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Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 234.199
( 151 ) 2021.04.27.
( 210 ) M 16 01382
( 220 ) 2016.04.25.
( 732 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Chili TV
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás), kivéve a televíziós szórakoztatással vagy televíziós
programkészítéssel kapcsolatos reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
41

Állatidomítás; állatkertek szolgáltatásai; cirkuszok; coaching [tréning]; egészségvédő klubok szolgáltatásai

[egészségügyi és fitnesz tréning]; fordítói szolgáltatások; golfpályák üzemeltetése; időmérés sporteseményeken;
játékfelszerelések bérbeadása; játékkaszinók szolgáltatásai; játékkölcsönzés; játéktermi szolgáltatások nyújtása;
jelbeszéd értelmezése; kalligráfiai [szépírási] szolgáltatások; kollégiumok, internátusok; könnyűbúvár
felszerelések kölcsönzése; könyvtári kölcsönzés; leíró szolgálat; mentorálás; modellt ülés művészek számára;
mozgókönyvtári szolgáltatások; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; nyelvi tolmács szolgáltatások;
on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; óvodák [nevelés]; pályaválasztási tanácsadás; sorsjátékok
lebonyolítása; sport edzőtábori szolgáltatások; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével;
sportlétesítmények üzemeltetése; sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; stadionok bérlete;
szabadidős létesítmények rendelkezésre bocsátása; személyes edzői szolgáltatások [fitnesz]; szépségversenyek
szervezése; szerencsejátékok; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tornatanítás; üdülési tárgyú információ;
üdülőtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás]; vallásoktatás; vidámparkok.
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, ipari
elemző és kutató szolgáltatások, valamint számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és fejlesztés.
( 111 ) 234.320
( 151 ) 2021.06.14.
( 210 ) M 20 03221
( 220 ) 2020.10.28.
( 732 ) Dr. Jankovics István 50%, Budapest (HU)
Complex Medical Centre Zrt. 50%, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 44

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

( 111 ) 234.327
( 151 ) 2021.06.14.
( 210 ) M 20 03084
( 220 ) 2020.10.13.
( 732 ) Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Petrisor János, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 16

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

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

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

( 111 ) 234.347
( 151 ) 2021.05.07.
( 210 ) M 17 02477
( 220 ) 2017.08.04.
( 732 ) Balog Viktória, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Wesztergom-Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Ásványi élelmiszer-kiegészítők; ásványi étrend-kiegészítők; diétás ételkiegészítők; diétás táplálékkiegészítők;

diétás termékek betegeknek; élelmiszert helyettesítő porok; étkezést helyettesítő, táplálékkiegészítő,
energianövelő szeletek; étrend- és táplálékkiegészítők; étrendkiegészítő italok; étrend-kiegészítő italpor
keverékek; folyékony vitaminkiegészítők; gyógyászati fogyasztószerek; gyógyhatású ásványi italok; gyógyhatású
ételkészítmények embereknek; táplálékkiegészítők és diétás készítmények; vitamin cseppek; vitamin és ásványi
anyag kiegészítők; vitamin italok; vitaminkészítmények ételkiegészítők formájában; vitaminnal dúsított kenyér
terápiás célokra; vitaminok és vitamin-készítmények; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők;
vitamintabletták; zsírbontó faktort tartalmazó készítmények.
44

Diéták tervezése és ellenőrzése; diétával kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; dietétikai szolgáltatás;

dietétikai tanácsadás; fogyással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; fogyókúrás programokkal kapcsolatos
szolgáltatások; karcsúsító kezelések; karcsúsító szalonok szolgáltatásai; kozmetikai arc- és testkezelési
szolgáltatások; kozmetikai szolgáltatások; kozmetikával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; súlycsökkentés,
étrendtervezés és -felügyelet; súlycsökkentő programok felügyelete; súlyszabályozással kapcsolatos tanácsadási
szolgáltatások; szépségápolással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szépséggel kapcsolatos
információnyújtás; táplálkozási és étrendi tanácsadás; táplálkozási információk szolgáltatása orvosi fogyókúra
keretében fogyasztandó italokról; táplálkozási információk szolgáltatása orvosi fogyókúra keretében
fogyasztandó ételekről; táplálkozással kapcsolatos információnyújtás; táplálkozással kapcsolatos tanácsadás;
testsúlycsökkentési szolgáltatások; testsúlycsökkentő programok tervezése; testsúlyszabályozás értékelése;
testsúlyszabályozással kapcsolatos kezelés.
( 111 ) 234.449
( 151 ) 2021.06.14.
( 210 ) M 20 03223
( 220 ) 2020.10.28.
( 732 ) Teleky Zoltán Gábor, Pogány (HU)
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( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 234.469
( 151 ) 2021.06.25.
( 210 ) M 20 03503
( 220 ) 2020.11.18.
( 732 ) PHOENIX Pharma Zrt., Fót (HU)
( 541 ) PATIKAHANG
( 511 ) 35

Patikai piackutatás végzése gyógyszertárvezetők anonim online kérdőíves megkérdezése formájában; az

összegyűjtött anyagok feldolgozása és elemzése; az eredmények közzététele strukturált formában a kutatásban
részt vevő gyógyszertár-üzemeltető vállalkozások számára a sikeres működésük segítésének céljából.
44

Patikai piackutatási és információnyújtási tevékenység keretében megvalósuló gyógyszertári,

gyógyszerészeti tanácsadó szolgáltatás.
( 111 ) 234.471
( 151 ) 2021.06.25.
( 210 ) M 20 03502
( 220 ) 2020.11.18.
( 732 ) PHOENIX Pharma Gyógyszerkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Fót (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Patikai piackutatás végzése gyógyszertárvezetők anonim online kérdőíves megkérdezése formájában; az

összegyűjtött anyagok feldolgozása és elemzése; az eredmények közzététele strukturált formában a kutatásban
részt vevő gyógyszertár-üzemeltető vállalkozások számára a sikeres működésük segítésének céljából.
44

Patikai piackutatási és információnyújtási tevékenység keretében megvalósuló gyógyszertári,

gyógyszerészeti tanácsadó szolgáltatás.
( 111 ) 234.650
( 151 ) 2021.06.18.
( 210 ) M 20 03951
( 220 ) 2020.12.22.
( 732 ) MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 4

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

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

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

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

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

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;
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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 csővek 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 - szabályozógépek és berendezések
javítása vagy karbantartása.
38

Távközlés.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

40

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

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

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

42

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

elemzési és ipari kutatási szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 234.651
( 151 ) 2021.06.18.
( 210 ) M 20 03952
( 220 ) 2020.12.22.
( 732 ) MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 4

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

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

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

fémkábelek és fémvezetékek; kisméretű fémáru; fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz; páncélszekrények;
cégtáblák, cégérek fémből; jelzőelemek, szimbólumok fémből, nem világítóak és nem mechanikusak;
jelzőoszlopok fémből, nem világítóak; jelzőpanelek fémből, nem világítóak, nem mechanikusak; napelemeket
magába foglaló, fém tetőszerkezetek.
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Tudományos célra szolgáló, kutatási, navigációs, földmérő, fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális,

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;
elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy 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 csővek 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 - szabályozógépek és berendezések
javítása vagy karbantartása.
38

Távközlés.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

40

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

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

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

42

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

elemzési és ipari kutatási szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 234.653
( 151 ) 2021.06.18.
( 210 ) M 20 01086
( 220 ) 2020.04.22.
( 732 ) Union des Associations Europeennes de Football (UEFA), Nyon 2 (CH)
( 300 ) UK00003477533 2020.03.26. GB
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) EURO 2021
( 511 ) 16

Színező és rajzoló füzetek; foglalkoztató füzetek; magazinok; újságok; könyvek és újságok, beleértve a

sportolókkal és sportolónőkkel vagy sporteseményekkel kapcsolatosakat; könyvjelzők; nyomtatott tananyagok;
eredménylapok; rendezvények programjai; albumok eseményekhez; fényképalbumok; aláírókönyvek, nyomtatott
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órarendek/menetrendek, brosúrák; játékosok fényképei gyűjtőknek; lökhárító matricák, matricák, albumok,

matrica albumok; poszterek; fényképek; papír asztalterítők; papírszalvéták; papírzacskók; meghívók;
üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák; ajándékcsomagoló papír; papírból készült poháralátétek és tányéralátétek;
szemeteszsákok papírból vagy műanyagból; ételcsomagoló papír; élelmiszer-tartósító zacskók; papír kávéfilterek;
papírcímkék; papír kéztörlők; egészségügyi papír; WC-papír; sminkeltávolító kendők; zsebkendődobozok
papírból és kartonból; papírzsebkendők, papírtörlők; papíráru, valamint oktatási és tanítási anyagok (kivéve
készülékek); írógéppapír; fénymásolópapír, nyomtatópapír; borítékok; jegyzettömbök, írótömbök; irattartók;
papírzsebkendő; iskolai füzetek, irkák; papírlapok jegyzeteléshez; írólap, írópapír; különálló papírlap; dossziék,
iratgyűjtők; könyvek borításához használt papír; világító papír; öntapadós jegyzetlapok; papírnehezékek;
krepp-papír; szövetpapírok; papír kitűzők és jelvények; zászlók papírból; papírzászlók; íróeszközök; töltőtoll;
ceruzák; golyóstollak; golyóstoll- és ceruzakészletek; rostirónok és filctollak; rosttollak és filctollak; jelölők;
tinta, tintapárnák, gumibélyegzők; írógépek, elektromos és nem elektromos; litográfiák, litografált (műtárgyak);
festmények [képek], keretezve vagy anélkül; festékdobozok, festékek és színes ceruzák; kréta; ceruza díszek
[papíripari cikkek]; klisék, nyomódúcok; címregiszterek; időtervezők; személyi szervezők, határidőnaplók
papírból; autóstérképek; jegyek, belépőjegyek, lottószelvények; csekkek; képregények; naptárak; képeslapok,
levelezőlapok; reklámtáblák, bannerek; kaparós matricák; öntapadós címkék; irodai kellékek (kivéve bútorok);
javítófolyadék, átfestő folyadék; radírgumik; ceruzahegyezők; állványok és tartók irodaszerekhez; gémkapocs;
rajzszegek; vonalzók; ragasztószalagok papírárukhoz, ragasztószalag adagolók; irodai kapcsok, iratkapcsok;
sablonok, stencilek; iratmappák; irodai kapcsok; feljegyzési blokk tartók; könyvtámaszok; tartók könyvekhez;
pecsétbélyegek; postai bélyegek gyűjtési célokra; emlékbélyeg ívek; hitelkártyák, telefonkártyák, készpénz
kártyák, bankkártyák, utazáshoz és showműsorokhoz való kártyák, csekkfedezeti kártyák és betéti kártyák,
nem-mágneses, valamint papír vagy karton kártyák formájában; poggyászcímkék papírból; útlevéltartók; utazási
csekkek; csekk-könyv borítók; fém bankjegykapcsok; valamennyi, az előzőekben felsorolt áru kizárólag az
UEFA által szervezett futball Európa-bajnoksággal kapcsolatos.
18

Bőrök és műbőrök; bőr hevederek, -szíjak; ernyők, esernyők; napernyők; sporttáskák (nem a befogadott

termékekhez adaptálva); utcai táskák; utazótáskák; hátizsákok, hátitáskák; iskolatáskák; övre fűzhető táskák;
kézitáskák; névjegykártya tartók; bőrtáskák; strandtáskák; ruházati táskák utazáshoz; ruhatáskák utazáshoz;
bőröndök; irattáskák, aktatáskák; azonosító címkék bőröndökhöz; bőrönd szíjak; aktatáskák (bőráruk);
kozmetikai táskák (üresen), piperetáskák; kulcstartók (bőráruk); tárca; pénztárcák; ostorok; nyakörvek állatoknak;
pórázok, szíjak állatok számára; tartók azonosító kártyákhoz; valamennyi, az előzőekben felsorolt áru kizárólag
az UEFA által szervezett futball Európa-bajnoksággal kapcsolatos.
25

Ruházat; cipők és lábbelik; kalapáruk; ingek; kötött szövetek (ruházat); pulóverek; ujjatlan mezek,

sportingek; pólók; mellények; trikóingek; ujjatlan trikók, női ruhák; szoknyák; alsóruházat, fehérneműk;
fürdőruhák; fürdőköpenyek; rövidnadrágok; nadrágok; pulóverek; sapkák; kalapáruk; selyemövek, vállszalagok;
sálak; kendők; csúcsos sapkák; tréningruhák; pulóverek; dzsekik, sportdzsekik, stadion dzsekik (futóruhák);
blézerek; vízálló ruházat; kabátok; egyenruhák; nyakkendők; bandana kendők; karszalagok; fejszalagok [ruházat];
kesztyűk; kötények; partedlik, előkék, nem papírból; pizsamák; játékruhák csecsemőknek és gyermekeknek;
harisnyák és zoknik; harisnyatartók; övek; harisnyatartók és nadrágtartók; valamennyi, az előzőekben felsorolt
áru kizárólag az UEFA által szervezett futball Európa-bajnoksággal kapcsolatos.
32

Üdítőitalok; koncentrátumok, szörpök és porok alkoholmentes italok készítéséhez; ásványvizek és szénsavas

vizek; egyéb alkoholmentes italok; izotóniás italok; gyümölcs- és zöldségitalok; gyümölcs és zöldséglevek;
fagyasztott gyümölcsitalok; sörök; erős barna ale sörök; világos és ale sörök, csekély alkoholtartalmú vagy
alkoholmentes sörök; valamennyi, az előzőekben felsorolt áru kizárólag az UEFA által szervezett futball
Európa-bajnoksággal kapcsolatos.
35

Állásközvetítő irodák; munkaerő-toborzás; óriásplakátok bérleti szolgáltatásai; reklámozás; reklámozás

szponzorálás (szponzorálás) révén; reklámterület bérleti szolgáltatások; sport és közönségkapcsolat-támogató
ügynökségi szolgáltatások; marketing kutatási szolgáltatások; közvélemény-kutatási szolgáltatások;
adatbázis-összeállítási szolgáltatások; adatbázis-kezelési szolgáltatások; kiskereskedelmi szolgáltatások különféle
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árukkal, nevezetesen oldószerekkel, paraffinnal, viasszal, bitumennel és kőolajjal, ruházattal, lábbelivel,

kalapokkal és más fejfedőkkel, sportszerekkel, irodaszerekkel, hangok és képek rögzítésére, továbbítására és
visszajátszására szolgáló készülékekkel, könyvekkel, videojátékokkal, játékokkal, babákkal, újságokkal,
folyóiratokkal, kiadványokkal, csapokkal, jelvényekkel, kulcstartókkal, ékszerekkel, órákkal, táskákkal,
törülközőkkel, zászlókkal, üdítő és alkoholos italokkal, dohányzási cikkekkel, édességekkel kapcsolatosan; mások
megbízásából különféle áruk csoportosítása (azok szállítása kivételével), nevezetesen oldószerek, paraffin, viasz,
bitumen és kőolaj, ruházat, cipő, kalapok és más fejfedők, sportcikkek, állóeszközök, hangok és képek
rögzítésére, továbbítására és visszajátszására szolgáló készülékek, könyvek, videojátékok, játékok, babák,
újságok, folyóiratok, kiadványok, csapok, jelvények, kulcstartók, ékszerek, órák, táskák, törülközők, zászlók,
üdítő és alkoholos italok, dohányzási cikkek, édességek, amelyek lehetővé teszik az ügyfelek számára az áruk
kényelmes megtekintését és megvásárlását az interneten keresztül; üzleti információs szolgáltatások online
biztosítása számítógépes adatbázisokból vagy az internetről; internetes weboldalként történő felhasználásra
szolgáló hirdetések összeállítása; könyvtárak összeállítása az interneten vagy vezeték nélküli elektronikus
kommunikációs eszközön történő közzétételhez; helyek biztosítása az internetes webhelyeken áruk és
szolgáltatások reklámozására; internetes árverezés; üzleti adminisztrációs szolgáltatások az interneten történő
eladások feldolgozására; előnyprogramok biztosítása az ügyfelek számára és a szurkolói hűségkártyák kiadása a
tulajdonos személyes adataival a sportstadionok belépésének ellenőrzése céljából; labdarúgó rendezvények és
futball versenyek népszerűsítése; pénzügyi szponzorálás keresése labdarúgó-versenyekhez; valamennyi, az
előzőekben felsorolt szolgáltatás kizárólag az UEFA által szervezett futball Európa-bajnoksággal kapcsolatos.
41

Oktatás; kiképzés; szórakozás; nyereményjátékok és versenyek működtetése; sporttal kapcsolatos fogadási

és játékszolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások (sport, szórakozás); vendéglátási szolgáltatások, nevezetesen
az ügyfélfogadási szolgáltatások (szórakoztató szolgáltatások), ideértve belépőjegyek biztosítása sport vagy
szórakoztató rendezvényekre; sporteseményekkel kapcsolatos szórakoztató szolgáltatások; sport- és kulturális
tevékenységek; kulturális célú rendezvények szervezése; sportversenyek szervezése; események szervezése a
futball területén; sportlétesítmények üzemeltetése; video- és audiovizuális rendszerek kölcsönzése; interaktív
oktatási és rekreációs termékek kölcsönzése, interaktív kompakt lemezek, CD-ROM-ok és számítógépes játékok;
interaktív CD-k és CD-ROM-ok készítése; televízió és rádió sportesemények lefedettsége; rádió- és televíziós
műsorok és videokazetták gyártási szolgáltatásai; jegyfoglalási szolgáltatások és információk szórakoztató, sportés kulturális eseményekhez; sportfoglalkozások szervezése nyári táborokhoz; időzítés a sportesemények alatt;
szépségversenyek szervezése; interaktív szórakozás; online fogadási és játékszolgáltatások az interneten vagy
bármilyen vezeték nélküli elektronikus kommunikációs hálózaton; sorsolásos szolgáltatások nyújtása;
szórakozási, szórakoztatási információk nyújtása (beleértve a sport területén) számítógépes adatbázisból online
vagy az interneten keresztül vagy bármilyen vezeték nélküli elektronikus kommunikációs hálózat segítségével;
interneten vagy mobiltelefonon továbbított elektronikus játékszolgáltatások; könyvkiadás; elektronikus könyvek
és újságok online kiadása; audio- és videofelvétel szolgáltatások; animációs rajzfilmek készítése filmekhez,
animációs rajzfilmek készítése televíziós filmekhez; hang- és képfelvételek kölcsönzése szórakoztatás céljából;
információ az oktatás területén online biztosítva számítógépes adatbázisból vagy az interneten vagy bármely
vezeték nélküli elektronikus eszközön keresztül; fordítási szolgáltatások; fényképezési szolgáltatások;
futballstadionok kölcsönzése; filmfelvételek, hang- és videofelvételek programozása és/vagy kölcsönzése;
valamennyi, az előzőekben felsorolt szolgáltatás kizárólag az UEFA által szervezett futball Európa-bajnoksággal
kapcsolatos.
( 111 ) 234.655
( 151 ) 2021.06.18.
( 210 ) M 20 02658
( 220 ) 2020.09.07.
( 732 ) Egészségkártya Medical Kft., Budapest (HU)
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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; szoftverek frissítése; szoftverfejlesztés szoftverkiadás
keretében; szoftver-karbantartás; szoftver mint szolgáltatás; szoftvertelepítés; szoftvertervezés; számítástechnikai
tanácsadás.
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; orvosi ellátás; orvosi laboratóriumok
által nyújtott orvosi elemzési szolgáltatások diagnosztikai és kezelési célokra; orvosi rendelők; orvosi
szolgáltatások; orvosi szűrővizsgálatok.
( 111 ) 234.656
( 151 ) 2021.06.18.
( 210 ) M 20 02713
( 220 ) 2020.09.11.
( 732 ) Vink Holding BV, Didam (NL)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) NYOMDAKER
( 511 ) 1

Iparban használatos ragasztók; poliuretán ragasztók; ragasztócementek; feldolgozatlan műgyanták,

feldolgozatlan műanyagok; ragasztók, enyv, tömítők ipari célokra.
8

Kéziszerszámok, eszközök; penge kéziszerszámokhoz; kések; kaparókések; vésők; csempevágók;

csempeszerszámok; vakolókanalak; dekoratőr kések, kaparók; szerszámtáskák; szerszámtartó övek;
szerszámtáskák [töltött]; jégkaparók; alkatrészek és szerelvények az összes fent említett áruhoz.
16

Nyomdaipari termékek; írószerek, ragasztók írószerekhez vagy háztartási célokra; ragasztószalagok;

öntapadó csomagolószalagok; műanyag fólia csomagoláshoz; ragasztó műanyag fólia csomagoláshoz; műanyag
csomagolóanyagok.
17

Kaucsuk, guttapercha, gumi, csillámpala; extrudált műanyagok lapok, rudak, tömbök formájában

gyártáshoz; félig feldolgozott műanyagok; ragasztóval bevont műanyag lapok; színezett fóliák járművekhez;
plasztik fóliák; műanyag fóliák; laminált műanyag lapok gyártáshoz; laminált műanyag anyagok gyártáshoz;
csövek, szerelvények szintetikus anyagokból rugalmas csövekhez; tömítő, csomagoló és szigetelő anyagok; nem
fém hajlékony csövek; ragasztószalagok, zsinórok, kötözők és fóliák.
( 111 ) 234.662
( 151 ) 2021.06.23.
( 210 ) M 21 01472
( 220 ) 1998.06.09.
( 732 ) Apple Inc., Cupertino, California (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) THINK DIFFERENT
( 511 ) 16

Hírlevelek; kézikönyvek; prospektusok; röpiratok; mappák; plakátok; papír; irodaszer; írólap;

jegyzettömbök; kaparós matricák; matricák; tollak.
38

Telekommunikációs szolgáltatások; kommunikáció elektronikus platformokon keresztül; elektronikus

adatcsere szolgáltatások; telekommunikációs szolgáltatások fájlok létrehozásához, karbantartáshoz, valamint
dokumentum és információ csereszolgáltatásokhoz; kommunikációs szolgáltatások intraneten, extraneten,
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interneten és egyéb elektronikus eszközökön keresztül; telekommunikációs hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz

és az internethez; információs szolgáltatások az összes fent említett szolgáltatáshoz, beleértve az interneten
keresztül nyújtott szolgáltatásokat is; távközléssel kapcsolatos információk; bérleti szolgáltatás üzenetküldő
készülékekre vonatkozóan; modemek bérlése; távközlési eszközök bérlése; telefonkészülékek bérlése.
( 111 ) 234.666
( 151 ) 2021.06.25.
( 210 ) M 21 00355
( 220 ) 2021.02.01.
( 732 ) Rieger Gábor, Ajka (HU)
( 740 ) Dr. Németh András Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) OXOwall
( 511 ) 20

Bútorok, tükrök, keretek; bútorok; hordozható térelválasztók, válaszfalak [bútorok]; irodai térelválasztó

paravánok [bútorok]; irodai térelválasztók, paravánok [bútorok]; mozgatható paravánok, térelválasztók [bútorok];
mozgatható térelválasztók, spanyolfalak [bútorok]; térelválasztó panelek [bútorok]; térelválasztók; térelválasztók
[bútorok]; válaszfalak, térelválasztó falak [bútorok]; mozgatható irodai válaszfalak; spanyolfalak, válaszfalak,
paravánok [bútor]; szabadon álló irodai válaszfalak; szabadon álló válaszfalak [bútor]; válaszfalak mint bútorok;
műanyag válaszfalak [bútorok]; térelválasztó rendszer; kreatív térelválasztó rendszer; irodabútorok; térelválasztók
műanyagból.
( 111 ) 234.667
( 151 ) 2021.06.25.
( 210 ) M 21 00356
( 220 ) 2021.02.01.
( 732 ) Rieger Gábor, Ajka (HU)
( 740 ) Dr. Németh András Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 20

Bútorok, tükrök, keretek; bútorok; hordozható térelválasztók, válaszfalak [bútorok]; irodai térelválasztó

paravánok [bútorok]; irodai térelválasztók, paravánok [bútorok]; mozgatható paravánok, térelválasztók [bútorok];
mozgatható térelválasztók, spanyolfalak [bútorok]; térelválasztó panelek [bútorok]; térelválasztók; térelválasztók
[bútorok]; válaszfalak, térelválasztó falak [bútorok]; mozgatható irodai válaszfalak; spanyolfalak, válaszfalak,
paravánok [bútor]; szabadon álló irodai válaszfalak; szabadon álló válaszfalak [bútor]; válaszfalak mint bútorok;
műanyag válaszfalak [bútorok]; térelválasztó rendszer; kreatív térelválasztó rendszer; irodabútorok; térelválasztók
műanyagból.
( 111 ) 234.668
( 151 ) 2021.06.25.
( 210 ) M 21 00511
( 220 ) 2021.02.09.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szentesi Orsolya, Budapest
( 541 ) CESSOLUTE
( 511 ) 3
5

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

gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.
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( 111 ) 234.669
( 151 ) 2021.06.25.
( 210 ) M 21 00257
( 220 ) 2021.01.25.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szentesi Orsolya, Budapest
( 541 ) BONISOLUTE
( 511 ) 3
5

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

gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.
( 111 ) 234.670
( 151 ) 2021.06.25.
( 210 ) M 21 00258
( 220 ) 2021.01.25.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szentesi Orsolya, Budapest
( 541 ) BALMISOLUTE
( 511 ) 3
5

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

gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.
( 111 ) 234.671
( 151 ) 2021.06.25.
( 210 ) M 20 03748
( 220 ) 2020.12.07.
( 732 ) BioVitaMix Feldolgozó és Kereskedelmi Kft., Hódmezővásárhely (HU)
( 740 ) Dr. Papp Zoltán Ernő, Szeged
( 546 )

( 511 ) 32

Sörök és sörtermékek.

( 111 ) 234.672
( 151 ) 2021.06.25.
( 210 ) M 20 03235
( 220 ) 2020.10.28.
( 732 ) Imperium Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Esztergom (HU)
( 740 ) Lovászi-Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Computer Imperium
( 511 ) 9

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

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

Kiskereskedelmi szolgáltatások számítógépes hardverrel kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások
M1755

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 13. szám, 2021.07.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
számítógépes szoftverrel kapcsolatban; nagykereskedelmi szolgáltatások számítógépes hardverrel kapcsolatban;

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

Számítógép javítási szolgáltatások; számítógép-karbantartási szolgáltatások; számítógép telepítési

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

Számítógépek specifikációinak tervezése; számítógépek tervezése; számítógépes hardverek és szoftverek

tervezése; számítógépes hardverek és szoftverek fejlesztése; számítógépes hardverek fejlesztése; számítógépes
rendszerek fejlesztése; számítógépes szoftverek telepítése, karbantartása, frissítése és bővítése; számítógépek
fejlesztése.
( 111 ) 234.673
( 151 ) 2021.06.25.
( 210 ) M 20 03577
( 220 ) 2020.11.20.
( 732 ) Horváth Péter, Debrecen (HU)
( 740 ) Dr. Alexa Péter, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 16

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

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

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

( 111 ) 234.674
( 151 ) 2021.06.25.
( 210 ) M 20 03411
( 220 ) 2020.11.12.
( 732 ) Melis Investment Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Rácz Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 44

Orvosi szolgáltatások; állategészségügyi szolgáltatások; emberi higiéniás és szépségápolási szolgáltatások;

higiéniai és szépségápolási szolgáltatások állatok számára; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
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( 111 ) 234.679
( 151 ) 2021.06.30.
( 210 ) M 21 01471
( 220 ) 2005.04.29.
( 732 ) Apple Inc., Cupertino, California (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) THINK DIFFERENT
( 511 ) 41

Oktatási és képzési szolgáltatások a számítógépekkel, számítógépes hardverekkel, számítógépes

hálózatokkal, számítógépes rendszerekkel és számítógépes szoftverekkel kapcsolatban; konferenciák, kiállítások,
workshopok, képzések és szemináriumok megszervezése és lebonyolítása; szórakoztatás; szórakoztatás
versenyekkel, vetélkedőkkel, kvízekkel és sorsjátékokkal kapcsolatban; szerencsejátékok; versenyek, vetélkedők,
szerencsejátékok, kvízek és sorsjátékok szervezése és bemutatása; az internet segítségével vagy on-line módon
számítógépes hálózatból vagy adatbázisból nyújtott elektronikus vetélkedők, versenyek, játékok, kvízek és
sorsjátékok; elektronikus kiadványszerkesztés; on-line módon számítógépes adatbázisból vagy hálózatból nyújtott
számítógépes szoftver szolgáltatások disztribúciója és megosztása, beleértve az internetet; számítógépes
szoftverek demonstrációja; információk az összes fent említett szolgáltatásra vonatkozóan, on-line módon
számítógépes adatbázisból vagy hálózatból nyújtva, beleértve az internetet.
( 111 ) 234.680
( 151 ) 2021.06.30.
( 210 ) M 21 00432
( 220 ) 2021.02.05.
( 732 ) Gyermekszem.Pont Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) Benyőcs Ügyvédi iroda, Budapest
( 541 ) Diákszempont
( 511 ) 16

Tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések]; papírból készült tananyagok; oktató

kézikönyvek; oktató anyagok [kézikönyvek]; oktatási kézikönyvek; oktatási és képzési anyagok; nyomtatott
útmutatók oktatási tevékenységekhez; levelező tanfolyamok nyomtatott anyagai; iskolai füzetek, irkák.
41

Nevelés; szakmai képzés; sport- és kulturális tevékenységek.

( 111 ) 234.681
( 151 ) 2021.07.05.
( 210 ) M 20 03766
( 220 ) 2020.12.08.
( 732 ) Kurucz Miklós, Nyíregyháza (HU)
Barzó Gergő, Nyíregyháza (HU)
( 541 ) #maradjmozgásban
( 511 ) 28

Társasjátékok.

( 111 ) 234.682
( 151 ) 2021.07.05.
( 210 ) M 20 03770
( 220 ) 2020.12.09.
( 732 ) CSÉVI LIKŐR Kft., Piliscsév (HU)
( 541 ) HARD LITE
( 511 ) 33

Alkoholtartalmú szeszes italok sörök kivételével.

( 111 ) 234.683
( 151 ) 2021.07.05.
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( 210 ) M 20 03930
( 220 ) 2020.12.17.
( 732 ) Ungor Pál, Izsák (HU)
Ungor Erik, Izsák (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 541 ) "Kamu neee! Igriszto Yeee!"
( 511 ) 33

Orosz technológia alapján gyártott pezsgők.

( 111 ) 234.684
( 151 ) 2021.07.05.
( 210 ) M 21 00584
( 220 ) 2021.02.12.
( 732 ) BÁBEL Sajt Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) LABNITA
( 511 ) 29

Sajtok, tejtermékek.

( 111 ) 234.685
( 151 ) 2021.07.05.
( 210 ) M 21 00585
( 220 ) 2021.02.12.
( 732 ) BÁBEL Sajt Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) EDELRAD
( 511 ) 29

Sajtok, tejtermékek.

A rovat 29 darab közlést tartalmaz.
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