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SZELLEMI TULAJDON NEMZETI HIVATALA
1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7. • 1438 Budapest, Pf. 415.

Telefon: 312 4400 • Telefax: 474 5534

Adószám: 15311746242  SZJ 15 Közigazgatás

Ügyiratszám:

M2200941 /9

Ügyintéző:

Szentesné Balázsovics Evelin

 

Szabó Norbert 

 

Budapest

Fazekas sor 78. 1/1

1152

Lajstromszám:  239 222  

.

Tárgy: Védjegy lajstromozása

H A T Á R O Z A T

A védjegy jogosultja:

 Szabó Norbert, Budapest 

A védjegy:     Rádió X     (Szó)

A bejelentés napja:           2022. április 7.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) a védjegybejelentés tárgyát képező 

megjelölést védjegyként lajstromozza,   és a lajstromozást meghirdeti a Szabadalmi Közlöny és 

Védjegyértesítőben.

E döntés megváltoztatását - a kézbesítéstől számított 30 napon belül - a Fővárosi Törvényszéktől 

lehet kérni. A bíróság előtti eljárásban a jogi képviselet kötelező. A kérelem a Szellemi Tulajdon 

Nemzeti Hivatalánál nyújtható be, és azon 10500 Ft illetéket kell bélyegben leróni.

Elektronikus ügyintézés esetén az illetéket a kérelem Hivatalhoz történő benyújtásával egyidejűleg 

átutalással kell megfizetni a Magyar Államkincstárnál vezetett, 10032000-01012891 jelzőszámú 

"SZTNH jogorvoslati illeték központi beszedési számla" elnevezésű számlára. A közleményrovatban 

fel kell tüntetni az eljáró bíróság kódját (Fővárosi Törvényszék kódja: 0100) és az eljárási illeték 

megfizetésére kötelezett fél nevét, továbbá a Hivatal előtti ügy ügyszámát és azon határozat vagy 

intézkedés alszámát, amely okán az illetékfizetési kötelezettség keletkezett.

A bírósági eljárási illeték átutalással történő megfizetésének tényét a Hivatal ellenőrzi, így a 

zökkenőmentes ügyintézést elősegíti, ha az illeték átutalásáról szóló bizonylatot - az elektronikus 

úton benyújtott megváltoztatási kérelemhez mellékletként csatolva - megküldik a Hivatal részére.



13619474 CM239222.MZX 22.10.27:02:42 M2200941/9 2 / 2

I N D O K O L Á S

A védjegybejelentés megfelel a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. 

törvény (a továbbiakban: Vt.) által előírt követelményeknek.

A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 85/A. §-a szerint a 

bíróság előtti eljárásban a jogi képviselet kötelező, ideértve a jogorvoslati eljárásokat is. A 

megváltoztatási kérelem ezért csak jogi képviselő közreműködésével terjeszthető elő, amelynek 

hiányában a  Fővárosi Törvényszék a megváltoztatási kérelmet - hiánypótlási felhívás nélkül - 

visszautasítja.

A megváltoztatási kérelmet papíron vagy elektronikus úton lehet benyújtani a Hivatalhoz. 

Elektronikus ügyintézés esetén a megváltoztatási kérelmet a Hivatal honlapján üzemeltetett 

elektronikus ügyintézési rendszeren keresztül, a Hivatal által erre rendszeresített űrlap használatával 

kell előterjeszteni.

Budapest, 2022. október 27.

(Tértivevénnyel)

Melléklet:  

-  okirat

-  lajstromkivonat

Dr. Kovács Rita

osztályvezető



SZELLEMI TULAJDON NEMZETI HIVATALA

VÉDJEGYOKIRAT

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

az M 22 00941 ügyszámú védjegybejelentés tárgyát képező megjelölést

239 222

számon lajstromozta.

A védjegybejelentés napja és az oltalmi idő kezdete:

2022. április 7.

A védjegy jogosultja:

Szabó Norbert,  Budapest

Budapest, 2022. október 27.
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SZELLEMI TULAJDON NEMZETI HIVATALA

VÉDJEGYLAJSTROM

A védjegy lajstromszáma:

239 222

Ügyszám: M 22 00941

Osztály: 38.

A bejelentés napja: 2022. április 7.

A védjegy lajstromozásáról szóló határozat kelte: 2022. október 27.

A védjegy: /Szó/

Rádió X

A védjegyjogosult cégneve (neve), címe:

Szabó Norbert,  1152  Budapest

Fazekas sor 78. 1/1

A képviselő neve, címe:

A fizetett díj összege: 60000-.Ft

Árujegyzék (termékek és szolgáltatások jegyzéke):

  38. osztály Információ  és  más  műsorok  rádiós  műsorszórása;  internetes  rádió  műsorszórási

szolgáltatása;  rádió-  és  televíziós  műsorok  kábel-  vagy  vezeték  nélküli  hálózatokon

keresztül  történő  közvetítése;  rádiós  és  televíziós  műsorszolgáltatás,  kábelhálózaton

keresztül  is;  rádiós  és  televíziós  műsorok közvetítése;  rádiós  és  televíziós  műsorszórás;

rádiós  műsorszórás;  rádiós  műsorszórással  kapcsolatos  tájékoztatás;  rádiós  műsorszóró

berendezések  működtetése;  rádiós,  televíziós  és  kábeles  műsorszórási  szolgáltatások;

adásidő biztosítása kommunikációs szolgáltatásokhoz; audio- és videotartalom műholdon

keresztül  történő  továbbítása;  audio  kommunikációs  szolgáltatások;  digitális  audio  és/

vagy  video  közvetítés  távközlés  útján;  e-sportesemények  streamelése;  elektronikus

hírügynökségi  szolgáltatások;  elektronikus  kommunikációs  rendszerek  üzemeltetése;

fotófeltöltési szolgáltatások; hang- és adatátviteli szolgáltatások; hang és kép továbbítása

műholdas  vagy  interaktív  multimédiás  hálózatokon;  hang,  képek,  dokumentumok,

üzenetek  és  adatok  elektronikus  továbbítása  és  továbbközvetítése;  hang-  vagy  képi

felvételek  hálózatokon  keresztüli  átvitele;  hang,  videó  és  információ  továbbítása;

hangátvitel  elektronikus  úton;  hangátvitel  műholdon  keresztül;  hangok,  képek,  jelek  és
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adatok  hálózati  átvitele;  hangok  elektronikus  átvitelének  szolgáltatásai;  hangok,  képek,

jelek és adatok kábeles átvitele; hírek továbbítása hírügynökségekhez; hírküldés, híradás

[közvetítés]; hírügynökségek; információ közlése elektronikus eszközökkel; információk

átvitele  rádió  útján;  információk  továbbítása  rádió  útján;  információk  továbbítása  az

audiovizualitás területén; információk elektronikus továbbítása; információk továbbítása

elektronikus  kommunikációs  hálózatokon  keresztül;  információs  távközlés  (beleértve  a

weboldalakat);  információtovábbítás  videokommunikációs  rendszereken  keresztül;

információtovábbítás üzleti célokra; interaktív kommunikációs szolgáltatások; interneten

keresztül  történő  digitális  adatátvitel;  interaktív  távközlési  szolgáltatások;  interaktív

közvetítési  és  kommunikációs  szolgáltatások;  rádióadás  és  vétel;  rádiós  adatközlés;

rádiós  kommunikáció;  rövid  üzenetek  [sms],  képek,  beszédhang,  hangok,  zene  és

szöveges  kommunikáció  mobilkommunikációs  eszközök  közti  átvitele;  számítógéppel

támogatott  hangátvitel;  videoátviteli  szolgáltatások;  videófeltöltési  szolgáltatások;

videofilmek továbbítása.
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