezése

születésnapi bulik számára; ételek és italok szolgáltatása vendégek számára; elvitelre készített ételekkel és
italokkal kapcsolatos szolgáltatások.
44

Szépségápolás; szépségápolási tanácsadás; lábak szépségápolása; szépségápolási kezelések; szépségápolás

emberek részére; szépségápolással kapcsolatos tanácsadás; humán higiénia és szépségápolás; tanácsadás a
szépségápolással kapcsolatban; emberi higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; masszázs; masszázs
szolgáltatások; gyógytornával kapcsolatos egészségügyi ellátás; orvosi tanácsadás; orvosi szolgáltatások; orvosi
konzultáció; regeneráló orvosi szolgáltatások; orvosi tanácsadási szolgáltatások; orvosi tanácsadás súlycsökkenés
területén; szolárium szolgáltatások; szoláriumlétesítmények biztosítása; barnító szalon és szolárium által nyújtott
szolgáltatások; szauna szolgáltatások; szaunák üzemeltetése; infravörös szaunaszolgáltatások; szaunafelszerelések
biztosításával kapcsolatos szolgáltatások.
( 111 ) 234.101
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 02569
( 220 ) 2020.09.01.
( 732 ) Nagy Nándor, Pécs (HU)
( 740 ) Dr. Molnár Tamás, Pécs
( 541 ) desztillált íz
( 511 ) 33

Szeszes italok; digesztív [emésztést elősegítő] italok [szeszesitalok]; előre kikevert szeszesitalok; abszint;

aguardiente [cukornádból készült rövidital]; bourbon whiskey; brandy, borpárlat; calvados; cseresznyepálinka;
cseresznyés brandy; cukornádléből készült rum; desztillált röviditalok; digesztívek [likőrök és szeszes italok];
égetett szeszes italok; erjesztett szeszes ital; főzéshez használt brandy; gin; ginzeng likőr; grappa; gyógynövény
kivonatokat tartalmazó tonik likőr [homeishu]; gyógynövény kivonatokat tartalmazó japán likőr; hántolt árpa
likőr; iható szeszek; ízesített tonik likőrök; kanadai whisky; kevert whisky; malátawhisky; meggypálinka; rum;
skót whisky; snapsz; szeszesital-kivonatok; vitaminokkal dúsított rum; vodka; vörös ginzeng likőr; whisky.
( 111 ) 234.102
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 02393
( 220 ) 2020.08.13.
( 732 ) László Pintér, Szolnok (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Tv műsorok készítése.

( 111 ) 234.104
( 151 ) 2021.04.14.
( 210 ) M 20 02576
( 220 ) 2020.09.01.
( 732 ) Dr. Oláh Gergely, Nagykovácsi (HU)
Dr. Heinrich Kevin, Miskolc (HU)
M1019

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

( 546 )

( 511 ) 35

Reklámügynöki tevékenység; közönségszolgálati (PR) szolgáltatások; kommunikáció; médiareklám;

konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése; promóciós és reklámozási szolgáltatások; közönségszolgálati
(PR) konzultáció.
41

Partiszervezés; klubszolgáltatások; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; kulturális,

szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; film-, video-, televízióműsor-gyártás; fényképészet; kulturális
események lebonyolítása.
( 111 ) 234.116
( 151 ) 2021.04.15.
( 210 ) M 20 03136
( 220 ) 2020.10.19.
( 732 ) Flatco Real Estate Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Szabó, Kocsis és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) FLATCO
( 511 ) 36

Ingatlanközvetítés; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanügynökség;

ingatlantulajdon-kezelés; irodahelyiségek bérbeadása; lakások bérbeadása; ingatlanügyletek.
( 111 ) 234.118
( 151 ) 2021.04.15.
( 210 ) M 20 02945
( 220 ) 2020.10.02.
( 732 ) Alexander Marian, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Weltler Ádám, Veszprém
( 546 )

( 511 ) 25

Bodyk [ruházat]; bőrövek [ruházat]; ballonkabátok [ruházat]; esőálló ruházat; egyrészes ruhák; estélyi

ruházat; hajszalagok [ruházat]; kendők [ruházat]; kesztyű, mint ruházat; kisgyermek ruházat; kismama ruhák;
kismama ruházat; kismamaövek [ruházat]; kötött ruhadarabok; lányka ruhák; műbőr ruhák; baba alsóneműk; baba
body-k; baba nadrágok [ruházat]; baba overallok; babakelengye; csecsemőkelengyék, babakelengyék; babacipők;
gyerekcipők, babacipők; kötött babacipők; mamuszok (gyapjú babacipők); fehérnemű kismamáknak; hálóruhák
kismamáknak; kismama felsők; kismama ingek; kismama leggingek; kismama nadrágok; kismama
rövidnadrágok; overallok kismamáknak; kismamaruhák; gyermek fejfedők; férfi, női és gyermek ruházat;
gyermek felsőruházat; gyermekek beöltözős játékaihoz használatos jelmezek; gyermekruházat; fürdőruha
gyermekek számára; gyermekcsizmák; gyermeklábbelik; alsók csecsemőknek; alul összepatentozható body-k,
kombidresszek csecsemőknek és kisgyermekeknek; csecsemő felsőruházat; csecsemőnadrágok; csecsemőruházat;
zoknik csecsemőknek és kisgyermekeknek; ruhák csecsemők és kisgyermekek számára; overállok csecsemőknek
és kisgyermeknek; műanyag csecsemő-partedlik; felsők csecsemőknek; egyrészes kisgyermek- és
csecsemőruhák; csizmák csecsemőknek; szandálok csecsemőknek.
( 111 ) 234.119
( 151 ) 2021.04.15.
( 210 ) M 20 03312
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( 220 ) 2020.11.04.
( 732 ) PepsiCo, Inc., New York (US)
( 740 ) dr. Tilk Rita és dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest
( 541 ) Lay's jobban ízlik vele az ünnep
( 511 ) 29

Burgonya alapú rágcsálnivalók; burgonyachipsek; burgonyaszirmok.

( 111 ) 234.120
( 151 ) 2021.04.15.
( 210 ) M 20 03313
( 220 ) 2020.11.04.
( 732 ) PepsiCo, Inc., New York (US)
( 740 ) dr. Tilk Rita és dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest
( 541 ) Lay's jobban ízlik vele a filmnézés
( 511 ) 29

Burgonya alapú rágcsálnivalók; burgonyachipsek; burgonyaszirmok.

( 111 ) 234.121
( 151 ) 2021.04.15.
( 210 ) M 20 01810
( 220 ) 2020.06.24.
( 732 ) Veress Katalin Noémi, Vác (HU)
( 740 ) Dr. Klesics és Dr. Tuller Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) KÖNYVMENTŐK
( 511 ) 16

Könyvecskék, brosúrák; esküvői könyvek; fantasy könyvek; képregény-könyvek; képzőművészeti könyvek;

kihajtós könyvek; könyvek; nem szépirodalmi könyvek; spirálkötésű könyvek; tájékoztató könyvek; vallási
témájú könyvek; könyvborítók; könyvkötészeti cikkek; rajzoló könyvek.
35

Könyvekhez kapcsolódó hirdetési szolgáltatások; kereskedelmi ügyletek.

( 111 ) 234.122
( 151 ) 2021.04.15.
( 210 ) M 20 02884
( 220 ) 2020.09.28.
( 732 ) Flexinnova Kft., Fót (HU)
( 541 ) griptop
( 511 ) 16

Műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz.

22

Zsákok ömlesztett áru szállításához és tárolásához.

( 111 ) 234.126
( 151 ) 2021.04.15.
( 210 ) M 20 03309
( 220 ) 2020.11.04.
( 732 ) PepsiCo, Inc., New York (US)
( 740 ) dr. Tilk Rita és dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest
( 541 ) Lay's jobban ízlik vele a foci
( 511 ) 29

Burgonya alapú rágcsálnivalók; burgonyachipsek; burgonyaszirmok.

( 111 ) 234.127
( 151 ) 2021.04.15.
( 210 ) M 20 02889
( 220 ) 2020.09.28.
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( 732 ) Lóránt Gergely Zsolt, Budajenő (HU)

( 740 ) Lóránt Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MyVibeSound
( 511 ) 41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; digitális zene szolgáltatása az

interneten.
( 111 ) 234.128
( 151 ) 2021.04.15.
( 210 ) M 20 02890
( 220 ) 2020.09.28.
( 732 ) Napcsillag Kft., Ajka (HU)
( 740 ) Tiber Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 111 ) 234.129
( 151 ) 2021.04.15.
( 210 ) M 20 02891
( 220 ) 2020.09.29.
( 732 ) BTM-UNIO Kft., Nyíregyháza (HU)
( 541 ) Graffiti
( 511 ) 9

Telefontokok; mobiltelefon tartók, tokok; mobiltelefon tokok; mobiltelefonokhoz kialakított tokok;

mobiltelefonokhoz kialakított tartók; rápattintós mobiltelefon tokok; tokok mobiltelefonokhoz; szíjak, pántok
mobiltelefonokhoz; táblagép tokok; tokok táblagépekhez; bőrből készült mobiltelefon tokok; hordozótokok
mobiltelefonokhoz; mobiltelefon tartók; mobiltelefonokhoz kialakított állványok; porvédő dugók
mobiltelefonokhoz.
( 111 ) 234.130
( 151 ) 2021.04.15.
( 210 ) M 20 03133
( 220 ) 2020.10.19.
( 732 ) "TARR" Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Szekszárd (HU)
( 740 ) Litter & Bíró Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

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; számítógépek és számítógépes perifériák.
16

Papír és karton; nyomdaipari termékek; fényképek; papíráruk és irodaszerek, bútorok kivételével; papíripari

vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; műanyag lapok, fóliák és tasakok
csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlési szolgáltatások.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

41

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

42

Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari
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elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és

fejlesztés.
( 111 ) 234.131
( 151 ) 2021.04.15.
( 210 ) M 20 03068
( 220 ) 2020.10.13.
( 732 ) AMC Networks Central Europe Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Potecz Judit, Budapest
( 541 ) Piríts Rám! - a gasztropárbaj
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlési szolgáltatások.

41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 234.132
( 151 ) 2021.04.15.
( 210 ) M 20 03069
( 220 ) 2020.10.13.
( 732 ) AMC Networks Central Europe Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Potecz Judit, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlési szolgáltatások.

41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 234.134
( 151 ) 2021.04.15.
( 210 ) M 20 03070
( 220 ) 2020.10.13.
( 732 ) Gem Home Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Judákné dr. Baranyi Katalin, Budapest
( 546 )

( 511 ) 8
21

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

villák kivételével.
( 111 ) 234.135
( 151 ) 2021.04.15.
( 210 ) M 20 03072
( 220 ) 2020.10.13.
( 732 ) Sweet Market Kft., Budapest XVIII. (HU)
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( 546 )

( 511 ) 30

Elkészített tészta; fagyasztott tészták; mélyfagyasztott tészták; sütésre kész tésztatermékek; süteményekhez

való tészta; sütemények, cukrászsütemények, torták és kekszek (aprósütemények); fagyasztott sütemények;
süteménytészta; fagyasztott tészta aprósüteményekhez, kekszekhez; gyümölccsel töltött cukrásztermékek; töltött
tészta; gyümölccsel töltött kenyerek, pékáru.
( 111 ) 234.136
( 151 ) 2021.04.15.
( 210 ) M 20 03135
( 220 ) 2020.10.19.
( 732 ) KDKT WORKS Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Miskolc (HU)
( 740 ) dr.Takó Ibolya, Miskolc
( 546 )

( 511 ) 25

Alvómaszkok; baseball sapkák; divatos kalapok, fejkendők; ellenzős sapkák; fejkendők; fejpántok

sportoláshoz; homlokpánt; kendők fejre; sapkák; sildes sapkák; sportsapkák; alakformáló alsónemű; alakformáló
ruhák; alsóingek, trikók; alsónadrágok; alsóruházat, fehérneműk; anorák; ascot nyakkendők; bélelt mellények;
blézerek; blúzok; bőrkabátok; bőrdzsekik; bőrruhák; dzsekik; díszzsebkendők [ruházat]; esőkabátok; farmerek;
farmerruházat; farmernadrágok; farmerkabátok; fejpántok izzadás felfogására; fejre való sálak, fejkendők;
felsőkabátok; felsőruházat; férfi alsóneműk; férfi és női ingek; férfikabátok; férfiöltönyök; férfi ruházat; gallérok
[ruházat]; galléros ingek; gallérvédők; garbónyakú felsők; gyapjú felsőrészek; gyapjúmellények; háromrészes
öltönyök [ruházat]; hétköznapi, utcai viselet; hosszú ujjú ingek; hosszú ujjú pulóverek; hosszú zakók;
hosszúnadrágok, nadrágok; ingek; kapucnis felsők; kapucnis pulóverek, melegítőfelsők; karcsúsító anyagokat
tartalmazó ruházat; kemény ingmellek, plasztronok; kasmírsálak; készruhák; kosztümök; kötények [ruházat];
melegítőfelsők; melegítőalsók; melegítődzsekik; mellények [ruházat]; műbőr ruházat; műbőr övek; műbőr ruhák;
nadrágok; nedvességfelszívó sportingek; női ruhák; nyakkendők; nyakkendők, selyem nyaksálak; nyaksálak;
nyomtatott pólók; öltönyhöz való ingek; öltönyzakók; öltönyök; övek [ruházat]; pólóingek; pólók; pulóverek;
bőrcipők; edzőcipők; férfi és női lábbeli; ellenzők sapkára; ruházat, lábbelik és fejfedők részei; ruhazsebek;
sapkaellenzők; ruházati cikkek, cipők, fejfedők; izzadságfelfogó fejpántok; körsálak; kendők [ruházat];
napellenzők [fejfedők]; napvédő kalapok; alkalmi, elegáns ingek, frakkingek; alkalmi öltönyök; atlétatrikók;
autós kesztyűk; ballonkabátok; bő szárú rövidnadrágok; bő szárú szabadidős nadrágok; bokszer alsónadrágok,
bokszeralsók; bőrmellények; bőrnadrágok; bőrövek [ruházat]; csokornyakkendők; csuklyák, kapucnik [ruházat];
derékszíjak, övek; dzsekik sportruházatként; dzsekik, széldzsekik, ingkabátok; edzőnadrág; esőruhák; fehérnemű;
férfi felsőruházat; fodrász beterítőkendők; fürdőruhák, úszódresszek; gallérok; hivatalos viselet; hosszú kabátok;
időjárásálló felsőruházat; ingek legombolt gallérral; ingelők, ingblúzok; izzadságfelszívó alsóruházat;
izzadtságszívó alsóneműk; kerékpáros ruházat; kifordítható dzsekik; köpenyek; kordbársony nadrágok; környakas
pulóverek; körsálak [ruházat]; laza, informális öltönyök; melegítőnadrágok, tréning nadrágok; melegítőnadrágok,
melegítőalsók; mellények; munkaruházati cikkek; nadrágkosztümök; női alkalmi ruhák; női alsóruházat,
fehérnemű; női felsőruházat; női ingek, blúzok; női kosztümök; nyaksál; öltönynadrágok, kosztümnadrágok;
öltönyök férfiak részére; otthoni ruházat; rövid ujjú pólók; rövid ujjú ingek; rövid ujjú sportingek; rövidnadrágok;
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ruházat (bőr-); ruházat gépkocsivezetőknek; ruházati cikkek nők számára; sálak [nyaksálak]; selyem nyakkendők;

selyemruházat; sildek, napellenzők [fejfedők]; sportkabátok; sportmellények; sportnadrágok; sportruházat;
sportzakók; stólák, váll takarására szolgáló ruhadarabok; strandkendők; strandruhák; szabadidő együttesek
[ruházat]; szabadidőfelsők, melegítőfelsők; széldzsekik; szoknyák; szoknyás kosztümök; szőrmebéléses kabátok;
szőrméből készült ruházati cikkek; szőrmekabátok és -dzsekik; sztreccs-nadrágok; télikabátok, nagykabátok;
alkalmi cipők; balettcipők; bokacsizmák; cipők kocogáshoz; csizmák hölgyek számára; futócipők; fűzős
bakancsok, csizmák; gumicsizmák; gyalogló cipők; hétköznapi, utcai lábbelik; hócsizmák, hótaposók; kerékpáros
cipők; kiránduló cipők; kivehető bélések lábbelikhez; lábbelik nem sportcélokra; magas szárú lábbelik; magasított
talpú sportcipők; magassarkú cipők; munkacipők; női lábbelik; síbakancsok, sícipők; sportcipők; sportcsizmák,
sportbakancsok; szabadidőcipők; tornacipők; tornacipők, edzőtermi cipők; túrabakancsok; túracipők;
vászoncipők; cipő felsőrészek; cipőorr; cipősarkak; csukló szalagok; kézelők [ruházat]; lábbeli felsőrészek;
levehető gallérok; magas szárú cipő felsőrészek; ruhákhoz való gallérok.
( 111 ) 234.139
( 151 ) 2021.04.15.
( 210 ) M 20 03125
( 220 ) 2020.10.16.
( 732 ) Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) Nógrádi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

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

( 111 ) 234.145
( 151 ) 2021.04.15.
( 210 ) M 20 03532
( 220 ) 2020.11.19.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 3
5

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

gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.
( 111 ) 234.147
( 151 ) 2021.04.16.
( 210 ) M 20 02604
( 220 ) 2020.09.02.
( 732 ) Lenti Város Önkormányzata, Lenti (HU)
( 740 ) Dr. Szakály Zoltán, Zalaegerszeg
( 546 )

( 511 ) 16

Grafikai nyomatok; grafikus ábrázolások; grafikus rajzok; kartonból készült figurák; képek; papírból készült

faldekorációk; papírból készült figurák; papírfigurák; rajzok; a grafikai iparban használatos papírok; ajándék
táskák, szatyrok papírból; ajándékcsomagolók; ajándékdobozok; ajándékdobozok papírból; ajándékzacskók;
bevásárló szatyor, táska; biológiailag lebomló műanyagból készült csomagolózacskók; bevásárló táskák
műanyagból; biológiailag lebomló papírból készült csomagolózacskók; csomagolások, borítások palackokhoz
papírból vagy kartonból; csomagolásra szolgáló papírdobozok; irattartó dobozok; kartondobozok; műanyag
csomagolások; műanyag csomagolóanyagok; papír ajándéktasakok, zacskók; papír ajándékzacskók borokhoz;
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papír ajándékkísérők; papír bevásárlótáskák, szatyrok; papírborítékok csomagolási célokra; papírborítók,

papírcsomagolások; bélyegzőpárnák; ceruza készletek; ceruza,-tolltartók; ceruzatartók; címbélyegzők,
címbélyegek; festékpárnák; golyóstoll- és ceruzakészletek; golyóstollak; gumibélyegzők; íróeszközök;
pecsétbélyegek; tintás bélyegzők; tollak; toll- és ceruzatartó dobozok; tollak [irodai cikkek]; tolltartók; töltőtollak;
iskolai füzetek, irkák; oktatási és képzési anyagok; oktatóanyagok [kézikönyvek]; papírból készült tananyagok;
emlékalbumok; matricás albumok; matricagyűjtő albumok; fényképalbumok; 3D-s matricák, bármely felületre;
adventi naptárak; ajándékutalványok, vásárlási utalványok; ajándékcsomagoló kártyák; ajándékkártyák;
ajándékkuponok, ajándékutalványok; ajándékutalványok; általános témájú magazinok; árjegyzékek;
belépőjegyek; bemutatótáblák, reklámtáblák kartonból; bónok, utalványok; borítók levélbélyegekhez; cégtáblák
papírból vagy kartonból; címkék borítékcímzéshez; címkék [irodai célú]; címkék, matricák; elektronikus
információkat tartalmazó nyomtatott üdvözlőlapok; étlapok; fali matricák; folyamatábrák [nyomtatványok];
grafikák; folyóiratok; grafikai reprodukciók; határidőnaplók; hűségkártyák papír formátumban; hírlevelek;
hírlevelek a játékok és szerencsejátékok területén; hírek, közlemények [nyomtatott anyagok]; hirdetőtáblák
papírból vagy kartonból; hirdetőtáblák kartonpapírból; karácsonyi üdvözlőlap; katalógusok; képeslapok;
könyvek; kuponfüzetek; kuponok; magazinborítók; magazin mellékletek újságokhoz; matricák; matrica;
meghívók; napilapok; műsorfüzetek; naptárak; névjegykártyák; nyomtatott brossúrák; nyomtatott belépőjegyek
rendezvényekre; nyomtatott anyagok oktatási célokra; nyomtatott folyóiratok, magazinok; nyomtatott hirdetések;
nyomtatott meghívók; nyomtatott naptárak; nyomtatott papírfeliratok; nyomtatott papírcímkék; nyomtatott
papíráruk; nyomtatott sajtóközlemények, hírközlések; nyomtatott szórólapok; nyomtatott útmutatók,
szabályzatok; nyomtatott vizuális anyagok; oktatási kézikönyvek; oktató jellegű kiadványok; oktató kézikönyvek;
papírfeliratok, zászlók; papírfeliratok, jelek; papírból készült függőcímkék; papírból készült reklámtáblák;
reklámbrosúrák; reklámfeliratok kartonból; prospektusok; programfüzetek; poszterek; reklámkiadványok;
személyi szervezők, határidőnaplók; színes nyomatok; tájékoztató lapok; szórólapok; tervezők, naptárak
[nyomtatványok]; üdvözlőkártyák, üdvözlőlapok; turisztikai folyóiratok; újságpapír; újságok; vendégkönyvek;
asztali alátétek, tányéralátétek papírból; poháralátétek papírból; zászlók papírból; 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

Áruk és szolgáltatások értékesítésének elősegítése mások számára, nyomtatott anyagok terjesztésével és

promóciós vetélkedőkkel; hirdetések és reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, reklámcédulák és minták]
terjesztése; nyomtatott promóciós anyagok terjesztése postai úton; nyomtatott reklámanyagok terjesztése;
promóciós anyagok terjesztése; promóciós szórólapok terjesztése; prospektusok és termékminták terjesztése;
prospektusok és termékminták terjesztése reklámcélból; reklám- és promóciós anyagok terjesztése; reklám,
prospektusok terjesztése; reklámanyagok utcai terjesztése; reklámanyagok online terjesztése; reklámanyagok
terjesztése postai úton; terjesztés (reklámanyag -); reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi
adminisztráció; irodai munkák.
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; buszos utazások szervezése; idegenvezetés;

idegenvezetői és utazási információs szolgáltatások; idegenvezetői szolgáltatások; kirándulások szervezése;
körutak, túrák lebonyolítása; közúti utasszállítás; minibuszos szállítási szolgáltatások; szállítási szolgáltatások
mozgáskorlátozottak számára; szállítási szolgáltatások és kirándulások mozgáskorlátozottak számára; szárazföldi
személyszállítás; túraszervezés és kivitelezés; utasszállítás szárazföldön; utazók szállításának megszervezése
[utasszállítás]; utazásszervezés, kirándulásszervezés; városnézés és kirándulások szervezése, idegenvezetési
szolgáltatások; a szállítással kapcsolatos információk nyújtása; autóbuszos szállítás foglalása; egynapos túrák
szervezése és lefoglalása; elektronikus úton történő, utazás és szállítás tervezésével és foglalásával kapcsolatos
tájékoztatás; foglalási szolgáltatások kirándulásokhoz, utazásokhoz; helyfoglalás (utazás); helyfoglalás utazáshoz;
kerékpárbérlési szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatás; kirándulások és városnéző körutak szervezése és
lefoglalása; kirándulások szervezése és lefoglalása; kirándulásokkal és városnézéssel kapcsolatos tájékoztatás
turisták számára; túrák szervezése és foglalása; turisztikai és utazási információnyújtás; ügynökségi
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szolgáltatások városnéző túrák foglalásához; utazási információ; utazási információszolgáltatás.

41

Borkóstolók szervezése és lebonyolítása szórakoztatási célokból; fesztiválok szervezése; fotóriportok

készítése; idegenvezetős túrák levezetése; idegenvezetős túrák lebonyolítása kulturális helyszíneken oktatási
célokból; interaktív szórakoztatás; kirándulások szervezése szórakoztatási célokra; konferenciák, kiállítások és
versenyek szervezése; közfürdők [úszómedencék]; közösségi sport- és kulturális események szervezése;
közösségi kulturális rendezvények szervezése; közösségi klubok szolgáltatásai szórakoztatási célokra; közönség
bevonását célzó játékok szervezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; kulturális és oktatási célú
kongresszusok és konferenciák szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; oktatás
és tanítás; népszerű szórakoztató szolgáltatások; oktató-, szórakoztató, sport- és kulturális eszközökkel és
létesítményekkel kapcsolatos bérbeadási szolgáltatások; online egyidejű adatfolyammal nyújtott szórakoztató
szolgáltatások; online interaktív szórakoztatás; online szórakoztatás; rádió- és televízióműsorok készítése; rádióés televízióprogram készítése; szabadidős szolgáltatások; színházi előadások, animációs és élő egyaránt;
vetélkedők, versenyek szervezése; nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
( 111 ) 234.148
( 151 ) 2021.04.16.
( 210 ) M 20 02606
( 220 ) 2020.09.02.
( 732 ) Lenti Város Önkormányzata, Lenti (HU)
( 740 ) Dr. Szakály Zoltán, Zalaegerszeg
( 546 )

( 511 ) 16

Grafikai nyomatok; grafikus ábrázolások; grafikus rajzok; kartonból készült figurák; képek; papírból készült

faldekorációk; papírból készült figurák; papírfigurák; rajzok; a grafikai iparban használatos papírok; ajándék
táskák, szatyrok papírból; ajándékcsomagolók; ajándékdobozok; ajándékdobozok papírból; ajándékzacskók;
bevásárló szatyor, táska; biológiailag lebomló műanyagból készült csomagolózacskók; bevásárló táskák
műanyagból; biológiailag lebomló papírból készült csomagolózacskók; csomagolások, borítások palackokhoz
papírból vagy kartonból; csomagolásra szolgáló papírdobozok; irattartó dobozok; kartondobozok; műanyag
csomagolások; műanyag csomagolóanyagok; papír ajándéktasakok, zacskók; papír ajándékzacskók borokhoz;
papír ajándékkísérők; papír bevásárlótáskák, szatyrok; papírborítékok csomagolási célokra; papírborítók,
papírcsomagolások; bélyegzőpárnák; ceruza készletek; ceruza,-tolltartók; ceruzatartók; címbélyegzők,
címbélyegek; festékpárnák; golyóstoll- és ceruzakészletek; golyóstollak; gumibélyegzők; íróeszközök;
pecsétbélyegek; tintás bélyegzők; tollak; toll- és ceruzatartó dobozok; tollak [irodai cikkek]; tolltartók; töltőtollak;
iskolai füzetek, irkák; oktatási és képzési anyagok; oktatóanyagok [kézikönyvek]; papírból készült tananyagok;
emlékalbumok; matricás albumok; matricagyűjtő albumok; fényképalbumok; 3D-s matricák, bármely felületre;
adventi naptárak; ajándékutalványok, vásárlási utalványok; ajándékcsomagoló kártyák; ajándékkártyák;
ajándékkuponok, ajándékutalványok; ajándékutalványok; általános témájú magazinok; árjegyzékek;
belépőjegyek; bemutatótáblák, reklámtáblák kartonból; bónok, utalványok; borítók levélbélyegekhez; cégtáblák
papírból vagy kartonból; címkék borítékcímzéshez; címkék [irodai célú]; címkék, matricák; elektronikus
információkat tartalmazó nyomtatott üdvözlőlapok; étlapok; fali matricák; folyamatábrák [nyomtatványok];
grafikák; folyóiratok; grafikai reprodukciók; határidőnaplók; hűségkártyák papír formátumban; hírlevelek;
hírlevelek a játékok és szerencsejátékok területén; hírek, közlemények [nyomtatott anyagok]; hirdetőtáblák
papírból vagy kartonból; hirdetőtáblák kartonpapírból; karácsonyi üdvözlőlap; katalógusok; képeslapok;
könyvek; kuponfüzetek; kuponok; magazinborítók; magazin mellékletek újságokhoz; matricák; matrica;
meghívók; napilapok; műsorfüzetek; naptárak; névjegykártyák; nyomtatott brossúrák; nyomtatott belépőjegyek
rendezvényekre; nyomtatott anyagok oktatási célokra; nyomtatott folyóiratok, magazinok; nyomtatott hirdetések;
nyomtatott meghívók; nyomtatott naptárak; nyomtatott papírfeliratok; nyomtatott papírcímkék; nyomtatott
papíráruk; nyomtatott sajtóközlemények, hírközlések; nyomtatott szórólapok; nyomtatott útmutatók,
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szabályzatok; nyomtatott vizuális anyagok; oktatási kézikönyvek; oktató jellegű kiadványok; oktató kézikönyvek;

papírfeliratok, zászlók; papírfeliratok, jelek; papírból készült függőcímkék; papírból készült reklámtáblák;
reklámbrosúrák; reklámfeliratok kartonból; prospektusok; programfüzetek; poszterek; reklámkiadványok;
személyi szervezők, határidőnaplók; színes nyomatok; tájékoztató lapok; szórólapok; tervezők, naptárak
[nyomtatványok]; üdvözlőkártyák, üdvözlőlapok; turisztikai folyóiratok; újságpapír; újságok; vendégkönyvek;
asztali alátétek, tányéralátétek papírból; poháralátétek papírból; zászlók papírból; 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

Áruk és szolgáltatások értékesítésének elősegítése mások számára, nyomtatott anyagok terjesztésével és

promóciós vetélkedőkkel; hirdetések és reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, reklámcédulák és minták]
terjesztése; nyomtatott promóciós anyagok terjesztése postai úton; nyomtatott reklámanyagok terjesztése;
promóciós anyagok terjesztése; promóciós szórólapok terjesztése; prospektusok és termékminták terjesztése;
prospektusok és termékminták terjesztése reklámcélból; reklám- és promóciós anyagok terjesztése; reklám,
prospektusok terjesztése; reklámanyagok utcai terjesztése; reklámanyagok online terjesztése; reklámanyagok
terjesztése postai úton; terjesztés (reklámanyag -); reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi
adminisztráció; irodai munkák.
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; buszos utazások szervezése; idegenvezetés;

idegenvezetői és utazási információs szolgáltatások; idegenvezetői szolgáltatások; kirándulások szervezése;
körutak, túrák lebonyolítása; közúti utasszállítás; minibuszos szállítási szolgáltatások; szállítási szolgáltatások
mozgáskorlátozottak számára; szállítási szolgáltatások és kirándulások mozgáskorlátozottak számára; szárazföldi
személyszállítás; túraszervezés és kivitelezés; utasszállítás szárazföldön; utazók szállításának megszervezése
[utasszállítás]; utazásszervezés, kirándulásszervezés; városnézés és kirándulások szervezése, idegenvezetési
szolgáltatások; a szállítással kapcsolatos információk nyújtása; autóbuszos szállítás foglalása; egynapos túrák
szervezése és lefoglalása; elektronikus úton történő, utazás és szállítás tervezésével és foglalásával kapcsolatos
tájékoztatás; foglalási szolgáltatások kirándulásokhoz, utazásokhoz; helyfoglalás (utazás); helyfoglalás utazáshoz;
kerékpárbérlési szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatás; kirándulások és városnéző körutak szervezése és
lefoglalása; kirándulások szervezése és lefoglalása; kirándulásokkal és városnézéssel kapcsolatos tájékoztatás
turisták számára; túrák szervezése és foglalása; turisztikai és utazási információnyújtás; ügynökségi
szolgáltatások városnéző túrák foglalásához; utazási információ; utazási információszolgáltatás.
41
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készítése; idegenvezetős túrák levezetése; idegenvezetős túrák lebonyolítása kulturális helyszíneken oktatási
célokból; interaktív szórakoztatás; kirándulások szervezése szórakoztatási célokra; konferenciák, kiállítások és
versenyek szervezése; közfürdők [úszómedencék]; közösségi sport- és kulturális események szervezése;
közösségi kulturális rendezvények szervezése; közösségi klubok szolgáltatásai szórakoztatási célokra; közönség
bevonását célzó játékok szervezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; kulturális és oktatási célú
kongresszusok és konferenciák szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; oktatás
és tanítás; népszerű szórakoztató szolgáltatások; oktató-, szórakoztató, sport- és kulturális eszközökkel és
létesítményekkel kapcsolatos bérbeadási szolgáltatások; online egyidejű adatfolyammal nyújtott szórakoztató
szolgáltatások; online interaktív szórakoztatás; online szórakoztatás; rádió- és televízióműsorok készítése; rádióés televízióprogram készítése; szabadidős szolgáltatások; színházi előadások, animációs és élő egyaránt;
vetélkedők, versenyek szervezése; nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
( 111 ) 234.149
( 151 ) 2021.04.16.
( 210 ) M 20 02607
( 220 ) 2020.09.02.
( 732 ) Lenti Város Önkormányzata, Lenti (HU)
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( 740 ) Dr. Szakály Zoltán, Zalaegerszeg

( 541 ) Lenti Kerkaland
( 511 ) 16

Grafikai nyomatok; grafikus ábrázolások; grafikus rajzok; kartonból készült figurák; képek; papírból készült

faldekorációk; papírból készült figurák; papírfigurák; rajzok; a grafikai iparban használatos papírok; ajándék
táskák, szatyrok papírból; ajándékcsomagolók; ajándékdobozok; ajándékdobozok papírból; ajándékzacskók;
bevásárló szatyor, táska; biológiailag lebomló műanyagból készült csomagolózacskók; bevásárló táskák
műanyagból; biológiailag lebomló papírból készült csomagolózacskók; csomagolások, borítások palackokhoz
papírból vagy kartonból; csomagolásra szolgáló papírdobozok; irattartó dobozok; kartondobozok; műanyag
csomagolások; műanyag csomagolóanyagok; papír ajándéktasakok, zacskók; papír ajándékzacskók borokhoz;
papír ajándékkísérők; papír bevásárlótáskák, szatyrok; papírborítékok csomagolási célokra; papírborítók,
papírcsomagolások; bélyegzőpárnák; ceruza készletek; ceruza,-tolltartók; ceruzatartók; címbélyegzők,
címbélyegek; festékpárnák; golyóstoll- és ceruzakészletek; golyóstollak; gumibélyegzők; íróeszközök;
pecsétbélyegek; tintás bélyegzők; tollak; toll- és ceruzatartó dobozok; tollak [irodai cikkek]; tolltartók; töltőtollak;
iskolai füzetek, irkák; oktatási és képzési anyagok; oktatóanyagok [kézikönyvek]; papírból készült tananyagok;
emlékalbumok; matricás albumok; matricagyűjtő albumok; fényképalbumok; 3D-s matricák, bármely felületre;
adventi naptárak; ajándékutalványok, vásárlási utalványok; ajándékcsomagoló kártyák; ajándékkártyák;
ajándékkuponok, ajándékutalványok; ajándékutalványok; általános témájú magazinok; árjegyzékek;
belépőjegyek; bemutatótáblák, reklámtáblák kartonból; bónok, utalványok; borítók levélbélyegekhez; cégtáblák
papírból vagy kartonból; címkék borítékcímzéshez; címkék [irodai célú]; címkék, matricák; elektronikus
információkat tartalmazó nyomtatott üdvözlőlapok; étlapok; fali matricák; folyamatábrák [nyomtatványok];
grafikák; folyóiratok; grafikai reprodukciók; határidőnaplók; hűségkártyák papír formátumban; hírlevelek;
hírlevelek a játékok és szerencsejátékok területén; hírek, közlemények [nyomtatott anyagok]; hirdetőtáblák
papírból vagy kartonból; hirdetőtáblák kartonpapírból; karácsonyi üdvözlőlap; katalógusok; képeslapok;
könyvek; kuponfüzetek; kuponok; magazinborítók; magazin mellékletek újságokhoz; matricák; matrica;
meghívók; napilapok; műsorfüzetek; naptárak; névjegykártyák; nyomtatott brossúrák; nyomtatott belépőjegyek
rendezvényekre; nyomtatott anyagok oktatási célokra; nyomtatott folyóiratok, magazinok; nyomtatott hirdetések;
nyomtatott meghívók; nyomtatott naptárak; nyomtatott papírfeliratok; nyomtatott papírcímkék; nyomtatott
papíráruk; nyomtatott sajtóközlemények, hírközlések; nyomtatott szórólapok; nyomtatott útmutatók,
szabályzatok; nyomtatott vizuális anyagok; oktatási kézikönyvek; oktató jellegű kiadványok; oktató kézikönyvek;
papírfeliratok, zászlók; papírfeliratok, jelek; papírból készült függőcímkék; papírból készült reklámtáblák;
reklámbrosúrák; reklámfeliratok kartonból; prospektusok; programfüzetek; poszterek; reklámkiadványok;
személyi szervezők, határidőnaplók; színes nyomatok; tájékoztató lapok; szórólapok; tervezők, naptárak
[nyomtatványok]; üdvözlőkártyák, üdvözlőlapok; turisztikai folyóiratok; újságpapír; újságok; vendégkönyvek;
asztali alátétek, tányéralátétek papírból; poháralátétek papírból; zászlók papírból; 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

Áruk és szolgáltatások értékesítésének elősegítése mások számára, nyomtatott anyagok terjesztésével és

promóciós vetélkedőkkel; hirdetések és reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, reklámcédulák és minták]
terjesztése; nyomtatott promóciós anyagok terjesztése postai úton; nyomtatott reklámanyagok terjesztése;
promóciós anyagok terjesztése; promóciós szórólapok terjesztése; prospektusok és termékminták terjesztése;
prospektusok és termékminták terjesztése reklámcélból; reklám- és promóciós anyagok terjesztése; reklám,
prospektusok terjesztése; reklámanyagok utcai terjesztése; reklámanyagok online terjesztése; reklámanyagok
terjesztése postai úton; terjesztés (reklámanyag -); reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi
adminisztráció; irodai munkák.
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; buszos utazások szervezése; idegenvezetés;

idegenvezetői és utazási információs szolgáltatások; idegenvezetői szolgáltatások; kirándulások szervezése;
körutak, túrák lebonyolítása; közúti utasszállítás; minibuszos szállítási szolgáltatások; szállítási szolgáltatások
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mozgáskorlátozottak számára; szállítási szolgáltatások és kirándulások mozgáskorlátozottak számára; szárazföldi

személyszállítás; túraszervezés és kivitelezés; utasszállítás szárazföldön; utazók szállításának megszervezése
[utasszállítás]; utazásszervezés, kirándulásszervezés; városnézés és kirándulások szervezése, idegenvezetési
szolgáltatások; a szállítással kapcsolatos információk nyújtása; autóbuszos szállítás foglalása; egynapos túrák
szervezése és lefoglalása; elektronikus úton történő, utazás és szállítás tervezésével és foglalásával kapcsolatos
tájékoztatás; foglalási szolgáltatások kirándulásokhoz, utazásokhoz; helyfoglalás (utazás); helyfoglalás utazáshoz;
kerékpárbérlési szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatás; kirándulások és városnéző körutak szervezése és
lefoglalása; kirándulások szervezése és lefoglalása; kirándulásokkal és városnézéssel kapcsolatos tájékoztatás
turisták számára; túrák szervezése és foglalása; turisztikai és utazási információnyújtás; ügynökségi
szolgáltatások városnéző túrák foglalásához; utazási információ; utazási információszolgáltatás.
41
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készítése; idegenvezetős túrák levezetése; idegenvezetős túrák lebonyolítása kulturális helyszíneken oktatási
célokból; interaktív szórakoztatás; kirándulások szervezése szórakoztatási célokra; konferenciák, kiállítások és
versenyek szervezése; közfürdők [úszómedencék]; közösségi sport- és kulturális események szervezése;
közösségi kulturális rendezvények szervezése; közösségi klubok szolgáltatásai szórakoztatási célokra; közönség
bevonását célzó játékok szervezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; kulturális és oktatási célú
kongresszusok és konferenciák szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; oktatás
és tanítás; népszerű szórakoztató szolgáltatások; oktató-, szórakoztató, sport- és kulturális eszközökkel és
létesítményekkel kapcsolatos bérbeadási szolgáltatások; online egyidejű adatfolyammal nyújtott szórakoztató
szolgáltatások; online interaktív szórakoztatás; online szórakoztatás; rádió- és televízióműsorok készítése; rádióés televízióprogram készítése; szabadidős szolgáltatások; színházi előadások, animációs és élő egyaránt;
vetélkedők, versenyek szervezése; nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
( 111 ) 234.150
( 151 ) 2021.04.16.
( 210 ) M 20 02620
( 220 ) 2020.09.03.
( 732 ) Lenti Város Önkormányzata, Lenti (HU)
( 740 ) Dr. Szakály Zoltán, Zalaegerszeg
( 546 )

( 511 ) 16

Grafikai nyomatok; grafikus ábrázolások; grafikus rajzok; kartonból készült figurák; képek; papírból készült

faldekorációk; papírból készült figurák; papírfigurák; rajzok; a grafikai iparban használatos papírok; ajándék
táskák, szatyrok papírból; ajándékcsomagolók; ajándékdobozok; ajándékdobozok papírból; ajándékzacskók;
bevásárló szatyor, táska; biológiailag lebomló műanyagból készült csomagolózacskók; bevásárló táskák
műanyagból; biológiailag lebomló papírból készült csomagolózacskók; csomagolások, borítások palackokhoz
papírból vagy kartonból; csomagolásra szolgáló papírdobozok; irattartó dobozok; kartondobozok; műanyag
csomagolások; műanyag csomagolóanyagok; papír ajándéktasakok, zacskók; papír ajándékzacskók borokhoz;
papír ajándékkísérők; papír bevásárlótáskák, szatyrok; papírborítékok csomagolási célokra; papírborítók,
papírcsomagolások; bélyegzőpárnák; ceruzakészletek; ceruza,-tolltartók; ceruzatartók; címbélyegzők,
címbélyegek; festékpárnák; golyóstoll- és ceruzakészletek; golyóstollak; gumibélyegzők; íróeszközök;
pecsétbélyegek; tintás bélyegzők; tollak; toll- és ceruzatartó dobozok; tollak [irodai cikkek]; tolltartók; töltőtollak;
iskolai füzetek, irkák; oktatási és képzési anyagok; oktató anyagok [kézikönyvek]; papírból készült tananyagok;
emlékalbumok; matricás albumok; matricagyűjtő albumok; fényképalbumok; 3D-s matricák, bármely felületre;
adventi naptárak; ajándékutalványok, vásárlási utalványok; ajándékcsomagoló kártyák; ajándékkártyák;
ajándékkuponok, ajándékutalványok; ajándékutalványok; általános témájú magazinok; árjegyzékek;
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belépőjegyek; bemutatótáblák, reklámtáblák kartonból; bónok, utalványok; borítók levélbélyegekhez; cégtáblák

papírból vagy kartonból; címkék borítékcímzéshez; címkék [irodai célú]; címkék, matricák; elektronikus
információkat tartalmazó nyomtatott üdvözlőlapok; étlapok; fali matricák; folyamatábrák [nyomtatványok];
grafikák; folyóiratok; grafikai reprodukciók; határidőnaplók; hűségkártyák papírformátumban; hírlevelek;
hírlevelek a játékok és szerencsejátékok területén; hírek, közlemények [nyomtatott anyagok]; hirdetőtáblák
papírból vagy kartonból; hirdetőtáblák kartonpapírból; karácsonyi üdvözlőlap; katalógusok; képeslapok;
könyvek; kuponfüzetek; kuponok; magazinborítók; magazinmellékletek újságokhoz; matricák; matrica;
meghívók; napilapok; műsorfüzetek; naptárak; névjegykártyák; nyomtatott brosúrák; nyomtatott belépőjegyek
rendezvényekre; nyomtatott anyagok oktatási célokra; nyomtatott folyóiratok, magazinok; nyomtatott hirdetések;
nyomtatott meghívók; nyomtatott naptárak; nyomtatott papírfeliratok; nyomtatott papírcímkék; nyomtatott
papíráruk; nyomtatott sajtóközlemények, hírközlések; nyomtatott szórólapok; nyomtatott útmutatók,
szabályzatok; nyomtatott vizuális anyagok; oktatási kézikönyvek; oktató jellegű kiadványok; oktató kézikönyvek;
papírfeliratok, zászlók; papírfeliratok, jelek; papírból készült függőcímkék; papírból készült reklámtáblák;
reklámbrosúrák; reklámfeliratok kartonból; prospektusok; programfüzetek; poszterek; reklámkiadványok;
személyi szervezők, határidőnaplók; színes nyomatok; tájékoztató lapok; szórólapok; tervezők, naptárak
[nyomtatványok]; üdvözlőkártyák, üdvözlőlapok; turisztikai folyóiratok; újságpapír; újságok; vendégkönyvek;
asztali alátétek, tányéralátétek papírból; poháralátétek papírból; zászlók papírból; 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

Áruk és szolgáltatások értékesítésének elősegítése mások számára, nyomtatott anyagok terjesztésével és

promóciós vetélkedőkkel; hirdetések és reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, reklámcédulák és minták]
terjesztése; nyomtatott promóciós anyagok terjesztése postai úton; nyomtatott reklámanyagok terjesztése;
promóciós anyagok terjesztése; promóciós szórólapok terjesztése; prospektusok és termékminták terjesztése;
prospektusok és termékminták terjesztése reklámcélból; reklám- és promóciós anyagok terjesztése; reklám,
prospektusok terjesztése; reklámanyagok utcai terjesztése; reklámanyagok online terjesztése; reklámanyagok
terjesztése postai úton; terjesztés (reklámanyag -); reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi
adminisztráció; irodai munkák.
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; buszos utazások szervezése; idegenvezetés;

idegenvezetői és utazási információs szolgáltatások; idegenvezetői szolgáltatások; kirándulások szervezése;
körutak, túrák lebonyolítása; közúti utasszállítás; minibuszos szállítási szolgáltatások; szállítási szolgáltatások
mozgáskorlátozottak számára; szállítási szolgáltatások és kirándulások mozgáskorlátozottak számára; szárazföldi
személyszállítás; túraszervezés és kivitelezés; utasszállítás szárazföldön; utazásszervezés, kirándulásszervezés;
utazók szállításának megszervezése [utasszállítás]; városnézés és kirándulások szervezése, idegenvezetési
szolgáltatások; a szállítással kapcsolatos információk nyújtása; autóbuszos szállítás foglalása; egynapos túrák
szervezése és lefoglalása; elektronikus úton történő, repülőutak tervezésével és lefoglalásával kapcsolatos
tájékoztatás; foglalási szolgáltatások kirándulásokhoz, utazásokhoz; helyfoglalás (utazás); helyfoglalás utazáshoz;
kerékpárbérlési szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatás; kirándulások és városnéző körutak szervezése és
lefoglalása; kirándulások szervezése és lefoglalása; kirándulásokkal és városnézéssel kapcsolatos tájékoztatás
turisták számára; túrák szervezése és foglalása; turisztikai és utazási információnyújtás; ügynökségi
szolgáltatások városnéző túrák foglalásához; utazási információ; utazási információszolgáltatás.
41

Borkóstolók szervezése és lebonyolítása szórakoztatási célokból; fesztiválok szervezése; fotóriportok

készítése; idegenvezetős túrák levezetése; idegenvezetős túrák lebonyolítása kulturális helyszíneken oktatási
célokból; interaktív szórakoztatás; kirándulások szervezése szórakoztatási célokra; konferenciák, kiállítások és
versenyek szervezése; közfürdők [úszómedencék]; közösségi sport- és kulturális események szervezése;
közösségi kulturális rendezvények szervezése; közösségi klubok szolgáltatásai szórakoztatási célokra; közönség
bevonását célzó játékok szervezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; kulturális és oktatási célú
kongresszusok és konferenciák szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; oktatás
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és tanítás; népszerű szórakoztató szolgáltatások; oktató-, szórakoztató, sport- és kulturális eszközökkel és

létesítményekkel kapcsolatos bérbeadási szolgáltatások; online egyidejű adatfolyammal nyújtott szórakoztató
szolgáltatások; online interaktív szórakoztatás; online szórakoztatás; rádió- és televízióműsorok készítése; rádióés televízióprogram készítése; szabadidős szolgáltatások; színházi előadások, animációs és élő egyaránt;
vetélkedők, versenyek szervezése; nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
( 111 ) 234.151
( 151 ) 2021.04.16.
( 210 ) M 20 02621
( 220 ) 2020.09.03.
( 732 ) Lenti Város Önkormányzata, Lenti (HU)
( 740 ) Dr. Szakály Zoltán, Zalaegerszeg
( 546 )

( 511 ) 16

Grafikai nyomatok; grafikus ábrázolások; grafikus rajzok; kartonból készült figurák; képek; papírból készült

faldekorációk; papírból készült figurák; papírfigurák; rajzok; a grafikai iparban használatos papírok; ajándék
táskák, szatyrok papírból; ajándékcsomagolók; ajándékdobozok; ajándékdobozok papírból; ajándékzacskók;
bevásárló szatyor, táska; biológiailag lebomló műanyagból készült csomagolózacskók; bevásárló táskák
műanyagból; biológiailag lebomló papírból készült csomagolózacskók; csomagolások, borítások palackokhoz
papírból vagy kartonból; csomagolásra szolgáló papírdobozok; irattartó dobozok; kartondobozok; műanyag
csomagolások; műanyag csomagolóanyagok; papír ajándéktasakok, zacskók; papír ajándékzacskók borokhoz;
papír ajándékkísérők; papír bevásárlótáskák, szatyrok; papírborítékok csomagolási célokra; papírborítók,
papírcsomagolások; bélyegzőpárnák; ceruzakészletek; ceruza,-tolltartók; ceruzatartók; címbélyegzők,
címbélyegek; festékpárnák; golyóstoll- és ceruzakészletek; golyóstollak; gumibélyegzők; íróeszközök;
pecsétbélyegek; tintás bélyegzők; tollak; toll- és ceruzatartó dobozok; tollak [irodai cikkek]; tolltartók; töltőtollak;
iskolai füzetek, irkák; oktatási és képzési anyagok; oktató anyagok [kézikönyvek]; papírból készült tananyagok;
emlékalbumok; matricás albumok; matricagyűjtő albumok; fényképalbumok; 3D-s matricák, bármely felületre;
adventi naptárak; ajándékutalványok, vásárlási utalványok; ajándékcsomagoló kártyák; ajándékkártyák;
ajándékkuponok, ajándékutalványok; ajándékutalványok; általános témájú magazinok; árjegyzékek;
belépőjegyek; bemutatótáblák, reklámtáblák kartonból; bónok, utalványok; borítók levélbélyegekhez; cégtáblák
papírból vagy kartonból; címkék borítékcímzéshez; címkék [irodai célú]; címkék, matricák; elektronikus
információkat tartalmazó nyomtatott üdvözlőlapok; étlapok; fali matricák; folyamatábrák [nyomtatványok];
grafikák; folyóiratok; grafikai reprodukciók; határidőnaplók; hűségkártyák papírformátumban; hírlevelek;
hírlevelek a játékok és szerencsejátékok területén; hírek, közlemények [nyomtatott anyagok]; hirdetőtáblák
papírból vagy kartonból; hirdetőtáblák kartonpapírból; karácsonyi üdvözlőlap; katalógusok; képeslapok;
könyvek; kuponfüzetek; kuponok; magazinborítók; magazinmellékletek újságokhoz; matricák; matrica;
meghívók; napilapok; műsorfüzetek; naptárak; névjegykártyák; nyomtatott brosúrák; nyomtatott belépőjegyek
rendezvényekre; nyomtatott anyagok oktatási célokra; nyomtatott folyóiratok, magazinok; nyomtatott hirdetések;
nyomtatott meghívók; nyomtatott naptárak; nyomtatott papírfeliratok; nyomtatott papírcímkék; nyomtatott
papíráruk; nyomtatott sajtóközlemények, hírközlések; nyomtatott szórólapok; nyomtatott útmutatók,
szabályzatok; nyomtatott vizuális anyagok; oktatási kézikönyvek; oktató jellegű kiadványok; oktató kézikönyvek;
papírfeliratok, zászlók; papírfeliratok, jelek; papírból készült függőcímkék; papírból készült reklámtáblák;
reklámbrosúrák; reklámfeliratok kartonból; prospektusok; programfüzetek; poszterek; reklámkiadványok;
személyi szervezők, határidőnaplók; színes nyomatok; tájékoztató lapok; szórólapok; tervezők, naptárak
[nyomtatványok]; üdvözlőkártyák, üdvözlőlapok; turisztikai folyóiratok; újságpapír; újságok; vendégkönyvek;
asztali alátétek, tányéralátétek papírból; poháralátétek papírból; zászlók papírból; papír és karton; nyomdaipari
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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

Áruk és szolgáltatások értékesítésének elősegítése mások számára, nyomtatott anyagok terjesztésével és

promóciós vetélkedőkkel; hirdetések és reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, reklámcédulák és minták]
terjesztése; nyomtatott promóciós anyagok terjesztése postai úton; nyomtatott reklámanyagok terjesztése;
promóciós anyagok terjesztése; promóciós szórólapok terjesztése; prospektusok és termékminták terjesztése;
prospektusok és termékminták terjesztése reklámcélból; reklám- és promóciós anyagok terjesztése; reklám,
prospektusok terjesztése; reklámanyagok utcai terjesztése; reklámanyagok online terjesztése; reklámanyagok
terjesztése postai úton; terjesztés (reklámanyag -); reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi
adminisztráció; irodai munkák.
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; buszos utazások szervezése; idegenvezetés;

idegenvezetői és utazási információs szolgáltatások; idegenvezetői szolgáltatások; kirándulások szervezése;
körutak, túrák lebonyolítása; közúti utasszállítás; minibuszos szállítási szolgáltatások; szállítási szolgáltatások
mozgáskorlátozottak számára; szállítási szolgáltatások és kirándulások mozgáskorlátozottak számára; szárazföldi
személyszállítás; túraszervezés és kivitelezés; utasszállítás szárazföldön; utazásszervezés, kirándulásszervezés;
utazók szállításának megszervezése [utasszállítás]; városnézés és kirándulások szervezése, idegenvezetési
szolgáltatások; a szállítással kapcsolatos információk nyújtása; autóbuszos szállítás foglalása; egynapos túrák
szervezése és lefoglalása; elektronikus úton történő, utazás és szállítás tervezésével és foglalásával kapcsolatos
tájékoztatás; foglalási szolgáltatások kirándulásokhoz, utazásokhoz; helyfoglalás (utazás); helyfoglalás utazáshoz;
kerékpárbérlési szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatás; kirándulások és városnéző körutak szervezése és
lefoglalása; kirándulások szervezése és lefoglalása; kirándulásokkal és városnézéssel kapcsolatos tájékoztatás
turisták számára; túrák szervezése és foglalása; turisztikai és utazási információnyújtás; ügynökségi
szolgáltatások városnéző túrák foglalásához; utazási információ; utazási információszolgáltatás.
41

Borkóstolók szervezése és lebonyolítása szórakoztatási célokból; fesztiválok szervezése; fotóriportok

készítése; idegenvezetős túrák levezetése; idegenvezetős túrák lebonyolítása kulturális helyszíneken oktatási
célokból; interaktív szórakoztatás; kirándulások szervezése szórakoztatási célokra; konferenciák, kiállítások és
versenyek szervezése; közfürdők [úszómedencék]; közösségi sport- és kulturális események szervezése;
közösségi kulturális rendezvények szervezése; közösségi klubok szolgáltatásai szórakoztatási célokra; közönség
bevonását célzó játékok szervezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; kulturális és oktatási célú
kongresszusok és konferenciák szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; oktatás
és tanítás; népszerű szórakoztató szolgáltatások; oktató-, szórakoztató, sport- és kulturális eszközökkel és
létesítményekkel kapcsolatos bérbeadási szolgáltatások; online egyidejű adatfolyammal nyújtott szórakoztató
szolgáltatások; online interaktív szórakoztatás; online szórakoztatás; rádió- és televízióműsorok készítése; rádióés televízióprogram készítése; szabadidős szolgáltatások; színházi előadások, animációs és élő egyaránt;
vetélkedők, versenyek szervezése; nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
( 111 ) 234.152
( 151 ) 2021.04.16.
( 210 ) M 20 02622
( 220 ) 2020.09.03.
( 732 ) Lenti Város Önkormányzata, Lenti (HU)
( 740 ) Dr. Szakály Zoltán, Zalaegerszeg
( 546 )
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Grafikai nyomatok; grafikus ábrázolások; grafikus rajzok; kartonból készült figurák; képek; papírból készült

faldekorációk; papírból készült figurák; papírfigurák; rajzok; a grafikai iparban használatos papírok; ajándék
táskák, szatyrok papírból; ajándékcsomagolók; ajándékdobozok; ajándékdobozok papírból; ajándékzacskók;
bevásárló szatyor, táska; biológiailag lebomló műanyagból készült csomagolózacskók; bevásárló táskák
műanyagból; biológiailag lebomló papírból készült csomagolózacskók; csomagolások, borítások palackokhoz
papírból vagy kartonból; csomagolásra szolgáló papírdobozok; irattartó dobozok; kartondobozok; műanyag
csomagolások; műanyag csomagolóanyagok; papír ajándéktasakok, zacskók; papír ajándékzacskók borokhoz;
papír ajándékkísérők; papír bevásárlótáskák, szatyrok; papírborítékok csomagolási célokra; papírborítók,
papírcsomagolások; bélyegzőpárnák; ceruzakészletek; ceruza,-tolltartók; ceruzatartók; címbélyegzők,
címbélyegek; festékpárnák; golyóstoll- és ceruzakészletek; golyóstollak; gumibélyegzők; íróeszközök;
pecsétbélyegek; tintás bélyegzők; tollak; toll- és ceruzatartó dobozok; tollak [irodai cikkek]; tolltartók; töltőtollak;
iskolai füzetek, irkák; oktatási és képzési anyagok; oktató anyagok [kézikönyvek]; papírból készült tananyagok;
emlékalbumok; matricás albumok; matricagyűjtő albumok; fényképalbumok; 3D-s matricák, bármely felületre;
adventi naptárak; ajándékutalványok, vásárlási utalványok; ajándékcsomagoló kártyák; ajándékkártyák;
ajándékkuponok, ajándékutalványok; ajándékutalványok; általános témájú magazinok; árjegyzékek;
belépőjegyek; bemutatótáblák, reklámtáblák kartonból; bónok, utalványok; borítók levélbélyegekhez; cégtáblák
papírból vagy kartonból; címkék borítékcímzéshez; címkék [irodai célú]; címkék, matricák; elektronikus
információkat tartalmazó nyomtatott üdvözlőlapok; étlapok; fali matricák; folyamatábrák [nyomtatványok];
grafikák; folyóiratok; grafikai reprodukciók; határidőnaplók; hűségkártyák papírformátumban; hírlevelek;
hírlevelek a játékok és szerencsejátékok területén; hírek, közlemények [nyomtatott anyagok]; hirdetőtáblák
papírból vagy kartonból; hirdetőtáblák kartonpapírból; karácsonyi üdvözlőlap; katalógusok; képeslapok;
könyvek; kuponfüzetek; kuponok; magazinborítók; magazinmellékletek újságokhoz; matricák; matrica;
meghívók; napilapok; műsorfüzetek; naptárak; névjegykártyák; nyomtatott brosúrák; nyomtatott belépőjegyek
rendezvényekre; nyomtatott anyagok oktatási célokra; nyomtatott folyóiratok, magazinok; nyomtatott hirdetések;
nyomtatott meghívók; nyomtatott naptárak; nyomtatott papírfeliratok; nyomtatott papírcímkék; nyomtatott
papíráruk; nyomtatott sajtóközlemények, hírközlések; nyomtatott szórólapok; nyomtatott útmutatók,
szabályzatok; nyomtatott vizuális anyagok; oktatási kézikönyvek; oktató jellegű kiadványok; oktató kézikönyvek;
papírfeliratok, zászlók; papírfeliratok, jelek; papírból készült függőcímkék; papírból készült reklámtáblák;
reklámbrosúrák; reklámfeliratok kartonból; prospektusok; programfüzetek; poszterek; reklámkiadványok;
személyi szervezők, határidőnaplók; színes nyomatok; tájékoztató lapok; szórólapok; tervezők, naptárak
[nyomtatványok]; üdvözlőkártyák, üdvözlőlapok; turisztikai folyóiratok; újságpapír; újságok; vendégkönyvek;
asztali alátétek, tányéralátétek papírból; poháralátétek papírból; zászlók papírból; 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.
28

Babák; babák, mint játékok; játék figurák; játékfigurák; játékbabák; játékkészletek; játékok; játékszerek;

játékszerek gyermekeknek; játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek.
35

Áruk és szolgáltatások értékesítésének elősegítése mások számára, nyomtatott anyagok terjesztésével és

promóciós vetélkedőkkel; hirdetések és reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, reklámcédulák és minták]
terjesztése; nyomtatott promóciós anyagok terjesztése postai úton; nyomtatott reklámanyagok terjesztése;
promóciós anyagok terjesztése; promóciós szórólapok terjesztése; prospektusok és termékminták terjesztése;
prospektusok és termékminták terjesztése reklámcélból; reklám- és promóciós anyagok terjesztése; reklám,
prospektusok terjesztése; reklámanyagok utcai terjesztése; reklámanyagok online terjesztése; reklámanyagok
terjesztése postai úton; terjesztés (reklámanyag -); reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi
adminisztráció; irodai munkák.
41

Borkóstolók szervezése és lebonyolítása szórakoztatási célokból; fesztiválok szervezése; fotóriportok

készítése; idegenvezetős túrák levezetése; idegenvezetős túrák lebonyolítása kulturális helyszíneken oktatási
célokból; interaktív szórakoztatás; kirándulások szervezése szórakoztatási célokra; konferenciák, kiállítások és
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versenyek szervezése; közfürdők [úszómedencék]; közösségi sport- és kulturális események szervezése;

közösségi kulturális rendezvények szervezése; közösségi klubok szolgáltatásai szórakoztatási célokra; közönség
bevonását célzó játékok szervezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; kulturális és oktatási célú
kongresszusok és konferenciák szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; oktatás
és tanítás; népszerű szórakoztató szolgáltatások; oktató-, szórakoztató, sport- és kulturális eszközökkel és
létesítményekkel kapcsolatos bérbeadási szolgáltatások; online egyidejű adatfolyammal nyújtott szórakoztató
szolgáltatások; online interaktív szórakoztatás; online szórakoztatás; rádió- és televízióműsorok készítése; rádióés televízióprogram készítése; szabadidős szolgáltatások; színházi előadások, animációs és élő egyaránt;
vetélkedők, versenyek szervezése; nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
( 111 ) 234.157
( 151 ) 2021.04.20.
( 210 ) M 20 03083
( 220 ) 2020.10.13.
( 732 ) Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

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

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

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

( 111 ) 234.158
( 151 ) 2021.04.20.
( 210 ) M 20 01274
( 220 ) 2020.05.12.
( 732 ) Új Ház Zrt., Tényő (HU)
( 541 ) Pöttöm Fürdő Program
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 111 ) 234.159
( 151 ) 2021.04.20.
( 210 ) M 20 03079
( 220 ) 2020.10.14.
( 732 ) Mátyásy Bence Marcell, Dunaújváros (HU)
( 546 )
( 511 ) 9

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

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;
elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló
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
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számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára, víz alatti úszáshoz használt

légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.
14

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

25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

( 111 ) 234.160
( 151 ) 2021.04.20.
( 210 ) M 20 03075
( 220 ) 2020.10.14.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 111 ) 234.164
( 151 ) 2021.04.20.
( 210 ) M 19 03030
( 220 ) 2019.10.02.
( 732 ) UNILEVER IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Szappan; illatszer készítmények; esszenciális olajok; dezodorok és izzadásgátlók; hajápoló termékek;

hajszínezők, hajfestékek, hajöblítők, hajhullámosító készítmények, samponok, hajbalzsamok, hajsprayk, hajpor,
fodrászati szerek, hajlakkok, hajfények, hajhidratálók, hajra való folyadék, hajmegőrző kezelések, hajat szárító
kezelések, hajolajok, hajkrémek, fürdő és/vagy zuhanyozó készítmények, dezodorok, izzadásgátlók; nem
gyógyhatású piperecikkek; bőrápoló készítmények; kozmetikai szerek.
( 111 ) 234.165
( 151 ) 2021.04.20.
( 210 ) M 19 03031
( 220 ) 2019.10.02.
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Szappan; illatszer készítmények; esszenciális olajok; dezodorok és izzadásgátlók; hajápoló termékek;

hajszínezők, hajfestékek, hajöblítők, hajhullámosító készítmények, samponok, hajbalzsamok, hajsprayk, hajpor,
fodrászati szerek, hajlakkok, hajfények, hajhidratálók, hajra való folyadék, hajmegőrző kezelések, hajat szárító
kezelések, hajolajok, hajkrémek, fürdő és/vagy zuhanyozó készítmények, dezodorok, izzadásgátlók; nem
gyógyhatású piperecikkek; bőrápoló készítmények; kozmetikai szerek.
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( 111 ) 234.169
( 151 ) 2021.04.21.
( 210 ) M 19 01441
( 220 ) 2019.05.03.
( 732 ) President Hotel Ingatlanfejlesztő és Ingatlankezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Muszka Sándor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PRESIDENT HOTEL
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 234.170
( 151 ) 2021.04.21.
( 210 ) M 20 02623
( 220 ) 2020.09.03.
( 732 ) Coklán Mihály, Budapest (HU)
Coklán Brigitta Anita, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Seres Márta Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 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.

A rovat 102 darab közlést tartalmaz.
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Megszüntetett lajstromozási eljárások
Védjegybejelentés visszavonása
( 210 ) M 20 02493
( 220 ) 2020.08.24.
( 731 ) Royal Borház Európa Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Sirokkó
( 511 ) 33

Alkoholos borok; asztali borok; bor alapú italok; bort tartalmazó italok [fröccsök]; csendes borok;

desszertborok; édes borok; eredet-megjelöléssel védett borok; fehér habzóborok; fehérbor; forralt borok; főzőbor;
habzó szőlőbor; habzóbor, pezsgő; alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez;
megerősített borok; oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok; pezsgős borok; rozé borok; szeszezett
borok.
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.
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Védjegyoltalom megszűnése
Védjegyoltalom megszűnése lemondás miatt
( 111 ) 170.532
( 732 ) JT International SA, Geneva (CH)
( 740 ) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom megszűnése használat hiánya miatt
( 111 ) 207.856
( 732 ) Hazai Digitális Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.
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Védjegyoltalom részleges megszűnése
Védjegyoltalom megszűnése használat hiánya miatt
( 111 ) 204.528
( 732 ) ALPHA-VET Kft., Budapest (HU)
( 511 ) 5 Állatgyógyászati készítmények.
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.
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( 111 ) 113.975
( 732 ) Thermo King Corp. (Delaware államban bejegyzett cég), Minneapolis, Minnesota (US)
( 111 ) 113.979
( 732 ) HÍRADÁSTECHNIKA Ipari és Kereskedelmi Szövetkezeti Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 114.072
( 732 ) Diageo Brands B.V., Amszterdam (NL)
( 111 ) 114.105
( 732 ) Dow Silicones Corporation, Midland, Michigan (US)
( 111 ) 114.175
( 732 ) Victor Hasselblad AB, Göteborg (SE)
( 111 ) 114.263
( 732 ) Thermo King Corp., Minneapolis, Minnesota (US)
( 111 ) 114.268
( 732 ) Tucker Fasteners Limited, Birmingham (GB)
( 111 ) 122.969
( 732 ) CIA. Hering , Blumenau, Santa Catarina (BR)
( 111 ) 122.970
( 732 ) CIA. Hering , Blumenau, Santa Catarina (BR)
( 111 ) 131.190
( 732 ) Aqua Lorenzo Kft., Herceghalom (HU)
( 111 ) 131.192
( 732 ) Aqua Lorenzo Kft., Herceghalom (HU)
( 111 ) 131.193
( 732 ) Aqua Lorenzo Kft., Herceghalom (HU)
( 111 ) 133.042
( 732 ) Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, SA de CV., Bellavista, Monterrey, Nuevo León (MX)
( 111 ) 133.043
( 732 ) Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, SA de CV., Bellavista, Monterrey, Nuevo León (MX)
( 111 ) 133.044
( 732 ) Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, SA de CV., Bellavista, Monterrey, Nuevo León (MX)
( 111 ) 133.045
( 732 ) Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, SA de CV., Bellavista, Monterrey, Nuevo León (MX)
( 111 ) 133.049
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( 732 ) Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, SA de CV., Bellavista, Monterrey, Nuevo León (MX)

( 111 ) 133.137
( 732 ) Dollar Rent A Car, Inc. (an Oklahama corporation), Estero, Florida (US)
( 111 ) 133.188
( 732 ) Fox Media LLC, Los Angeles (US)
( 111 ) 133.253
( 732 ) Nexen Tire Corporation, Gyeongsangnam-do (KR)
( 111 ) 133.284
( 732 ) EGLO LUX Kereskedelmi Kft., Dunakeszi (HU)
( 111 ) 133.391
( 732 ) ISO-LINE Szigetelőanyag Gyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budaörs (HU)
( 111 ) 133.397
( 732 ) Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also trading as Citizen Watch Co., Ltd., Tokyo (JP)
( 111 ) 133.575
( 732 ) Kabushiki Kaisha Topcon, Tokyo (JP)
( 111 ) 133.576
( 732 ) Kabushiki Kaisha Topcon, Tokyo (JP)
( 111 ) 133.675
( 732 ) Hornby Hobbies Limited, Margate, Kent (GB)
( 111 ) 133.676
( 732 ) Hornby Hobbies Limited, Margate, Kent (GB)
( 111 ) 133.769
( 732 ) SHIMANO Inc., Sakai, Osaka (JP)
( 111 ) 133.786
( 732 ) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 133.934
( 732 ) 3M Company (Deleware államban működő cég), St. Paul, Minnesota (US)
( 111 ) 134.016
( 732 ) McPaper AG, Berlin (DE)
( 111 ) 134.075
( 732 ) AT&T Intellectual Property II,L.P., Reno, Nevada (US)
( 111 ) 134.142
( 732 ) Douglas Products and Packaging Company LLC, Liberty, Missouri (US)
( 111 ) 134.222
( 732 ) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
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( 111 ) 134.240
( 732 ) The Goodyear Tire & Rubber Co., Akron, Ohio (US)
( 111 ) 134.708
( 732 ) 3M Company (Deleware államban működő cég), St. Paul, Minnesota (US)
( 111 ) 137.515
( 732 ) Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also trading as Citizen Watch Co., Ltd., Tokyo (JP)
( 111 ) 138.292
( 732 ) 3M Company (Delaware államban működő cég), St. Paul Minnesota (US)
( 111 ) 138.295
( 732 ) 3M Company (Deleware államban működő cég), St. Paul, Minnesota (US)
( 111 ) 138.567
( 732 ) CORPORACION HABANOS, S.A., Guanabacoa, La Habana (CU)
( 111 ) 168.569
( 732 ) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 168.570
( 732 ) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 169.570
( 732 ) SOLWARE Kft., Gödöllő (HU)
( 111 ) 169.926
( 732 ) Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft., Nagyigmánd (HU)
( 111 ) 170.560
( 732 ) MITSUBA Corporation, Kiryu-City, Gunma (JP)
( 111 ) 170.561
( 732 ) MITSUBA Corporation, Kiryu-City, Gunma Pref. (JP)
( 111 ) 170.713
( 732 ) SZ+C Stúdió Kft., Szekszárd (HU)
( 111 ) 171.229
( 732 ) Intelsat License Holdings LLC (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Luxembourg (LU)
( 111 ) 171.557
( 732 ) Playboy Enterprises International, Inc., Chicago, Illinois (US)
( 111 ) 171.788
( 732 ) ÁRPÁD-AGRÁR Zrt., Szentes (HU)
( 111 ) 171.823
( 732 ) NIHON NOHYAKU Co., Ltd., Tokyo (JP)
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( 111 ) 172.104
( 732 ) Intelsat License Holdings LLC (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Luxembourg (LU)
( 111 ) 172.427
( 732 ) COMPLOG-MRC Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 173.056
( 732 ) Tikkurila Oyj, Vantaa (FI)
( 111 ) 173.190
( 732 ) SPX FLOW, Inc., Charlotte, North Carolina (US)
( 111 ) 173.194
( 732 ) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 173.332
( 732 ) Warner Bros. Entertainment Inc. (a Delaware Corporation), Burbank, California (US)
( 111 ) 173.333
( 732 ) Warner Bros. Entertainment Inc. (a Delaware Corporation), Burbank, California (US)
( 111 ) 173.377
( 732 ) ifj. Szűcs Róbert, Budapest (HU)
Szűcs Róbert, Budapest (HU)
( 111 ) 173.404
( 732 ) Warner Bros. Entertainment Inc. (a Delaware Corporation), Burbank, California (US)
( 111 ) 173.462
( 732 ) SOLUTIA Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), St. Louis, Missouri (US)
( 111 ) 174.392
( 732 ) IP Holdings Unltd LLC, New York, New York (US)
( 111 ) 174.395
( 732 ) ZY Holdings LLC, New York, New York (US)
( 111 ) 174.890
( 732 ) VTECH HOLDINGS LIMITED (Bermudán bejegyzett cég), Tai Po, New Territories, Hong Kong (CN)
( 111 ) 175.640
( 732 ) VTECH HOLDINGS LIMITED (Bermudán bejegyzett cég), Tai Po, New Territories, Hong-Kong (CN)
( 111 ) 176.406
( 732 ) Intelsat License Holdings LLC (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Luxembourg (LU)
( 111 ) 176.445
( 732 ) Warner Bros. Entertainment Inc. (a Delaware Corporation), Burbank, California (US)
( 111 ) 178.366
( 732 ) Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)
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( 111 ) 180.324
( 732 ) Omnicom International Holdings Inc., San Francisco, California (US)
( 111 ) 180.657
( 732 ) CFA Institute, Charlottesville, Virginia (US)
( 111 ) 203.727
( 732 ) Crystal 4 you Kft., Gyömrő (HU)
( 111 ) 204.178
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 204.179
( 732 ) EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 204.180
( 732 ) EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 204.181
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 204.525
( 732 ) Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 204.601
( 732 ) Concorde Értékpapír Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 204.602
( 732 ) 4 BRO Hungary Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 204.689
( 732 ) Balatonboglári Borgazdasági Zrt., Balatonboglár (HU)
( 111 ) 204.692
( 732 ) Balatonboglári Borgazdasági Zrt., Balatonboglár (HU)
( 111 ) 204.722
( 732 ) Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 204.780
( 732 ) ALFA-4 Szolgáltató Kft., Sopron (HU)
( 111 ) 204.843
( 732 ) MAYO CHIX Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 204.949
( 732 ) GRIGORIS SARANTIS ANONYMI VIOMICHANIKI & EMPORIKI ETAIRIA KALLYNTIKON
ENDYMATON OIKIAKON & PHARMAKEFTIKON EIDON, Maroussi (GR)
( 111 ) 205.111
( 732 ) Bertalan Henrietta 50%, Budapest (HU)
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Hanzel Henrik István 50%, Budapest (HU)

( 111 ) 205.133
( 732 ) ECE Projektmanagement Budapest Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 205.152
( 732 ) Univer Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)
( 111 ) 205.249
( 732 ) Europ Assistance Magyarország Befektetési és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 205.456
( 732 ) UAB "ROSHEN NORD", Klaipéda city (LT)
( 111 ) 205.458
( 732 ) UAB "ROSHEN NORD", Klaipéda city (LT)
( 111 ) 205.594
( 732 ) Bertalan Henrietta 50%, Budapest (HU)
Hanzel Henrik István 50%, Budapest (HU)
( 111 ) 205.600
( 732 ) Bertalan Henrietta 50%, Budapest (HU)
Hanzel Henrik István 50%, Budapest (HU)
( 111 ) 205.636
( 732 ) Cool4U Ingatlanforgalmazó és Klímatechnikai Kereskedelmi Kft., Szarvas (HU)
( 111 ) 205.784
( 732 ) UAB "ROSHEN NORD", Klaipéda city (LT)
( 111 ) 205.801
( 732 ) Kallós Gábor Krisztián, Őrbottyán (HU)
Nyíri Lajos, Tahitótfalu (HU)
Kallós Gábor Károly, Tahitótfalu (HU)
( 111 ) 205.848
( 732 ) Faritech Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 205.868
( 732 ) Farm Tojás Kft., Győr (HU)
( 111 ) 205.892
( 732 ) Tesco-Global Áruházak Zrt., Budaörs (HU)
( 111 ) 206.173
( 732 ) Reál Védjegyhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság, Biatorbágy (HU)
( 111 ) 206.177
( 732 ) Philip Morris Brands Sárl, Neuchătel (CH)
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( 111 ) 206.178
( 732 ) Philip Morris Brands Sárl, Neuchătel (CH)
( 111 ) 206.189
( 732 ) Philip Morris Brands Sárl, Neuchătel (CH)
( 111 ) 206.194
( 732 ) Philip Morris Brands Sárl, Neuchătel (CH)
( 111 ) 206.231
( 732 ) Selye János Magyar Magatartástudományi és Magatartásorvoslási Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 206.232
( 732 ) WWM 98 Kft., Siófok (HU)
( 111 ) 206.261
( 732 ) ATV Első Magyar Magántelevíziós Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 206.313
( 732 ) Mary-Ker Pasta Kft., Dunakeszi (HU)
( 111 ) 206.377
( 732 ) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 206.389
( 732 ) Szépem Bt., Budapest (HU)
( 111 ) 206.503
( 732 ) Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft., Veszprém (HU)
( 111 ) 206.526
( 732 ) Philip Morris Brands Sárl, Neuchătel (CH)
( 111 ) 206.926
( 732 ) EDUTAX Ügyviteli, Képzési Oktatási és Tanácsadó Kft., Győr (HU)
( 111 ) 207.105
( 732 ) BAUHAUS Szakáruházak Kereskedelmi Bt., Dunakeszi (HU)
( 111 ) 207.143
( 732 ) BAUHAUS Szakáruházak Kereskedelmi Bt., Dunakeszi (HU)
( 111 ) 208.288
( 732 ) ZALAKERÁMIA ZRT., Tófej (HU)
A rovat 115 darab közlést tartalmaz.
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Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények
Jogutódlás
( 111 ) 114.390
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 115.605
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 117.577
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 119.831
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 120.044
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 122.499
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 124.256
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 125.680
( 732 ) Navistar, Inc., Lisle, Illinois (US)
( 111 ) 125.868
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 127.735
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 131.190
( 732 ) Aqua Lorenzo Kft., Herceghalom (HU)
( 111 ) 131.192
( 732 ) Aqua Lorenzo Kft., Herceghalom (HU)
( 111 ) 131.193
( 732 ) Aqua Lorenzo Kft., Herceghalom (HU)
( 111 ) 131.986
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 132.478
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 132.851
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
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( 111 ) 133.943
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 134.451
( 732 ) Aqua Lorenzo Kft., Herceghalom (HU)
( 111 ) 134.452
( 732 ) Aqua Lorenzo Kft., Herceghalom (HU)
( 111 ) 134.453
( 732 ) Aqua Lorenzo Kft., Herceghalom (HU)
( 111 ) 134.454
( 732 ) Aqua Lorenzo Kft., Herceghalom (HU)
( 111 ) 135.511
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 135.808
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 137.261
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 138.516
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 138.787
( 732 ) Aqua Lorenzo Kft., Herceghalom (HU)
( 111 ) 138.789
( 732 ) Aqua Lorenzo Kft., Herceghalom (HU)
( 111 ) 138.817
( 732 ) SPIN MASTER TOYS UK LIMITED, Bourne End, Buckinghamshire (GB)
( 111 ) 138.862
( 732 ) Aqua Lorenzo Kft., Herceghalom (HU)
( 111 ) 138.865
( 732 ) Aqua Lorenzo Kft., Herceghalom (HU)
( 111 ) 139.325
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 143.309
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 143.918
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
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( 111 ) 145.678
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 147.259
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 147.586
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 148.057
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 148.069
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 148.401
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 149.688
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 150.297
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 152.095
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 152.098
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 152.247
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 154.012
( 732 ) Nielsen Consumer LLC, New York (US)
( 111 ) 154.348
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 155.299
( 732 ) RJVTMCO UK Limited, London (GB)
( 111 ) 155.399
( 732 ) Nielsen Consumer LLC, New York (US)
( 111 ) 156.967
( 732 ) Great Star Tools USA, Inc., Saddle Brook, New Jersey (US)
( 111 ) 156.970
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 156.984
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( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)

( 111 ) 158.145
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 158.170
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 158.288
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 159.047
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 159.068
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 159.075
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 159.490
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 165.055
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 165.553
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 171.305
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 172.770
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 173.874
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 174.862
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 175.435
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 177.600
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 177.809
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 177.898
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
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( 111 ) 179.209
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 179.221
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 179.262
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 179.908
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 179.919
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 179.927
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 180.921
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 182.448
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 182.515
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 183.114
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 183.126
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 183.127
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 183.130
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 183.407
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 183.767
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 183.906
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 183.965
( 732 ) NUR TEAM Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
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( 111 ) 186.140
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 186.315
( 732 ) EL CORTE INGLÉS, S.A., Madrid (ES)
( 111 ) 188.209
( 732 ) Csévi Liqueur Factory Kft., Dunaharaszti (HU)
( 111 ) 188.438
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 188.552
( 732 ) Csévi Liqueur Factory Kft., Dunaharaszti (HU)
( 111 ) 188.706
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 189.235
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 190.182
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 191.502
( 732 ) EL CORTE INGLÉS, S.A., Madrid (ES)
( 111 ) 191.753
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 191.783
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 192.228
( 732 ) Csévi Liqueur Factory Kft., Dunaharaszti (HU)
( 111 ) 192.262
( 732 ) Csévi Liqueur Factory Kft., Dunaharaszti (HU)
( 111 ) 192.680
( 732 ) SPIN MASTER TOYS UK LIMITED, Bourne End, Buckinghamshire (GB)
( 111 ) 192.809
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 192.810
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 193.297
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 193.677
M1053

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Nemzeti vegyes védjegyközlemények - lajstromozott védjegyeket érintő közlemények
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)

( 111 ) 193.784
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 193.896
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 194.116
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 194.621
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 194.631
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 194.688
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 194.967
( 732 ) Csévi Liqueur Factory Kft., Dunaharaszti (HU)
( 111 ) 195.185
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 195.443
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 195.454
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 195.666
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 196.230
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 196.804
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 197.320
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 197.731
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 200.306
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 201.107
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
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( 111 ) 201.399
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 201.769
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 202.005
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 202.331
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 204.158
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 204.185
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 204.212
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 204.213
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 204.289
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 204.311
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 204.575
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 204.576
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 204.675
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 204.678
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 204.702
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 204.709
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 204.978
( 732 ) Aqua Lorenzo Kft., Herceghalom (HU)
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( 111 ) 205.302
( 732 ) NUR TEAM Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 205.422
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 206.379
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 206.659
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 206.774
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 207.731
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 208.522
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 208.800
( 732 ) WEPMARK Holding Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 208.997
( 732 ) WEPMARK Holding Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 209.904
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 210.126
( 732 ) Aqua Lorenzo Kft., Herceghalom (HU)
( 111 ) 210.129
( 732 ) Aqua Lorenzo Kft., Herceghalom (HU)
( 111 ) 210.162
( 732 ) NUR TEAM Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 210.225
( 732 ) NUR TEAM Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 210.640
( 732 ) Aqua Lorenzo Kft., Herceghalom (HU)
( 111 ) 210.694
( 732 ) Aqua Lorenzo Kft., Herceghalom (HU)
( 111 ) 210.796
( 732 ) Aqua Lorenzo Kft., Herceghalom (HU)
( 111 ) 211.239
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( 732 ) NUR TEAM Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

( 111 ) 211.633
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 211.639
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 212.055
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 212.280
( 732 ) Iron&Smith Kft., Szada (HU)
( 111 ) 212.622
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 213.153
( 732 ) Aqua Lorenzo Kft., Herceghalom (HU)
( 111 ) 213.536
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 214.292
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 214.787
( 732 ) Aqua Lorenzo Kft., Herceghalom (HU)
( 111 ) 214.789
( 732 ) Aqua Lorenzo Kft., Herceghalom (HU)
( 111 ) 214.924
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 215.014
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 215.015
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 215.316
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 215.352
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 216.365
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 216.589
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
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( 111 ) 216.837
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 217.366
( 732 ) MMode Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 217.646
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 217.665
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 217.666
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 218.018
( 732 ) Bonvital Estate Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság, Hévíz (HU)
( 111 ) 218.456
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 218.681
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 218.839
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 219.110
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 219.695
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 219.735
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 220.159
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 220.513
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 220.814
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 220.873
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 222.990
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
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( 111 ) 224.524
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 224.656
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 225.600
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 225.601
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 225.602
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 226.746
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 227.167
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 227.333
( 732 ) Aqua Lorenzo Kft., Herceghalom (HU)
( 111 ) 227.585
( 732 ) Aqua Lorenzo Kft., Herceghalom (HU)
( 111 ) 227.682
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 228.777
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 229.784
( 732 ) Csévi Liqueur Factory Kft., Dunaharaszti (HU)
( 111 ) 230.980
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 230.983
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 230.986
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 231.793
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 232.903
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 233.121
M1059

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Nemzeti vegyes védjegyközlemények - lajstromozott védjegyeket érintő közlemények
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)

( 111 ) 233.659
( 732 ) Xtreme Electronics 3D Systems Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 233.731
( 732 ) Parmalat S.p.A. Sede Legale, Milano (IT)
A rovat 209 darab közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás
( 111 ) 133.042
( 732 ) Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, SA de CV., Bellavista, Monterrey, Nuevo León (MX)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest
( 111 ) 133.043
( 732 ) Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, SA de CV., Bellavista, Monterrey, Nuevo León (MX)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest
( 111 ) 133.044
( 732 ) Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, SA de CV., Bellavista, Monterrey, Nuevo León (MX)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest
( 111 ) 133.045
( 732 ) Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, SA de CV., Bellavista, Monterrey, Nuevo León (MX)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest
( 111 ) 133.049
( 732 ) Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, SA de CV., Bellavista, Monterrey, Nuevo León (MX)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest
( 111 ) 133.137
( 732 ) Dollar Rent A Car, Inc. (an Oklahama corporation), Estero, Florida (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 135.621
( 732 ) AEV Europe Korlátolt Felelősségű Társaság, Leányvár (HU)
( 740 ) Barnáné Kovács Brigitta, Budapest
( 111 ) 143.169
( 732 ) SOCIEDAD ANONIMA VICHY CATALAN, Barcelona (ES)
( 740 ) Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 155.039
( 732 ) Cemix Hungary Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Veszprém (HU)
( 740 ) Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 156.410
( 732 ) Cemix Hungary Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Veszprém (HU)
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( 740 ) Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

( 111 ) 156.411
( 732 ) Cemix Hungary Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Veszprém (HU)
( 740 ) Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 156.412
( 732 ) Cemix Hungary Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Veszprém (HU)
( 740 ) Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 156.416
( 732 ) Cemix Hungary Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Veszprém (HU)
( 740 ) Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 166.810
( 732 ) Cemix Hungary Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Veszprém (HU)
( 740 ) Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 174.395
( 732 ) ZY Holdings LLC, New York, New York (US)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest
( 111 ) 174.817
( 732 ) Cemix Hungary Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Veszprém (HU)
( 740 ) Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 179.769
( 732 ) Cemix Hungary Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Veszprém (HU)
( 740 ) Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 183.044
( 732 ) Cemix Hungary Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Veszprém (HU)
( 740 ) Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 183.046
( 732 ) Cemix Hungary Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Veszprém (HU)
( 740 ) Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 200.045
( 732 ) AEV Europe Korlátolt Felelősségű Társaság, Leányvár (HU)
( 740 ) Barnáné Kovács Brigitta, Budapest
( 111 ) 204.949
( 732 ) GRIGORIS SARANTIS ANONYMI VIOMICHANIKI & EMPORIKI ETAIRIA KALLYNTIKON
ENDYMATON OIKIAKON & PHARMAKEFTIKON EIDON, Maroussi (GR)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 206.231
( 732 ) Selye János Magyar Magatartástudományi és Magatartásorvoslási Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) INNOPLEX Iparjogvédelmi Kft., Budapest
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( 111 ) 229.124
( 732 ) GOF Hungary Kft., Nyíregyháza (HU)
( 740 ) Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 229.125
( 732 ) GOF Hungary Kft., Nyíregyháza (HU)
( 740 ) KOVÁRI Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
A rovat 24 darab közlést tartalmaz.

Képviselet megszűnése
( 111 ) 133.042
( 732 ) Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, SA de CV., Bellavista, Monterrey, Nuevo León (MX)
( 111 ) 133.043
( 732 ) Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, SA de CV., Bellavista, Monterrey, Nuevo León (MX)
( 111 ) 133.044
( 732 ) Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, SA de CV., Bellavista, Monterrey, Nuevo León (MX)
( 111 ) 133.045
( 732 ) Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, SA de CV., Bellavista, Monterrey, Nuevo León (MX)
( 111 ) 133.049
( 732 ) Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, SA de CV., Bellavista, Monterrey, Nuevo León (MX)
( 111 ) 133.137
( 732 ) Dollar Rent A Car, Inc. (an Oklahama corporation), Estero, Florida (US)
( 111 ) 143.169
( 732 ) SOCIEDAD ANONIMA VICHY CATALAN, Barcelona (ES)
( 111 ) 155.039
( 732 ) Cemix Hungary Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Veszprém (HU)
( 111 ) 156.410
( 732 ) Cemix Hungary Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Veszprém (HU)
( 111 ) 156.411
( 732 ) Cemix Hungary Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Veszprém (HU)
( 111 ) 156.412
( 732 ) Cemix Hungary Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Veszprém (HU)
( 111 ) 156.416
( 732 ) Cemix Hungary Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Veszprém (HU)
( 111 ) 166.810
( 732 ) Cemix Hungary Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Veszprém (HU)
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( 111 ) 174.395
( 732 ) ZY Holdings LLC, New York, New York (US)
( 111 ) 174.817
( 732 ) Cemix Hungary Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Veszprém (HU)
( 111 ) 179.769
( 732 ) Cemix Hungary Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Veszprém (HU)
( 111 ) 183.044
( 732 ) Cemix Hungary Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Veszprém (HU)
( 111 ) 183.046
( 732 ) Cemix Hungary Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Veszprém (HU)
( 111 ) 204.949
( 732 ) GRIGORIS SARANTIS ANONYMI VIOMICHANIKI & EMPORIKI ETAIRIA KALLYNTIKON
ENDYMATON OIKIAKON & PHARMAKEFTIKON EIDON, Maroussi (GR)
( 111 ) 206.231
( 732 ) Selye János Magyar Magatartástudományi és Magatartásorvoslási Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 229.124
( 732 ) GOF Hungary Kft., Nyíregyháza (HU)
( 111 ) 229.125
( 732 ) GOF Hungary Kft., Nyíregyháza (HU)
( 111 ) 233.846
( 732 ) Medgyesi Bálint, Gödöllő (HU)
ifj. Medgyesi József, Gödöllő (HU)
A rovat 23 darab közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás
( 111 ) 114.105
( 732 ) Dow Silicones Corporation, Midland, Michigan (US)
( 111 ) 133.137
( 732 ) Dollar Rent A Car, Inc. (an Oklahama corporation), Estero, Florida (US)
( 111 ) 156.410
( 732 ) Cemix Hungary Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Veszprém (HU)
( 111 ) 156.411
( 732 ) Cemix Hungary Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Veszprém (HU)
( 111 ) 156.412
( 732 ) Cemix Hungary Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Veszprém (HU)
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( 111 ) 156.416
( 732 ) Cemix Hungary Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Veszprém (HU)
( 111 ) 166.810
( 732 ) Cemix Hungary Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Veszprém (HU)
( 111 ) 174.817
( 732 ) Cemix Hungary Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Veszprém (HU)
( 111 ) 179.769
( 732 ) Cemix Hungary Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Veszprém (HU)
( 111 ) 180.657
( 732 ) CFA Institute, Charlottesville, Virginia (US)
( 111 ) 183.044
( 732 ) Cemix Hungary Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Veszprém (HU)
( 111 ) 183.046
( 732 ) Cemix Hungary Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Veszprém (HU)
( 111 ) 194.256
( 732 ) Voice-Kraft Kft., Nagytarcsa (HU)
( 111 ) 203.727
( 732 ) Crystal 4 you Kft., Gyömrő (HU)
( 111 ) 204.722
( 732 ) Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 204.843
( 732 ) MAYO CHIX Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 205.152
( 732 ) Univer Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)
( 111 ) 229.124
( 732 ) GOF Hungary Kft., Nyíregyháza (HU)
( 111 ) 229.125
( 732 ) GOF Hungary Kft., Nyíregyháza (HU)
A rovat 19 darab közlést tartalmaz.
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Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények
Jogutódlás
( 210 ) M 19 03030
( 731 ) UNILEVER IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 210 ) M 19 03031
( 731 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
A rovat 2 darab közlést tartalmaz.

Képviselet változás
( 210 ) M 20 03685
( 731 ) Skygarden Arnulfpark GmbH & Co. KG, Grünwald (DE)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás
( 210 ) M 20 03685
( 731 ) Skygarden Arnulfpark GmbH & Co. KG, Grünwald (DE)
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.

Jelzálogjog alapítás/megszűnés
( 210 ) M 18 01234
( 731 ) Roco Hospitality Group S.R.L, Milano (IT)
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.
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NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 111 ) 1.335.819
( 546 )

( 511 ) 39, 43
( 580 ) 2021.01.21.
( 450 ) GAZ 01/2021
( 111 ) 1.420.711
( 546 )

( 511 ) 12, 39, 43
( 580 ) 2021.01.21.
( 450 ) GAZ 01/2021
( 111 ) 1.471.179
( 541 ) Jobchain
( 511 ) 9, 42
( 580 ) 2021.01.28.
( 450 ) GAZ 02/2021
( 111 ) 1.571.094
( 546 )
( 511 ) 7, 20
( 580 ) 2021.01.21.
( 450 ) GAZ 01/2021
( 111 ) 1.571.096
( 546 )

( 511 ) 7, 20
( 580 ) 2021.01.21.
( 450 ) GAZ 01/2021
( 111 ) 1.571.263
( 546 )

( 511 ) 25
( 580 ) 2021.01.21.
( 450 ) GAZ 01/2021
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( 111 ) 1.571.314
( 546 )

( 511 ) 25
( 580 ) 2021.01.21.
( 450 ) GAZ 01/2021
( 111 ) 1.571.531
( 541 ) GFUZ
( 511 ) 9
( 580 ) 2021.01.21.
( 450 ) GAZ 01/2021
( 111 ) 1.571.693
( 546 )

( 511 ) 10
( 580 ) 2021.01.21.
( 450 ) GAZ 01/2021
( 111 ) 1.571.708
( 546 )

( 511 ) 10
( 580 ) 2021.01.21.
( 450 ) GAZ 01/2021
( 111 ) 1.571.764
( 541 ) RILTAX
( 511 ) 5
( 580 ) 2021.01.21.
( 450 ) GAZ 01/2021
( 111 ) 1.571.933
( 546 )
( 511 ) 7, 11
( 580 ) 2021.01.21.
( 450 ) GAZ 01/2021
( 111 ) 1.571.951
( 541 ) VNT
( 511 ) 25
( 580 ) 2021.01.28.
( 450 ) GAZ 02/2021
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( 111 ) 1.572.034
( 541 ) SANVIDIA
( 511 ) 5
( 580 ) 2021.01.28.
( 450 ) GAZ 02/2021
( 111 ) 1.572.036
( 541 ) SANSIK
( 511 ) 5
( 580 ) 2021.01.28.
( 450 ) GAZ 02/2021
( 111 ) 1.572.131
( 541 ) Juniper CLEAN
( 511 ) 3, 5
( 580 ) 2021.01.28.
( 450 ) GAZ 02/2021
( 111 ) 1.572.150
( 546 )

( 511 ) 6, 19
( 580 ) 2021.01.28.
( 450 ) GAZ 02/2021
( 111 ) 1.572.197
( 546 )
( 511 ) 17
( 580 ) 2021.01.28.
( 450 ) GAZ 02/2021
( 111 ) 1.572.198
( 546 )
( 511 ) 12
( 580 ) 2021.01.28.
( 450 ) GAZ 02/2021
( 111 ) 1.572.224
( 546 )
( 511 ) 11
( 580 ) 2021.01.28.
( 450 ) GAZ 02/2021
( 111 ) 1.572.394
( 541 ) everban
( 511 ) 1, 17, 19
( 580 ) 2021.01.28.
( 450 ) GAZ 02/2021
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( 111 ) 1.572.420
( 546 )

( 511 ) 9
( 580 ) 2021.01.28.
( 450 ) GAZ 02/2021
( 111 ) 1.572.447
( 546 )
( 511 ) 9
( 580 ) 2021.01.28.
( 450 ) GAZ 02/2021
( 111 ) 1.572.556
( 541 ) DANS LES AIRS
( 511 ) 3
( 580 ) 2021.01.28.
( 450 ) GAZ 02/2021
( 111 ) 1.572.565
( 546 )

( 511 ) 29-31
( 580 ) 2021.01.28.
( 450 ) GAZ 02/2021
( 111 ) 1.572.593
( 546 )

( 511 ) 12
( 580 ) 2021.01.28.
( 450 ) GAZ 02/2021
( 111 ) 1.572.690
( 541 ) GROPRINOSIN
( 511 ) 5
( 580 ) 2021.01.28.
( 450 ) GAZ 02/2021
( 111 ) 1.572.745
( 541 ) HÉLČNE OUI
( 511 ) 25, 35
( 580 ) 2021.01.28.
( 450 ) GAZ 02/2021
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( 111 ) 1.572.778
( 541 ) ICON
( 511 ) 35-36
( 580 ) 2021.01.28.
( 450 ) GAZ 02/2021
( 111 ) 1.572.829
( 546 )
( 511 ) 9, 16, 35, 38, 42
( 580 ) 2021.01.28.
( 450 ) GAZ 02/2021
( 111 ) 1.572.889
( 546 )
( 511 ) 6, 19
( 580 ) 2021.01.28.
( 450 ) GAZ 02/2021
A rovat 31 darab közlést tartalmaz.
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Bejegyzések a kiegészítő lajstromba
Védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése
( 111 ) 1.084.033
( 151 ) 2021.04.15.
( 111 ) 1.280.696
( 151 ) 2021.04.15.
( 111 ) 1.427.134
( 151 ) 2021.04.15.
( 111 ) 1.435.310
( 151 ) 2021.04.15.
( 111 ) 1.516.270
( 151 ) 2021.04.15.
( 111 ) 1.517.116
( 151 ) 2021.04.15.
( 111 ) 1.550.143
( 151 ) 2021.04.15.
( 111 ) 1.550.220
( 151 ) 2021.04.15.
( 111 ) 1.550.224
( 151 ) 2021.04.15.
( 111 ) 1.550.519
( 151 ) 2021.04.15.
( 111 ) 1.550.547
( 151 ) 2021.04.15.
( 111 ) 1.550.587
( 151 ) 2021.04.15.
( 111 ) 1.550.796
( 151 ) 2021.04.15.
( 111 ) 1.550.833
( 151 ) 2021.04.15.
( 111 ) 1.550.986
( 151 ) 2021.04.15.
( 111 ) 1.551.113
( 151 ) 2021.04.15.
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( 111 ) 1.551.386
( 151 ) 2021.04.15.
( 111 ) 1.551.446
( 151 ) 2021.04.15.
( 111 ) 1.551.461
( 151 ) 2021.04.15.
( 111 ) 1.551.559
( 151 ) 2021.04.15.
( 111 ) 1.551.748
( 151 ) 2021.04.15.
( 111 ) 1.551.817
( 151 ) 2021.04.15.
( 111 ) 1.551.823
( 151 ) 2021.04.15.
( 111 ) 1.551.882
( 151 ) 2021.04.15.
( 111 ) 1.551.968
( 151 ) 2021.04.15.
( 111 ) 1.551.980
( 151 ) 2021.04.15.
( 111 ) 1.551.983
( 151 ) 2021.04.15.
( 111 ) 1.552.021
( 151 ) 2021.04.15.
( 111 ) 1.552.091
( 151 ) 2021.04.15.
( 111 ) 1.552.115
( 151 ) 2021.04.15.
( 111 ) 1.552.186
( 151 ) 2021.04.15.
A rovat 31 darab közlést tartalmaz.
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INTÉZMÉNYI KÖZLEMÉNYEK
Hirdetményi úton történő kézbesítés
A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

A 14 82770 / 10

A döntés tárgya:

Information to the applicant about termination of the procedure

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

NJOY, LLC, 155 6th Ave., 2nd Floor, New York NY 10013 (US)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

A 14 88549 / 8

A döntés tárgya:

Nemzetközi védjegybejelentés elutasítása

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Euro Games Technology Ltd., BG-1151 Sofia, ~Maritsa~ Str.
4,~Vranya-Lozen-Triugulnika~ (BG)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

A 15 26331 / 7

A döntés tárgya:

Nemzetközi védjegybejelentés elutasítása

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Qinhuangdao Frank Trading Co., Ltd., Haigang District,, 66
Yanshan Street West Section,066000 Hebei ProvinceQinhuangdao
City (CN)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

D 20 00038 / 10

A döntés tárgya:

Formatervezési mintaoltalom megadása

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Dévity István, Budapest, 1043 Kassai u. 16. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

E 05 709984 / 9

A döntés tárgya:

Fenntartási díj kérelem alapján történő visszautalása

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

ZMP Hungary Kft., Budapest, 1146 Erzsébet királyné útja 1/C. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 01 00069 / 11

A döntés tárgya:

Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

FrieslandCampina Hungária Kereskedelmi és Termelő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság, Debrecen, 4031 Köntösgátsor 5-7. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 01 00695 / 8

A döntés tárgya:

Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

BIT-Hungary Szolgáltató Kft., Budapest, 1037 Kunigunda u. 15.
(HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 01 00748 / 10

A döntés tárgya:

Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

EnterNet 2001 Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.,
Budapest, 1134 Váci út 19. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 01 00900 / 11

A döntés tárgya:

Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Han Gaihong, Budapest, 1035 Szél u. 35. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 01 00908 / 11

A döntés tárgya:

Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Blikk Kft., Budapest, 1082 Futó utca 35-37. (HU)
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A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 01 00909 / 18

A döntés tárgya:

Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Blikk Kft., Budapest, 1082 Futó utca 35-37. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 01 00910 / 7

A döntés tárgya:

Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Arcadom Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
Biatorbágy, 2051 Vasút u. 3. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 01 00999 / 10

A döntés tárgya:

Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Menet-Trend Kft., Budapest, 1033 Szőlőkert köz 9. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 01 01140 / 6

A döntés tárgya:

Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

A-WALHALLA Kft., Budapest, 1077 Rottenbiller u. 66. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 01 01146 / 7

A döntés tárgya:

Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Infocopy Kereskedelmi Kft., Budapest, 1131 Béke u. 118. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 01 01152 / 12

A döntés tárgya:

Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft, Budapest, 1027
Horváth utca 14-24. V.em. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 01 01169 / 18

A döntés tárgya:

Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Wolf Medical Kft., Szentendre, 2000 Deli Antal u. 26. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 01 01184 / 7

A döntés tárgya:

Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

A-WALHALLA Kft., Budapest, 1077 Rottenbiller u. 66. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 01 01194 / 6

A döntés tárgya:

Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Imperial Tobacco Magyarország Kft., Debrecen, 4034 Vágóhíd u. 2.
(HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 01 01311 / 10

A döntés tárgya:

Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

FrieslandCampina Hungária Kereskedelmi és Termelő Zrt.,
Debrecen, 4031 Köntösgátsor 5-7. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 01 01451 / 10

A döntés tárgya:

Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda, Budapest, 1026 Bimbó út 143.
(HU)

H44

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 8. szám, 2021.04.28.
Hirdetményi úton történő kézbesítés
A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:
M 01 02550 / 14

A döntés tárgya:

Képviseletváltozás tudomásulvétele

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Slezák Tamás, Tatabánya, 2800 Komáromi út 29. Fsz. 4. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 01 02550 / 11

A döntés tárgya:

Védjegyoltalom megújítása

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Slezák Tamás, Tatabánya, 2800 Komáromi út 29. Fsz. 4. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 01 02550 / 10

A döntés tárgya:

Címváltozás tudomásulvétele

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Slezák Tamás, Tatabánya, 2800 Komáromi út 29. Fsz. 4. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 11 00118 / 8

A döntés tárgya:

Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

ETO PARK Korlátolt Felelősségű Társaság, Győr, 9027 Nagysándor
J. u. 31. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 11 00237 / 9

A döntés tárgya:

Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Bittera és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest, 1061 Liszt Ferenc tér 5.
I/1. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 11 00292 / 6

A döntés tárgya:

Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Kis Ernő, Budapest, 1203 Ady E. u. 68-70. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 11 00357 / 8

A döntés tárgya:

Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

PRESIDENCE COMPANY Művészeti Szolgáltató Közhasznú
Nonprofit Kft., Budapest, 1015 Batthyány utca 49. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 11 00365 / 6

A döntés tárgya:

Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Sághi Tamás, Balatonfüred, 8230 Vázsony út 22. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 11 00419 / 6

A döntés tárgya:

Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Bora Alic, Budapest, 1134 Danúbius u. 14/B. 3/304. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 11 00422 / 20

A döntés tárgya:

Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Belinskaya Daria Alexandra, Budapest, 1367 Pf.: 115. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 11 00425 / 6

A döntés tárgya:

Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Lendvai Csaba, Sopron, 9400 Ikva sor 10. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 11 00432 / 7

A döntés tárgya:

Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Lázár Zsigmond, Lázár Zsigmond Ügyvédi Iroda, Budapest, 1056
Irányi u. félemelet 5. (HU)
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A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:
M 11 00437 / 6

A döntés tárgya:

Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Pál Szilvia, Dr. Bacsek György Ügyvédi Iroda, Budapest, 1388 Pf.
83. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 11 00439 / 7

A döntés tárgya:

Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

LIVAN-P Oktatási Kft., Budapest, 1073 Erzsébet krt. 13. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 11 00445 / 10

A döntés tárgya:

Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

AntiAging Medical Kft., Debrecen, 4225 Kútvölgyi u. 44. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 11 00460 / 20

A döntés tárgya:

Névváltozás tudomásulvétele

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Sátori Anna, Sátori és Lutter Ügyvédi Iroda, Budapest, 1393 Pf. 330
(HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 11 00460 / 21

A döntés tárgya:

Képviseletváltozás tudomásulvétele

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Sátori Anna, Sátori és Lutter Ügyvédi Iroda, Budapest, 1393 Pf. 330
(HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 11 00461 / 9

A döntés tárgya:

Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Sátori Anna, Sátori és Lutter Ügyvédi Iroda, Budapest, 1393 Pf. 330
(HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 11 00495 / 9

A döntés tárgya:

Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

MyFilm Filmprodukciós Kft., Budapest, 1022 Fillér u. 86. I. em. 1.
(HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 11 00498 / 6

A döntés tárgya:

Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Kilián Ügyvédi Iroda, Budapest, 1133 Hegedűs Gy. u. 88-90. fszt. 4.
(HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 11 00503 / 6

A döntés tárgya:

Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Pekto-Foods Kereskedelmi Kft., Budapest, 1075 Madách Imre út
13-14. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 11 00509 / 20

A döntés tárgya:

Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

dr. Tasnádi Zoltán ügyvéd,Tasnádi és Társa Ügyvédi Iroda,
Budapest, 1132 Victor H. u. 18-22. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 11 00511 / 9

A döntés tárgya:

Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Lázár Gergely, Budapest, 1087 Százados út 20. B.lph. fsz.4/a (HU)
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A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 11 00512 / 6

A döntés tárgya:

Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Hot-Self-Safe Kft., Budapest, 1086 Csobánc utca 11. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 11 00553 / 8

A döntés tárgya:

Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Pannon-Jeans Kft., Nagykanizsa, 8800 Zrinyi út 15. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 11 00568 / 12

A döntés tárgya:

Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

GREEN FM Média Kft., Budapest, 1118 Citadella stny 5412 hrsz.
(HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 11 00590 / 8

A döntés tárgya:

Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Lehőcz József, Kecel, 6237 Pf.: 39. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 11 00602 / 7

A döntés tárgya:

Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Sleep Care Kft., Budapest, 1136 Pannónia u. 24. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 11 00613 / 7

A döntés tárgya:

Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Innodekor Kft., Pécs, 7601 Pf.: 258. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 11 00614 / 10

A döntés tárgya:

Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

K&H Biztosító Zrt., Budapest, 1068 Benczúr u. 47. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 11 00622 / 6

A döntés tárgya:

Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., Budapest, 1143 Szobránc u. 6-8. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 11 00623 / 6

A döntés tárgya:

Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., Budapest, 1143 Szobránc u. 6-8. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 11 00630 / 6

A döntés tárgya:

Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Atilla Group Kereskedelmi, Szolgáltató és Építőipari Kft., Budapest,
1073 Dohány u. 57/b (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 11 00640 / 9

A döntés tárgya:

Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

K-Ferro Kft., Kecskemét, 6000 Halassi út 29. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 11 00690 / 6
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A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Tóth Henriette Enikő, Budapest, 1036 Szépvölgyi út 1/b fsz. 1. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 11 00700 / 8

A döntés tárgya:

Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság, Dunaalmás, 2545 Hrsz. 0704/35. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 11 00710 / 6

A döntés tárgya:

Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

AGORA Észak-magyarországi Regionális Kereskedelemfejlesztési
és Befektetési Kft., Miskolc, 3525 Szűcs Sámuel u. 5. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 11 00716 / 7

A döntés tárgya:

Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Magyar Demokrata Fórum, Budapest, 1024 Szilágyi Erzsébet fasor
73. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 11 00719 / 6

A döntés tárgya:

Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Havasi József, Havasi Ügyvédi Iroda, Budapest, 1124 Csörsz u. 43.
(HU)
KACKAC Játszóházak Zrt., Budapest, 1113 Bartók Béla út 152.
(HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 11 00731 / 6

A döntés tárgya:

Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

utisugo.hu Kft., Budapest, 1114 Bartók Béla út 15/d (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 11 00732 / 6

A döntés tárgya:

Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

utisugo.hu Kft., Budapest, 1114 Bartók Béla út 15/d (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 11 00741 / 6

A döntés tárgya:

Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Bérc Hotel Ingatlanhasznosító Kft., Budapest, 1132 Váci út 30. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 11 00744 / 6

A döntés tárgya:

Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

AGORA Észak-magyarországi Regionális Kereskedelemfejlesztési
és Befektetési Kft., Miskolc, 3525 Szűcs Sámuel u. 5 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 11 00851 / 6

A döntés tárgya:

Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Botond Gábor, Botond és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest, 1122
Magyar Jakobinusok tere 2-3. (HU)
FAIRTOOL Kft., Budapest, 1101 Kőbányai út 47/b (HU)
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A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:
M 11 00852 / 6

A döntés tárgya:

Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Botond Gábor, Botond és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest, 1122
Magyar Jakobinusok tere 2-3. (HU)
FAIRTOOL Kft., Budapest, 1101 Kőbányai út 47/b (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 11 00896 / 6

A döntés tárgya:

Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Mészáros Kinga, Dr. Mészáros Kinga Ügyvédi Iroda, Budapest,
1251 Pf. 68. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 11 00897 / 6

A döntés tárgya:

Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Mészáros Kinga, Dr. Mészáros Kinga Ügyvédi Iroda, Budapest,
1251 Pf. 68. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 11 00898 / 6

A döntés tárgya:

Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Mészáros Kinga, Dr. Mészáros Kinga Ügyvédi Iroda, Budapest,
1251 Pf. 68. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 11 00899 / 6

A döntés tárgya:

Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Mészáros Kinga, Dr. Mészáros Kinga Ügyvédi Iroda, Budapest,
1251 Pf. 68. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 11 00900 / 6

A döntés tárgya:

Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Mészáros Kinga, Dr. Mészáros Kinga Ügyvédi Iroda, Budapest,
1251 Pf. 68. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 11 00901 / 7

A döntés tárgya:

Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Mészáros Kinga, Dr. Mészáros Kinga Ügyvédi Iroda, Budapest,
1251 Pf. 68. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 11 00902 / 6

A döntés tárgya:

Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Mészáros Kinga, Dr. Mészáros Kinga Ügyvédi Iroda, Budapest,
1251 Pf. 68. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 11 00903 / 6

A döntés tárgya:

Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Mészáros Kinga, Dr. Mészáros Kinga Ügyvédi Iroda, Budapest,
1251 Pf. 68. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 11 00911 / 8

A döntés tárgya:

Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Kovács Ádám, Pilisborosjenő, 2097 Búza u. 2. (HU)
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A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:
M 11 00919 / 8

A döntés tárgya:

Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdülési Nonprofit
Közhasznú Kft., Zánka, 8251 Hrsz. 030/13 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 11 00971 / 6

A döntés tárgya:

Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Molnár Tanácsadó Bt., Budapest, 1021 Nyéki út 9. II. em. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 11 02669 / 8

A döntés tárgya:

Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

GREEN FM Média Kft., Budapest, 1118 Citadella stny 5412 hrsz.
(HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 11 02828 / 7

A döntés tárgya:

Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Pálházi Gábor, Pálházi Ügyvédi Iroda, Budapest, 1083 Baross u.
119/a (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 11 02841 / 7

A döntés tárgya:

Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Sándor Péter, Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds
Ügyvédi Iroda, Budapest, 1276 Pf:. 166 (HU)
Tibenszky Mónika Aliz, Budapest, 1114 Ménesi út 30. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 11 02862 / 11

A döntés tárgya:

Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Kőrösy Gyula, Budapest, 1221 Szent Gellért u. 30. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 11 02863 / 14

A döntés tárgya:

Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Kőrösy Gyula, Budapest, 1221 Szent Gellért u. 30. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 11 02867 / 12

A döntés tárgya:

Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

PROMEDTRON Kft., Budapest, 1134 Janicsár u. 5. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 11 02950 / 9

A döntés tárgya:

Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Fecskovics Erzsébet, Dr. Fecskovics Erzsébet Ügyvédi Iroda,
Budapest, 1023 Zsigmond tér 10. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 11 02964 / 10

A döntés tárgya:

Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Ujfalussy Kristóf Sebestyén, Ujfalussy Ügyvédi Iroda, Budapest,
1243 Pf. 635. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 11 03005 / 7

A döntés tárgya:

Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Felföldiné Halász Krisztina, Debrecen, 4034 Veres Péter u. (HU)
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A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 11 03007 / 7

A döntés tárgya:

Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Váti Zsuzsanna Andrea, Váti Ügyvédi Iroda, Budapest, 1027 Bem
rkp. 38-39. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 11 03016 / 9

A döntés tárgya:

Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Well Pharma Kutató és Fejlesztő Kft., Újlengyel, 2724 Határ út 12.
(HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 11 03017 / 7

A döntés tárgya:

Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Well Pharma Kutató és Fejlesztő Kft., Újlengyel, 2724 Határ út 12.
(HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 11 03022 / 13

A döntés tárgya:

Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Veszprémi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft., Veszprém, 8200
Vár u. 4. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 11 03031 / 17

A döntés tárgya:

Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Digital Reality Publishing Kft., Budapest, 1101 Expo tér 5-7. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 11 03032 / 21

A döntés tárgya:

Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Digital Reality Publishing Kft., Budapest, 1101 Expo tér 5-7. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 11 03033 / 21

A döntés tárgya:

Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Digital Reality Publishing Kft., Budapest, 1101 Expo tér 5-7. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 11 03049 / 7

A döntés tárgya:

Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Bada János, Budapest, 1055 Szalay u. 2. II/1. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 11 03050 / 7

A döntés tárgya:

Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Bada János, Budapest, 1055 Szalay u. 2. II/1. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 11 03059 / 17

A döntés tárgya:

Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Consigna Controlling Kft., Budapest, 1042 Árpád út 51-53. B ép.
(HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 11 03061 / 13

A döntés tárgya:

Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Vámosi Zoltán, Dr. Vámosi Ügyvédi Iroda, Budapest, 1054 Hold u.
15. (HU)
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A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 11 03069 / 7

A döntés tárgya:

Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Medveczki Mihály, Budapest, 1046 Attila u. 156-158. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 11 03070 / 9

A döntés tárgya:

Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Medveczki Mihály, Budapest, 1046 Attila u. 156-158. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 11 03071 / 9

A döntés tárgya:

Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Medveczki Mihály, Budapest, 1046 Attila u. 156-158. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 11 03072 / 7

A döntés tárgya:

Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Medveczki Mihály, Budapest, 1046 Attila u. 156-158. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 11 03073 / 9

A döntés tárgya:

Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Medveczki Mihály, Budapest, 1046 Attila u. 156-158. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 11 03074 / 10

A döntés tárgya:

Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Medveczki Mihály, Budapest, 1046 Attila u. 156-158. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 14 02070 / 14

A döntés tárgya:

Jogutódlás tudomásulvétele

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

AQUARIUS-AQUA Kft., Budapest, 2700 Kút utca 14. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 14 02071 / 14

A döntés tárgya:

Jogutódlás tudomásulvétele

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

AQUARIUS-AQUA Kft., Budapest, 2700 Kút utca 14. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 16 02648 / 15

A döntés tárgya:

Jogutódlás tudomásulvétele

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Next Move Szolgáltató Kft., Göd, 2131 Pesti út 81. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 17 02587 / 26

A döntés tárgya:

Tárgyalás elhalasztása T_ETIP ügyben

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Sipos Ildikó, Szeged, 6726 Fő fasor 34. 2/4. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 21 00401 / 4

A döntés tárgya:

Védjegybejelentés visszavontnak tekintése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Kiss Enikő, Budapest, 1104 Harmat utca 82. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 21 00546 / 4

A döntés tárgya:

Védjegybejelentés visszavontnak tekintése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Csifári Máté, Budapest, 1143 Hungária körút 67. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 21 00762 / 3

A döntés tárgya:

A bejelentési nap elismerése
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A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:
Simon Andrea, *, * * (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 71 01827 / 19

A döntés tárgya:

Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Trade Wind Brands, LLC, Palm Beach, FL 33480 340 Royal
Poinciana Way (US)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 91 01486 / 15

A döntés tárgya:

Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

TECTUM Mérnöki Szolgáltató és Vállalkozó Kft., Budapest, 1117
Hengermalom út 47/A (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 91 04270 / 27

A döntés tárgya:

Jogutódlás tudomásulvétele

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

AQUARIUS-AQUA Kft., Budapest, 2700 Kút utca 14. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 91 04273 / 30

A döntés tárgya:

Jogutódlás tudomásulvétele

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

AQUARIUS-AQUA Kft., Budapest, 2700 Kút utca 14. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 94 00820 / 21

A döntés tárgya:

Jogutódlás tudomásulvétele

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

AQUARIUS-AQUA Kft., Budapest, 2700 Kút utca 14. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

M 94 00823 / 20

A döntés tárgya:

Jogutódlás tudomásulvétele

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

AQUARIUS-AQUA Kft., Budapest, 2700 Kút utca 14. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

P 17 00390 / 15

A döntés tárgya:

Szabadalom megadása

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Pap Béla, Budapest, 1021 Budakeszi út 55/D. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

P 21 00044 / 4

A döntés tárgya:

Szabadalmi bejelentés visszavontnak tekintése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Sütő László Géza, Budapest, 1105 Ihász u. 5/B (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

U 12 00178 / 37

A döntés tárgya:

Használati mintaoltalom megszűnése díjfizetés elmulasztása miatt

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

ERFARET Erdő- és Fahasznosítási Tudásközpont Nonprofit Kft.,
Sopron, 9400 Bajcsy-Zsilinszky u. 4. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma:

U 18 00165 / 11

A döntés tárgya:

Használati mintaoltalom megszűnése díjfizetés elmulasztása miatt

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:

Menton Energy Group Kft., Paks,, 7030 Deák Ferenc utca 3. (HU)

A rovat 120 darab közlést tartalmaz.
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