Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 7. szám, 2020.04.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 230.385
( 151 ) 2020.04.02.
( 210 ) M 19 00423
( 220 ) 2019.02.11.
( 732 ) Családbarát Ország Nonprofit Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Grundtner Marcell, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Árubemutatás; árusító standok bérbeadása; állásközvetítő irodák; divatbemutatók szervezése promóciós

célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy
reklámcélú vásárok szervezése; közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás;
marketingszolgáltatások; munkaerő-toborzás; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci tanulmányok; piackutatás;
rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták)
terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése
kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás;
reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökégek, hirdetési ügynökségek;
segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; szabadtéri reklámozás, hirdetés; szállodai üzletvezetés;
televíziós reklámozás; termékminták, áruminták terjesztése; üzleti információk; üzleti tájékoztatás,
információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.
36

Gondoskodási alap szolgáltatások; gyűjtések szervezése; irodák bérbeadása közösségi munkavégzéshez;

jótékonysági célú gyűjtések; kedvezmények nyújtása más résztvevő létesítményeknek tagsági kártya használatán
keresztül; online banki szolgáltatások; pénzügyi szponzorálás, támogatás; szálláshelyek bérbeadása (apartmanok);
takarékpénztár szolgáltatások; utazási csekkek kibocsátása.
37

Építési tanácsadó szolgáltatások; vásári standok és üzletek építése.

38

Hírügynökségek; információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása;

kábeltelevíziós műsorszórás; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok fórumai (chat
szobák); mobiltelefonos kommunikáció; rádióadás; rádiós kommunikáció; telefon- és mobiltelefon
szolgáltatások; televíziós műsorszórás, közvetítés; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek
továbbítása számítógépek segítségével; vezeték nélküli műsorterjesztés; video on-demand közvetítések.
39

Áruszállítás; energiaszolgáltatás; fuvarozás, áruszállítás; hajóutak szervezése; helyfoglalás utazással

kapcsolatban; járművek kölcsönzése és bérbeadása; kirándulások, túrák, társasutazások szervezése; költöztetés;
közlekedési információ; légi szállítás; sétahajó szolgáltatások; szállítás; taxi szolgáltatások; termékek
csomagolása; utaskísérés; utazás és utasok szállítása; vasúti szállítás; villamosközlekedés.
40

Nyomtatási, nyomdai szolgáltatások; ofszetnyomtatás.

41

Akadémiák (oktatás); alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (képzés); bálok szervezése; cirkuszok;

coaching (tréning); egészségklub szolgáltatások (egészség és fitnesz); elektronikus kiadványszerkesztés;
elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok
szervezése és lebonyolítása; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmszínházi előadások, filmbemutatók;
fotóriportok készítése; gyakorlati képzés (szemléltetés); hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása;
iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; játékkölcsönzés; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás);
konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális
vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mentorálás; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); nem
reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; on-line elérhető
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elektronikus publikációk, nem letölthetők; óvodák; pályaválasztási tanácsadás; rádió- és televízió műsorok

készítése; rádiós szórakoztatás; sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős
tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok
szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási
szolgáltatások; táboroztatás; televíziós szórakoztatás; testnevelés; vallásoktatás; versenyek szervezése (oktatás
vagy szórakoztatás); vidámparkok; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.
42

Beltéri dekoráció tervezése; csomagolástervezés; divattervezés; építészeti szolgáltatások; grafikai tervezés;

honlaptervezési tanácsadás; ipari formatervezés; szakszövegek írása; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése;
szoftver mint szolgáltatás (SaaS); szoftvertelepítés; szoftvertervezés; tudományos kutatás.
43

Bölcsődék, óvodák; éttermi szolgáltatások; foglalás panziókban; gyorséttermek, snack bárok; kantinok,

büfék, étkezdék; kávéházak; kempingezési lehetőség biztosítása; motelek; nyugdíjas otthonok, időskorúak
otthona; önkiszolgáló éttermek (1); önkiszolgáló éttermek (2); panziók; recepciós szolgáltatások ideiglenes
elszállásoláshoz (érkezések és távozások ügyintézése); sátrak kölcsönzése; szállásfoglalás; szállásügynökségek
(szállodák, panziók); szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások; turistaházak, üdülők;
üdülőtáborok szolgáltatásai (szállásadás); vendéglátás.
44

Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; fizioterápia, fizikoterápia; fogászat; hospice ellátás,

elfekvők; in vitro (testen kívüli mesterséges) megtermékenyítési szolgáltatások; klinikák, orvosi rendelők
szolgáltatásai; kórházak; mesterséges megtermékenyítési szolgáltatások; optikusok szolgáltatásai; orvosi ellátás;
orvosi rendelők; orvosi szolgáltatások; otthonok lábadozók utókezelésére; pszichológus; szanatóriumi,
idősotthoni szolgáltatások; szanatóriumok; szülésznői szolgáltatások.
45

Esküvői szertartások tervezése és szervezése; gyermekfelügyelet (babysitter szolgáltatások); online

közösségi hálózatok szolgáltatásai; örökbefogadási ügynökségek; képviselet jogvitákban; közbenjárás.
( 111 ) 231.017
( 151 ) 2020.03.16.
( 210 ) M 19 02322
( 220 ) 2019.07.26.
( 732 ) IVANKA Concrete Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kacsukpatent Európai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 541 ) IVANKA
( 511 ) 19

Ablaküveg, a járműablakok kivételével; ablaküveg építési célokra (1); ablaküveg építési célokra (2);

agglomerált parafa építkezéshez; agyag; agyag téglákhoz; ajtókeretek, nem fémből; ajtók, nem fémből (1); ajtók,
nem fémből (2); ajtópanelek, nem fémből; akváriumi homok; akváriumi kavics; akvárium szerkezetek;
alabástrom; alabástromüveg; alakításra alkalmas fa; állványzat; árbocok, nem fémből; armatúrák, tartóvázak nem
fémből, építési célra; aszfalt (1); aszfalt (2); aszfalt útburkolatok; azbesztcement; azbeszthabarcs; balusztrádok,
nem fémből; beton; bevonatok (építőanyagok); bitumen építési anyagok; bitumenes bevonatok tetőfedéshez;
bitumenes kátránypapír; biztonsági üveg; burkolatok, nem fémből, építési célokra (1); burkolatok, nem fémből,
építési célokra (2); burkolólapok építéshez, nem fémből; bűzelzárók, szagelzáró szifonok, nem fémből vagy
műanyagból; cement; cementlapok; cementoszlopok; csatornafedők, nem fémből; csövek homokkőből; csövek
nem fémből, szellőztető és légkondicionáló berendezésekhez; deszkák fából, építéshez; díszlécek párkányokhoz,
nem fémből, építési célokra (1); díszlécek párkányokhoz, nem fémből, építési célokra (2); dongafák; dúcok,
támfák, nem fémből (1); dúcok, támfák, nem fémből (2); elágazócsövek, ágcsövek, nem fémből; elektromos
vezetékeket tartó oszlopok, nem fémből; előregyártott emelvények, nem fémből; előtetők, nem fémből;
emlékművek, nem fémből; emléktáblák, nem fémből; építési filc, építési nemez; építési homokkő; építési üveg;
építőelemek betonból; építőelemek (nem fémből) lapok formájában; építőkövek; épületek, nem fémből;
épületpanelok, nem fémből; ereszcsatornák, nem fémből; esővízcsatornák, nem fémből, építési célokra;
ezüsthomok; faanyag, fűrészáru; faanyag háztartási eszközök készítéséhez; faburkolatokhoz (1); fa burkolatokhoz
(2); falicsempék, nem fémből; fali díszlécek, nem fémből; farostlemezek építéshez; fa útburkolatok; fazekas
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agyag; festékszóró fülkék, nem fémből; forgóajtók, nem fémből; furnérlemez; fűrészáru, deszkaáru; fűrészeltfa;

geotextilek (építkezésekhez); gerendák, tartóoszlopok, nem fémből (1); gerendák, tartóoszlopok, nem fémből (2);
gipsz; gipszvakolat; gránit; gumicsapágyak épületek szeizmikus szigeteléséhez; habarcs építési célokra;
harmonikaajtók nem fémből; harmonikaajtók, nem fémből; hirdetőoszlopok, nem fémből; homok, az öntödei
homok kivételével; hosszabbítók kéményekhez, nem fémből; istállók; járólapok, nem fém; jelzőtáblák, nem
világítók, nem mechanikusak, nem fémből; kandallóburkolatok nem fémből; kátrány; kátrányozott szalagok
(építőipar); kavics, murva, sóder; kemencék cement anyaga; kémények, nem fémből; kéményoszlopok, nem
fémből; kéménytetők, nem fémből; kéménytoldatok, nem fémből; kerékpárállványok parkoláshoz, nem fémből;
keretek (nem fémből) üvegezett ablakokhoz (1); keretek (nem fémből) üvegezett ablakokhoz (2); keretek (nem
fémből) üvegezett ablakokhoz (3); kerítések, nem fémből; készházak; keszonok víz alatti építkezésekhez;
kikötőcölöpök, nem fémből; kipréselt cukornád, bagasz (építőanyag); kisplasztika kőből, betonból vagy
márványból (1); kisplasztika kőből, betonból vagy márványból (2); klinkerkő; kohóhabsalak cement; koporsóvagy sírfedelek, nem fémből; korcsolyapályák (építmények), nem fémből; kő; kőfaragványok; kőszénkátrány;
kötőanyagok kövekhez; kötőanyagok utak karbantartásához; külső redőnyök, nem fémből, nem textilanyagokból;
kvarc, hegyikristály (1); kvarc, hegyikristály (2); kvarc, hegyikristály (3); lécek, nem fémből; léckerítés (nem
fémből); lefolyócsövek, szennyvízcsatornák, nem fémből; lengőajtók, nem fémből; lépcsőfokok, nem fémből;
lépcsők, nem fémből; lépcsőpofák (lépcsőházak részei), nem fémből; lugasok (építmények nem fémből);
madárfürdők (nem fém szerkezetek); madárházak, nem fémből(építmények); madár ülőkék, ülőfák (kalitkában);
magnéziacement; makadám; márvány; megmunkált fa; mellszobrok kőből, betonból vagy márványból;
mennyezetek, nem fémből; merevcsövek, nem fémből (építés); mész; mészkő; mészmárga; mobil épületek, nem
fémből; mobil melegházak, nem fémből; mozaikok építési célokra; műanyag ágyásszegélyek; műanyagsínek
(építőanyagok); műkő; művészeti tárgyak kőből, betonból vagy márványból; nád, építési célra; napelemeket
tartalmazó, nem fém tetőszerkezet; négyzetfa (ácstermék); nem fém ablakpárkányok; nem fémből készült
falborítások építéshez (1); nem fémből készült falborítások építéshez (2); nem fémből készült falbontások
építéshez (3); nem fém építőanyagok; nem fémes anyagokból készült útburkoló blokkok; nem fémkonzolok
építőipari célra; nem fém oszlopok építkezéshez; nem világító, nem mechanikus jelek, táblák, nem fémből; nem
világító, nem mechanikus útjelzők, nem fémből; nem világító útjelzők, nem fémből; nyers kréta; olivin építési
célokra; oszlopok, nem fémből; öntödei öntőformák, nem fémből; padlóburkolatok (fából); padlóburkoló
mozaiklapok, nem fémből (1); padlóburkoló mozaiklapok, nem fémből (2); padlódeszkák; padlók, nem fémből;
palák, palás kőzetek; pala, palakő; palapor; páncélburkolat, nem fémből; páncélok, nem fémből; páncélozott ajtók
nem fémből; parkettafák; parketták; pavilonok; porfír (kő); postaládák (kőművesmunkák); profillécek fából
falburkolathoz (lambéria); rácsozatok nem fémből; rakétakilövő állványok, nem fémből; redőnyök, nem fémből;
rovarhálók, nem fémből; salak (építőanyag); salaktörmelék; samott (tűzálló anyag); sarokcsatornák, nem fémből;
sertésólak, nem fémből; silók, nem fémből; síremlékek, nem fémből; síremléktáblák, nem fémből; sírkamrák,
nem fémből; sírkő sztélék, nem fémből; sírkövek; sírboltok, nem fémből; sírlapok, nem fémből; szádfalak,
szádpallók, nem fémből; szemöldökfák, áthidalók, nem fémből; szerkezetek, vázak épületekhez, nem fémből;
szigetelőpapír (építkezéshez) (1); szigetelőpapír (építkezéshez) (2); szigetelő üveg (építkezés); színes
üvegablakok; szurok; táblás faburkolat; tartályok kőművesmunkákhoz; távíróoszlopok, nem fémből; téglák (1);
téglák (2); telefonfülkék, nem fémből; terméskő; terrakotta; tetőcserepek (1); tetőcserepek (2); tetőcserepek (3);
tetőcserepek (4); tetőfedő pala; tetősarok csatornák, nem fémből; tetősarok-gerendák; tufa; tűzálló
cementbevonatok; tűzálló építőanyagok, nem fémből; tyúkólak, nem fémből; ugródeszkák, trambulinok, nem
fémből; úszódokkok, nem fémből, hajók kikötéséhez; úszómedencék (nem fém szerkezetek); útburkoló anyagok;
utcai vízlevezető csatornák, nem fémből; útépítési és útburkoló anyagok; útjelzőtáblák, szalagok, szintetikus
anyagból; útmenti biztonsági korlátok, nem fémből; üveggranulátumok utak jelzéséhez; üvegházak keretei, vázai,
nem fémből; vásári bódék; vásári bódék, házikók; vasúti talpfák, nem fémből; világító térkövek; vízelvezető
csövek, nem fémből; vízvezetékek, nem fémből; vízvezeték szelepek nem fémből vagy műanyagból; xilolit;
zászlórudak nem fémből; zászlórudak, nem fémből; zománcozott üveg, építkezéshez; zsaluk, spaletták, nem
fémből; zsaluzat betonhoz, nem fémből; zsilipcsövek, nem fémből; zsindelyek.
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Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; adminisztratív támogatás pályázati felhívások
megválaszolásához; adóbevallás-benyújtási szolgáltatások; adóbevallások elkészítése; ajándéknyilvántartási
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 kisés nagykereskedelme; gyorsírási szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;
hirdetőtáblák bérbeadása (reklámtáblák); honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető szolgáltatások
(iroda funkciók); időpont-ütemezési szolgáltatások (iroda funkciók); import-export ügynökségek; információk
számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; iratmásolás;
irodagépek és irodafelszerelés kölcsönzése; irodai berendezések kölcsönzése közösségi munkahelyeken; írott
kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi
információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás); kereskedelmi információs ügynökségek;
kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók
tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;
kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából;
kirakatrendezés; kiskereskedelmi szolgáltatások művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; kiszervezett
vállalatirányítás; kommunikáció átírása (irodai funkciók); konzultáció személyzeti kérdésekben; költöztető
szolgálat vállalkozások számára; költségelemzés; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó
tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban;
manöken/modell közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; marketing szoftverkiadás keretében;
marketingszolgáltatások; 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
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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.
37

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 (2); csiszolás habkővel; csővezetékek építése és
karbantartása; daruk (építőipari gépek) kölcsönzése; edényszárító gépek bérbeadása; égőfejek karbantartása és
javítása; elektromos berendezések üzembe helyezése és javítása; elektromos berendezések zavarmentesítése;
elhasznált vagy tönkrement gépek felújítása; elhasznált vagy tönkrement motorok felújítása; építés; építési
tanácsadó szolgáltatások; 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; fehérnemű mosása; felvonók felszerelése és javítása; fényképezőgépek javítása; féregirtás, nem
mezőgazdasági, vízművelési, kertészeti és erdészeti; féregirtás, nem mezőgazdasági, vízművelési, kertészeti és
erdészeti célokra; fertőtlenítés; filmvetítőgépek javítása és karbantartása; frakkolási szolgáltatások;
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; hidraulikus törési
szolgáltatások; hóeltakarítás; hullámtörő mólók építése; irodagépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása;
járműfényezés; járműjavítás (üzemzavar); járműjavító műhelyek (üzemanyag utántöltés és karbantartás);
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, a
vízművelés, a kertészet és az erdészet számára; 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; konzultáció konstrukciókról; 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); mosás; mosodai szolgáltatások; mosogatógépek kölcsönzése; mosógépek
bérbeadása; műtárgyak restaurálása; napernyők javítása; nyílászárók beszerelése; nyomtatóba való festékkazetták
utántöltése, újra töltése; olaj- vagy földgáz-kutak mélyfúrása; órajavítás; orvosi műszerek sterilizálása;
öntözőberendezések üzembe helyezése és javítása; páncéltermek karbantartása és javítása (1); páncéltermek
karbantartása és javítása (2); patkányirtás; pelenkatisztítás; raktárak építése és javítása; repülőgépek karbantartása
és javítása; rozsdamentesítés; ruhajavítás (1); ruhajavítás (2); ruhatisztítás; ruhavasalás (1); ruhavasalás (2);
számítógépes hardverek (üzembehelyezés, 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.
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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); elektronikus adattárolás; energetikai vizsgálat; energiatakarékossági
tanácsadás; építési tervkészítés; építészeti konzultáció; építészeti szolgáltatások; felhőalapú számítástechnika;
fizikai adatok vagy dokumentumok átalakítása elektronikus médiába; 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; mérnöki munkák, szolgáltatások; mérnöki munkával
kapcsolatos mérések, földmérés; meteorológiai előrejelzés; minőség-ellenőrzés; 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 kutatószolgálat; olajkutak vizsgálata, tesztelése; olajkutatás; olajmezőkkel 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-dioxidkibocsátás 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; weboldalkészítési és karbantartási szolgáltatás; webtárhely biztosítása internetes oldalakhoz.
( 111 ) 231.022
( 151 ) 2020.03.18.
( 210 ) M 19 02561
( 220 ) 2019.08.16.
( 732 ) Gyógyvarázs Kereskedelmi Kft., Nyíregyháza (HU)
( 541 ) Gyógyvarázs
( 511 ) 3

Bőrápoló kozmetikumok; gyógynövénykivonatok kozmetikai célokra; kenőcsök kozmetikai célokra;

kozmetikai célú folyadékok, oldatok; kozmetikai krémek; kozmetikai szerek.
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Balzsam készítmények orvosi, gyógyászati célokra; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással; gyógynövények;

immunerősítők; vitaminkészítmények; táplálékkiegészítők; gyógyhatású balzsamok.
( 111 ) 231.023
( 151 ) 2020.03.25.
( 210 ) M 19 00222
( 220 ) 2019.01.25.
( 732 ) Wunderlich Borászati Kft., Villány (HU)
( 740 ) Mudra Ügyvédi Iroda, Szeged
( 546 )

( 511 ) 33

Villány eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

( 111 ) 231.024
( 151 ) 2020.03.25.
( 210 ) M 19 00223
( 220 ) 2019.01.25.
( 732 ) Wunderlich Borászati Kft., Villány (HU)
( 740 ) Mudra Ügyvédi Iroda, Szeged
( 546 )

( 511 ) 33

Villány eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

( 111 ) 231.026
( 151 ) 2020.03.25.
( 210 ) M 19 02724
( 220 ) 2019.09.06.
( 732 ) Bánfalvi Gábor, Budapest (HU)
( 541 ) TASTING TABLE
( 511 ) 35

Borkereskedelem.

39

Utazásszervezés.

41

Borkóstoló, rendezvényszervezés.

43

Vendéglátás, idegenvezetés.

( 111 ) 231.027
( 151 ) 2020.03.25.
( 210 ) M 19 02715
( 220 ) 2019.09.06.
( 732 ) Kovács Kristóf, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 541 ) ESTI SHOWDER

( 511 ) 39

Internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; közösségi hálózatok fórumai; rádióadás;

vezeték nélküli műsorterjesztés; videó on-demand közvetítések.
41

Előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés,

a reklámfilmek kivételével; filmszínházi előadások, filmbemutatók; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy
oktatás]; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok
biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás;
show-műsorok készítése; show-müsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; stúdiószolgáltatások; színházi
produkciók; szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; zenei produkciók.
( 111 ) 231.028
( 151 ) 2020.03.25.
( 210 ) M 19 02714
( 220 ) 2019.09.06.
( 732 ) Kovács Kristóf, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SHOWDER KLUB
( 511 ) 39

Internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; közösségi hálózatok fórumai; rádióadás;

vezeték nélküli műsorterjesztés; videó on-demand közvetítések.
41

Előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés,

a reklámfilmek kivételével; filmszínházi előadások, filmbemutatók; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy
oktatás]; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok
biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás;
show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; stúdiószolgáltatások; színházi
produkciók; szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; zenei produkciók.
( 111 ) 231.029
( 151 ) 2020.03.25.
( 210 ) M 19 02709
( 220 ) 2019.09.09.
( 732 ) Dr. Rodek Nóra, Nagykanizsa (HU)
( 740 ) dr. Benkő Ferenc, Budapest
( 541 ) CSR Navigator
( 511 ) 35

Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; üzleti értékelések; üzletvezetési konzultáció;

üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások.
( 111 ) 231.030
( 151 ) 2020.03.25.
( 210 ) M 19 02580
( 220 ) 2019.08.22.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 3

Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztítószerek; illatszerek, esszenciaolajok,

kozmetikai szerek, samponok; bőrápoló krémek; kenőcsök kozmetikai célokra.
5

Gyógyszerészeti készítmények; állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyhatású krémek, folyadékok; bőrgyógyászati készítmények; tapaszok, kötszeranyagok;
fertőtlenítőszerek.
9

Hangképek rögzítésére, továbbítására vagy másolására szolgáló készülék; adatok és információk

feldolgozására és továbbítására szolgáló felszerelés; szoftverek; élettani adatelemző, -tároló -feldolgozó
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számítógépes szoftverek; digitális menedzserkalkulátor; csatlakozott karkötők [mérőműszerek]; okoskarórák;

szoftverek gyógyászati alkalmazásra; letölthető alkalmazások mobil eszközökkel történő használatra; mesterséges
intelligenciát alkalmazó berendezések; mesterséges intelligencia-szoftverek; viselhető aktivitásészlelők; oktatási
mobilalkalmazások.
10

Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; gyógyászati mérőkészülékek és

-berendezések; diagnosztikai eszközök gyógyászati használatra; elemzők gyógyászati célokra; nyomon követő
eszközök orvosi eszközökhöz.
44

Orvosi szolgáltatások; diagnosztikai szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

részére; tanácsadás a gyógyszerészet, az egészségmegóvás és a terápiák területén; távolról végzett orvosi
vizsgálat; betegek orvosi távfelügyeletét magukba foglaló szolgáltatások.
( 111 ) 231.031
( 151 ) 2020.03.25.
( 210 ) M 19 02571
( 220 ) 2019.08.21.
( 732 ) Pokrovenszki Gergely, Nyíregyháza (HU)
( 541 ) Élménypróba
( 511 ) 41

Sportoktatás; sporthíradás; sportbíróskodás; sporttevékenységek; sportszolgáltatások; sportolók képzése;

sportoktatói szolgáltatások; sportversenyek rendezése; sportesemények és sportversenyek szervezése;
sportesemények megszervezése; sportesemények megrendezése; sportversenyek és sportesemények
megszervezése; sporttevékenységek oktatása; sportrendezvények lebonyolítása; sport edzőtábori szolgáltatások;
e-sport oktatás; sport és fitnesz; információnyújtás sporttevékenységekhez; sportszolgáltatások biztosítása;
szórakoztató sportszolgáltatások; sportolókkal kapcsolatos információnyújtás; sport- és kulturális tevékenységek;
sportfoglalkozások szervezése nyári táborokhoz; sporttal kapcsolatos tanfolyamok biztosítása; sport- és
szabadidős tevékenységek; sportoktatás, edzés és irányítás; sportesemények közvetítése honlapokon keresztül;
sportesemények biztosítása és rendezése; sportversenyek szervezése és lebonyolítása; sportrendezvények
szüneteiben nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; sportolási és kikapcsolódási szolgáltatások biztosítása;
sportrendezvényekhez kapcsolódó információk szolgáltatása; sportinformációk biztosítása előre rögzített
telefonüzenetek segítségével; sportolók rendezvényeken történő fellépésének megszervezése (szponzori,
promotor szolgáltatás); e-sportrendezvényekhez kapcsolódó jegyfoglalás és foglalási szolgáltatások; főiskolai és
egyetemi sportversenyek szervezése és lebonyolítása; jegyátvételi szolgáltatások szórakoztató, sport- és kulturális
rendezvényekhez; sportlétesítmények szervezése műkorcsolyázó- és gyorskorcsolyázó bajnokságokhoz;
sportlétesítmények biztosítása műkorcsolyázó és gyorskorcsolyázó bajnokságokhoz; e-sportesemények előállítása
a televízió számára.
( 111 ) 231.033
( 151 ) 2020.03.25.
( 210 ) M 19 00621
( 220 ) 2019.02.27.
( 732 ) Lóránt-Szemző Fruzsina, Budajenő (HU)
( 740 ) Lóránt Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) AMAZON BODY
( 511 ) 41

Sport- és fitneszszolgáltatás nyújtása; fitnesz oktatás és képzés kérelmező által kidolgozott mozgásformára,

fitnesz edzésre.
( 111 ) 231.035
( 151 ) 2020.03.25.
( 210 ) M 19 02563
( 220 ) 2019.08.15.
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( 732 ) JT International SA, Geneva (CH)

( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) LD XS LINE AMBER
( 511 ) 34

Dohány, mind feldolgozott, mind feldolgozatlan formában; dohány dohányzás céljára, pipadohány, kézzel

sodorható cigarettadohány, bagó, nedves por-alakú dohány; cigaretták, elektromos cigaretták; szivarok, szivarkák;
tubák; dohányzási cikkek, amennyiben a 34. áruosztályba tartoznak; cigarettapapírok, cigarettacsövek és gyufák.
( 111 ) 231.037
( 151 ) 2020.03.25.
( 210 ) M 19 02560
( 220 ) 2019.08.16.
( 732 ) POLI-FARBE Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) Poli-Farbe Perfekt
( 511 ) 2

Festékek, kencék, lakkok; kültéri homlozatfestékek; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festőanyagok;

színezékek, színezőanyagok; hígítók; bevonóanyagok, maróanyagok; zománcok.
( 111 ) 231.042
( 151 ) 2020.03.26.
( 210 ) M 19 00445
( 220 ) 2019.02.13.
( 732 ) WING Ingatlanfejlesztő és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Fütty Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Community LIVING
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

37

Építés; építési tanácsadó szolgáltatások; építkezések felügyelete [irányítás]; konzultáció konstrukciókról;

nyílászárók beszerzése.
( 111 ) 231.043
( 151 ) 2020.03.26.
( 210 ) M 19 00447
( 220 ) 2019.02.13.
( 732 ) WING Ingatlanfejlesztő és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Fütty Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Smart LIVING
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

37

Építés; építési tanácsadó szolgáltatások; építkezések felügyelete [irányítás]; konzultáció konstrukciókról;

nyílászárók beszerzése.
( 111 ) 231.044
( 151 ) 2020.03.26.
( 210 ) M 19 00450
( 220 ) 2019.02.13.
( 732 ) WING Ingatlanfejlesztő és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Fütty Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) LIVING Homes
( 511 ) 35

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

37

Építés; építési tanácsadó szolgáltatások; építkezések felügyelete [irányítás]; konzultáció konstrukciókról;

nyílászárók beszerzése.
( 111 ) 231.045
( 151 ) 2020.03.26.
( 210 ) M 19 02049
( 220 ) 2019.06.27.
( 732 ) MESZÉK Kft., Nyírtelek (HU)
( 740 ) dr. Nagy Attila, Nyíregyháza
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

42

Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

( 111 ) 231.046
( 151 ) 2020.03.26.
( 210 ) M 19 03074
( 220 ) 2019.10.07.
( 732 ) Recurve Legal LLC, Denver (US)
( 300 ) 88454939 2019.05.31. US
( 740 ) Süle Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) RECURVE
( 511 ) 9

Letölthető alkalmazások mobil eszközökkel történő használatra jogi szolgáltatások nyújtói, ügyfelek, jogi

segítségnyújtó szolgáltatások nyújtói, co-working létesítmények és irodahelyiségek szolgáltatói
együttműködésének elősegítésére.
( 111 ) 231.047
( 151 ) 2020.03.26.
( 210 ) M 19 03075
( 220 ) 2019.10.07.
( 732 ) Recurve Legal LLC, Denver (US)
( 300 ) 88454954 2019.05.31. US
( 740 ) Süle Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) RECURVE
( 511 ) 35

Kereskedelmi menedzsment szolgáltatások jogi szolgáltatások nyújtói számára; üzleti konzultációs

szolgáltatások jogi szolgáltatások nyújtói, ügyfelek, jogi segítségnyújtó szolgáltatások nyújtói, co-working
létesítmények és irodahelyiségek szolgáltatói együttműködésének elősegítésére.
( 111 ) 231.048
( 151 ) 2020.03.26.
( 210 ) M 19 03076
( 220 ) 2019.10.07.
( 732 ) Recurve Legal LLC, Denver (US)
( 300 ) 88454975 2019.05.31. US
( 740 ) Süle Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) RECURVE
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Számítógépes szoftverplatformokat tartalmazó platform-mint-szolgáltatás (PAAS) jogi szolgáltatások

nyújtói, ügyfelek, jogi segítségnyújtó szolgáltatások nyújtói, co-working létesítmények és irodahelyiségek
szolgáltatói együttműködésének elősegítésére; új technológiák tervezése és kifejlesztése jogi szolgáltatások
nyújtói, ügyfelek, jogi segítségnyújtó szolgáltatások nyújtói, co-working létesítmények és irodahelyiségek
szolgáltatói számára.
( 111 ) 231.049
( 151 ) 2020.03.26.
( 210 ) M 19 03077
( 220 ) 2019.10.07.
( 732 ) Recurve Legal LLC, Denver (US)
( 300 ) 88454985 2019.05.31. US
( 740 ) Süle Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) RECURVE
( 511 ) 45

Jogi segítségnyújtó szolgáltatások.

( 111 ) 231.050
( 151 ) 2020.03.26.
( 210 ) M 19 03078
( 220 ) 2019.10.08.
( 732 ) Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesület, Mohács (HU)
( 740 ) Fazekas Orsolya, Kozármisleny
( 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.
14

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

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.
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.
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.
24

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

25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

( 111 ) 231.054
( 151 ) 2020.03.27.
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( 210 ) M 19 02010
( 220 ) 2019.06.25.
( 732 ) Baracskay Veronika, Ráckeve (HU)
( 541 ) Igéző Pálinka
( 511 ) 33

Pálinka földrajzi jelzés termékleírásának megfelelő pálinka.

( 111 ) 231.055
( 151 ) 2020.03.27.
( 210 ) M 19 02691
( 220 ) 2018.07.24.
( 732 ) Paramount Pictures Corporation, Los Angeles, California (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 28

Játékok és játékszerek; szórakoztató berendezések és készülékek (televíziókészülékekkel történő használatra

kifejlesztett~); TV képernyővel vagy videó monitorral használható szórakoztató készülékek; tévé képernyővel
vagy videó monitorral használható játékok és játékhoz való készülékek; elektronikus játékok; hordozható
számítógépes játékok; videójátékok; számítógépes játék készülékek; pénzbedobós játékgépek; játékkártyák;
játékbabák, akciófigurák és ezek tartozékai; babaruhák; kitömött játékok; felfújható játékok; táblajátékok; tornaés sporttermékek; futball-labdák; activity ball labdák; karácsonyfadíszek; építőkockák; gyermekeknek szánt
jelmezek; játékkozmetikumok gyerekeknek; mozaikjáték; játékfigurák; léggömbök; hógömbök; vidámparki
berendezések és vidámparki attrakciók.
41

Szórakoztatás; televíziós szórakoztatás; mozi-, videó- és színházi szórakoztató szolgáltatások;

televízióműsorok, filmbemutatók, valamint filmek, animációs filmek, illetve hang- és videófelvételek gyártása,
bemutatása, megjelenítése, forgalmazása, kiállítása, közöltetése, hálózatba vétele és kölcsönzése; mozifilmek és
televízióműsorok előállítása; élő szórakoztató műsorok rendezése; szórakoztató parkok és vidámparkok;
televíziós bemutató- és mozifilm témájú szórakoztató- és vidámparki szolgáltatások; szórakoztató- és
vidámparkok üzemeltetése, ügyintézése, kezelése és irányítása; játéktermi szolgáltatások; játéktermi gépek
kölcsönzése, bérbeadása; könyvek, magazinok és időszaki sajtó kiadása; online elérhető elektronikus publikációk,
nem letölthetők; versenyek, vetélkedők, játékok, kvízek, kiállítások, rendezvények, showműsorok, utazó
showműsorok, színpadi rendezvények, színházi előadások, koncertek, élő előadások és a közönség részvételével
zajló rendezvények szervezése, létrehozása és bemutatása; tehetségkutatások és zenei és televíziós díjátadó
események szervezése; online információs szolgáltatások az internet vagy mobiltelefonok segítségével biztosított
elektronikus játékszolgáltatásokkal kapcsolatban; digitális, nem letölthető zene szolgáltatása az internetre vagy
mobil telefonokhoz; számítógépes adatbázisból vagy az internet vagy mobiltelefonok segítségével biztosított
elektronikus játékszolgáltatások: internetes vagy vezeték nélküli kommunikációs eszközzel lebonyolított online
szavazási rendszer biztosítása szórakoztatási célokra; műsoros DVD-k és előre rögzített hanglemezek, nagy
felbontású digitális lemezek, valamint műsoros audiólemezek és nem lemezes digitális adathordozók előállítása
és terjesztése; animációs rajzfilmek készítése; mozifilmekből vagy televíziós showműsorokból származó, vagy
ezekkel kapcsolatos audiót, videót, műalkotásokat és/vagy szövegeket tartalmazó online, nem letölthető
videóklipek és egyéb multimédiás tartalmak biztosítása; nem letölthető mozifilmek, televíziós showműsorok és
rajzfilmek biztosítása; információk nyújtása a televíziós szórakoztatás, a mozifilmek, a játékok és a zenék
területén számítógépes hálózatokon és kommunikációs világhálózatokon vagy mobiltelefonokon keresztül; nem
letölthető televíziós showműsorokat, mozifilmeket, rajzfilmeket és multimédiás szórakoztató tartalmat, valamint
televíziós showműsorokra, mozifilmekre, rajzfilmekre és multimédiás szórakoztató tartalomra vonatkozó
információkat tartalmazó weboldal biztosítása; szórakoztatás élő előadások és jelmezes szereplők személyes
megjelenése formájában.
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( 111 ) 231.056
( 151 ) 2020.03.27.
( 210 ) M 19 00039
( 220 ) 2019.01.09.
( 732 ) Kimmel Róbert, Esztergom (HU)
( 541 ) BERIOR
( 511 ) 20

Asztallapok; asztalok; asztalok fémből; ágyak; ágykeretek; bútorajtók; bútorok; bútorpolcok;

bútorszerelvények, nem fémből; díványok, kerevetek; dobozok fából vagy műanyagból; fejtámaszok [bútorok];
fémbútorok; fiókok; fodrászszékek; fogasok [bútorok]; folyóirattartók; fonott kosarak; fotelek, kar(os)székek;
függönyakasztók; függönyakasztók [összefogók]; függönygörgők, gurigurik; függönykarikák; függönyök
szövettel borított fából [bútorzat]; függönyrudak; függönysínek; függönytartók nem textilanyagokból; íróasztalok;
irodabútorok; írógépasztalok; írópolcok; iskolabútorok; kanapék; karosszékek, sezlonok; kartotékszekrények;
képkeretek; komódok, fiókos szekrények; könyvespolcok; ládák, dobozok, nem fémből; lemezes belső
függönyök; légmatracok nem gyógyászati használatra; lépcsőszönyegekhez rögzítőrudak; matracok;
munkapadok, munkaasztalok; padok [bútorok]; paravánok [bútorok]; párnák, fejpárnák; pelenkázó matracok
csecsemőknek; pelenkázó matracok (falra szerelt); pohárszékek, ebédlőszekrények; polcok [bútorok];
rajzasztalok; szekrények; székek fémből; székek [ülések]; szobrocskák fából, viaszból, gipszből vagy
műanyagból; szobrok fából, viaszból, gipszből vagy műanyagból; szőnyegek járókákba kisgyermekeknek;
sztórok [függönyök] papírból; tárolópolcok; törülközőszekrények [bútorok]; tükörcsempék; tükrök;
újságtartóállványok; üvegszekrények, vitrinek [bútorzat]; zsanérok, csuklóspántok, nem fémből; zsámolyok.
24

Textíliák és textiláruk; ágyneműk, asztalneműk.

27

Szőnyegek, lábtörlők (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil

falikárpitok.
37

Ablakok és ajtók beszerelése; ácsok szolgáltatásai; állványozás; biztonsági zárak javítása; bőr ápolása,

tisztítása és javítása (feldolgozott); bútorasztalok munkák [javítás]; bútorfelújítás; bútorok karbantartása; bútorok
kárpitozása; elektromos berendezések felszerelése és javítása; égőfejek karbantartása és javítása; építés; építési
tárgyú információk; építkezések felügyelete [irányítás]; falazás [kőművesmunka]; kárpit(ozás) javítása; konyhai
felszerelések üzembe helyezése; kőműves munkák; külső és belső festés; lakkozás; légkondicionáló berendezések
felszerelése és javítása; nyílászárók beszerelése; tapétázás.
( 111 ) 231.064
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 03357
( 220 ) 2019.11.04.
( 732 ) HAPVAL Kft., Szekszárd (HU)
( 546 )

( 511 ) 29
30

Gyümölcslekvárok; gombapüré; mogyorókrém.
Earl grey teák; fánkporok; palacsintapor; lisztkeverékek.

( 111 ) 231.065
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 03356
( 220 ) 2019.11.04.
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( 732 ) Hungary Star Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

( 740 ) Turcsány Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 20

Babapárnák; babzsák-párnák; babzsák párnák; díszpárnák; fejtámasztó párnák; kitömött párnák; párnák;

párnák, díszpárnák; párnák, fejpárnák.
24

Ágy- és asztalneműk; ágytakarók, paplanok; baba hálózsákok; dunyhák, paplanok; félpehellyel töltött

dunyhák; gyermekágyneműk; hálózsákbélések; hálózsákok; hálózsákok babáknak; hálózsákok [bélések];
paplanok; pehelypaplan; pehelypaplan/dunyha huzatok; pehelypaplanok; pehelypaplanok, dunyhák; pehelytollal
töltött dunyhák; steppelt ágytakarók, paplanok [huzatok, takarók]; steppelt paplanok; steppelt paplanok
[ágynemű]; steppelt paplanok, paplanok; tömőanyagokkal töltött paplanok.
( 111 ) 231.067
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 03242
( 220 ) 2019.10.21.
( 732 ) BÁV Aukciósház és Záloghitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BÁV Zrt.), Budapest (HU)
( 740 ) Cservenyák Renáta, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Kereskedelmi ügyletek; aukciók szervezése és lebonyolítása.

36

Pénzügyi ügyletek; zálogkölcsönzési szolgáltatások.

41

Szakmai képzés.

( 111 ) 231.068
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 03241
( 220 ) 2019.10.21.
( 732 ) BÁV Aukciósház és Záloghitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BÁV Zrt.), Budapest (HU)
( 740 ) Cservenyák Renáta, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Kereskedelmi ügyletek; aukciók szervezése és lebonyolítása.

36

Pénzügyi ügyletek; zálogkölcsönzési szolgáltatások.

41

Szakmai képzés.

( 111 ) 231.069
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 03240
( 220 ) 2019.10.21.
( 732 ) BÁV Aukciósház és Záloghitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BÁV Zrt.), Budapest (HU)
( 740 ) Cservenyák Renáta, Budapest
( 546 )
( 511 ) 6

Nem nemesfémből készült szobrok és műtárgyak.

14

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

35

Kereskedelmi ügyletek; aukciók szervezése és lebonyolítása.
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( 111 ) 231.070
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 03239
( 220 ) 2019.10.21.
( 732 ) BÁV Aukciósház és Záloghitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BÁV Zrt.), Budapest (HU)
( 740 ) Cservenyák Renáta, Budapest
( 546 )
( 511 ) 6

Nem nemesfémből készült szobrok és műtárgyak.

14

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

35

Kereskedelmi ügyletek; aukciók szervezése és lebonyolítása.

( 111 ) 231.071
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 03238
( 220 ) 2019.10.21.
( 732 ) BÁV Aukciósház és Záloghitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BÁV Zrt.), Budapest (HU)
( 740 ) Cservenyák Renáta, Budapest
( 546 )
( 511 ) 6

Nem nemesfémből készült szobrok és műtárgyak.

14

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

35

Kereskedelmi ügyletek; aukciók szervezése és lebonyolítása.

( 111 ) 231.073
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 03236
( 220 ) 2019.10.21.
( 732 ) BÁV Aukciósház és Záloghitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BÁV Zrt.), Budapest (HU)
( 740 ) Cservenyák Renáta, Budapest
( 546 )
( 511 ) 6

Nem nemesfémből készült szobrok és műtárgyak.

14

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

35

Kereskedelmi ügyletek; aukciók szervezése és lebonyolítása.

( 111 ) 231.074
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 03235
( 220 ) 2019.10.21.
( 732 ) BÁV Aukciósház és Záloghitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BÁV Zrt.), Budapest (HU)
( 740 ) Cservenyák Renáta, Budapest
( 546 )
( 511 ) 41

Szakmai képzés.

( 111 ) 231.075
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 03234
( 220 ) 2019.10.21.
( 732 ) BÁV Aukciósház és Záloghitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BÁV Zrt.), Budapest (HU)
( 740 ) Cservenyák Renáta, Budapest
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( 546 )
( 511 ) 41

Szakmai képzés.

( 111 ) 231.077
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 03229
( 220 ) 2019.10.21.
( 732 ) Suháné Kamasz Melinda, Budapest (HU)
( 740 ) MPK-Partners Ügyvédi Társulás Parragi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) növekedés.hu
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlés.

41

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

( 111 ) 231.078
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 03228
( 220 ) 2019.10.21.
( 732 ) Suháné Kamasz Melinda, Budapest (HU)
( 740 ) MPK-Partners Ügyvédi Társulás Parragi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlés.

41

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

( 111 ) 231.079
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 03227
( 220 ) 2019.10.21.
( 732 ) Suháné Kamasz Melinda, Budapest (HU)
( 740 ) MPK-Partners Ügyvédi Társulás Parragi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlés.

41

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

( 111 ) 231.080
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 03226
( 220 ) 2019.10.21.
( 732 ) Suháné Kamasz Melinda, Budapest (HU)
( 740 ) MPK-Partners Ügyvédi Társulás Parragi Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlés.

41

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

( 111 ) 231.081
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 03223
( 220 ) 2019.10.18.
( 732 ) Bobrovniczkiné Sinkai Marianna, Székesfehérvár (HU)
Molnár Kata, Szentendre (HU)
( 546 )

( 511 ) 29
31

Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; étkezési olajok és zsírok.
Élő állatok.

( 111 ) 231.093
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 03363
( 220 ) 2019.11.05.
( 732 ) WESSLING Hungary Környezetvédelmi, Élelmiszerbiztonsági, Egészségvédelmi és Minőségügyi
Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) DR.VÉGH Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) "HYDROSYS LABOR"
( 511 ) 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; mérnöki
munkák, szolgáltatások; tudományos laboratóriumi szolgáltatások; vízelemzés.
( 111 ) 231.096
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 00132
( 220 ) 2019.01.18.
( 732 ) Kroneraff István, Gödöllő (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BECSÜLETESNEPPER
( 511 ) 35
41

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

( 111 ) 231.097
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 02616
( 220 ) 2019.08.27.
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( 732 ) Debrecen Megyei jogú Város Önkormányzata, Debrecen (HU)

( 541 ) DEB RUNWAY RUN
( 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; abszorbens
papír- vagy műanyaglemezek élelmiszerek csomagolásához; borítékok (papíráruk); brosúrák, vékony fűzött
könyvek; cégtáblák papírból vagy kartonból, címkék, nem szövetből; cserélhető betétlapos (iratokra ráhúzható)
fedőlapok; csipeszes írótáblák; csomagolóanyag keményítőből; csomagolópapír; dobozok kartonból vagy
papírból; enyvezett vásznak papíripari célokra; értesítések (papíráruk); fatartalmú papír; fényképek (nyomtatott);
füzetek; grafikai nyomatok; grafikai reprodukciók; grafikus ábrázolások; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból;
iratgyűjtők, dossziék; irattartók (irodai cikkek); irattartók (papíráru); ívek (papíráruk); katalógusok; könyvecskék;
füzetek; könyvek; könyvjelzők; levélpapír; magazinok, revük (időszaki lapok); noteszok; nyomtatott publikációk;
öntapadó címkék (papíráruk); palackcsomagoló anyagok kartonból vagy papírból; papírtartó dobozok (irodai
cikkek); plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; poszterek; szórólapok; transzparensek (papíráruk);
újságok; üdvözlőlapok/kártyák; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból; nyomdaipari termékek,
könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, irodai cikkek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek
kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok.
35

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

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi
ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; értékesítési
promóciós szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák
bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes adatbázisokba való
gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;
kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából;
közvélemény-kutatás; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység
számítógépes hálózaton; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok,
prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; 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; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); szponzorok
felkutatása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése.
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; beltéri
dekoráció tervezése (1); beltéri dekoráció tervezése (2); csomagolástervezés; grafikai tervezés; honlaptervezési
tanácsadás; népszerűsítési anyagok grafikus tervezése; weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás;
webtárhely biztosítása internetes oldalakhoz.
( 111 ) 231.104
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 18 02346
( 220 ) 2018.08.06.
( 732 ) Magyar Fürdőszövetség, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Forstóber Gábor, Szombathely
( 541 ) Strandok Éjszakája
( 511 ) 41

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 111 ) 231.106
( 151 ) 2020.03.30.
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( 210 ) M 19 01001
( 220 ) 2019.03.25.
( 732 ) Építészfórum Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr Fodor Klaudia Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Építészfórum
( 511 ) 35

Állásközvetítő irodák; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból;

célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület
kölcsönzése; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése;
marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;
reklámanyag frissítése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése;
reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása;
reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; szövegszerkesztés.
41

Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus

könyvek és folyóiratok on-line publikálása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;
konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális
vagy oktatási célú kiállítások szervezése; nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; on-line
elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; szemináriumok szervezése és lebonyolítása.
( 111 ) 231.111
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 02281
( 220 ) 2019.07.22.
( 732 ) Magyar RTL Televízió Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Gonda Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Toplista
( 511 ) 35

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

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása
számítógépes adatbázisokban; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; árösszehasonlító szolgáltatások;
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; marketingszolgáltatások; 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 Cikk (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
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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

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

elektronikus levelezés, e-mail; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális
számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása; hangposta szolgáltatások; hírügynökségek;
információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás;
kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok
fórumai [chat szobák]; mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű
adatátvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció; távkonferencia szolgáltatás; távközlési berendezések kölcsönzése;
távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások
(beszélgetésterelés és összeköttetés); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (1); telefon- és mobiltelefon
szolgáltatások (2); telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; televíziós
műsorszórás, közvetítés; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek
segítségével; üzenetek küldése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; videó
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
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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.
( 111 ) 231.112
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 02430
( 220 ) 2019.08.07.
( 732 ) Király-Panel Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Szakál Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 19

Nem fém építési anyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem

fémből készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

37

Építkezés, épületek helyreállítása, javítása, építmény szerelési szolgáltatások.

( 111 ) 231.113
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 02431
( 220 ) 2019.08.07.
( 732 ) Király-Panel Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Szakál Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 19

Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

37

Építkezés, épületek helyreállítása, javítása, építmény szerelési szolgáltatások.

( 111 ) 231.115
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 03093
( 220 ) 2019.10.08.
( 732 ) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, Debrecen (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; abszorbens
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papír vagy műanyag, élelmiszerek csomagolásához; asztali iratrendező tálcák; borítékok [papíráruk]; cégtáblák

papírból vagy kartonból; ceruzák; címkék papírból vagy kartonból; csipeszes felírótáblák; csomagolások,
borítások palackokhoz papírból vagy kartonból; csomagolóanyag keményítőből; csomagolóanyagok palackokhoz
papírból vagy kartonból; csomagolóanyagok papírból vagy kartonból [párnázó-, töltőanyagok]; csomagolópapír;
dossziék [papíráruk] (1); dossziék [papíráruk] (2); előkék papírból; elválasztó lapok, regiszterek iratrendezőkhöz;
értesítő kártyák; fatartalmú papír; fedelek, kötések, borítók [papíráruk]; fényképek [nyomtatott]; fényképtartók;
fénymásolópapír, nyomtatópapír; festéklapok iratmásoló gépekhez; festéklapok másológépekhez; folyóiratok;
formanyomtatványok, űrlapok; füzetek, könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz; golyóstollak; gyűrűs irattartók,
iratrendezők; halenyv papíripari vagy háztartási használatra; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek;
iratgyűjtők, dossziék; irattartók [papíráru]; irodai kellékek; íróeszközök; írófelszerelések; írókészletek
[papíráruk]; írólap, írópapír; írószerek; írószertartók [készletek]; ívek [papíráruk]; kaparós matricák; karton;
katalógusok; képek; képeslapok, levelezőlapok; kézikönyvek [útmutatók]; könyvecskék, brosúrák (1);
könyvecskék, brosúrák (2); könyvek; könyvjelzők; könyvkötészeti cikkek; levélzáró öntapadós ragasztókorongok
(1); levélzáró öntapadós ragasztókorongok (2); mappák; metszetek; műanyagfóliák csomagolásra; névbadgek
[hivatali kellékek]; névtábla-tartók [irodai felszerelések]; noteszok (1); noteszok (2); nyomatok [metszetek];
nyomtatott publikációk; nyomtatványok; öntapadós címkék, matricák [papíripari]; öntapadós textil [írószer és
papíráru]; öntapadós textil szalag [papíráruk]; papír; papír alátétek; papír feliratok, zászlók; papír-írószer áruk;
papírmasé; papírmasnik; papírszalvéták; papírtörlők tisztítási célokra; papírtörölközők; papír- vagy
kartondobozok; papírzacskók; papírzsebkendők, papírtörlők; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból;
poháralátétek papírból; portrék, arcképek; postabélyegek; poszterek; prospektusok; rajzok (1); rajzok (2);
rajztáblák; sablonok [papíráruk]; sablonok, stencilek; sablonok törléshez; szemeteszsákok papírból vagy
műanyagból; szórólapok; szövegkiemelő tollak; tervrajzok; tollak [irodai cikkek]; toll- és ceruzatartók;
többmásolatos papírok [írószer]; töltőanyagok papírból vagy kartonból; töltőtoll; újrahasznosított cellulózlapok
csomagoláshoz; újságok; üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák; zászlók papírból.
20

Bútorok, tükrök, keretek; nem fém tartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz; megmunkálatlan vagy

félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán; állványok, polcok
(1); állványok, polcok (2); állványok, polcok (3); bútorok; karók nem fémből növényekhez és fákhoz; karók
növényekhez és fákhoz, nem fémből; kerti bútorok; ládák, dobozok, nem fémből; műanyag címkék; nagy kosarak
tárgyak szállításához; nem fémből készült hordók (1); nem fémből készült hordók (2); nem fémből készült hordók
(3); nem fém kosarak; pulpitusok; tárolók, nem fémből [raktározáshoz, szállításhoz]; úszókonténerek, nem
fémből; üres szerszámos dobozok nem fémből; üres szerszámosládák nem fémből; virágcseréptartó talapzatok;
zsámolyok (1); zsámolyok (2); zsámolyok/támlátlan székek.
25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; alsóruházat, fehérneműk; atlétatrikók; bandana kendők; bokacsizmák

(1); bokacsizmák (2); csuklyák, kapucnik [ruházat]; csúszásgátlók lábbelikhez; díszzsebkendők [ruházat];
dzsekik; egyenruhák; esőruhák; fej szalagok [ruházat]; felsőruházat; fülvédők [ruházat]; fűzős bakancsok,
csizmák; gallérok [ruházat]; hímzett ruhadarabok; hosszúnadrágok (1); hosszúnadrágok (2); ingek; kabátok,
dzsekik; kalapáruk (1); kalapáruk (2); kemény ingmellek, plasztronok; kerékpáros ruházat; készruhák; kesztyűk;
kétujjas kesztyűk (1); kétujjas kesztyűk (2); kézelők [ruházat]; kezeslábasok [felsőruházat]; kötények [ruházat];
kötényruhák; kötöttáruk [ruházat]; lábbelik (1); lábbelik (2); magas szárú lábbelik; mellények; nyakkendők;
nyaksálak [sálak]; overallok, munkaruhák; öltönyök; övek [ruházat]; papírkalapok [ruházat]; pólók; poncsók; pufi
dzsekik [ruházat]; pulóverek; pulóverek, kötött pulóverek; rövid ujjú ingek; ruházati cikkek; sálak; sálak
[nyaksálak]; sapka ellenzők; sapkák; sárcipők, gumicsizmák; sildek, napellenzők [fejfedők]; sportcipők (1);
sportcipők (2); svájcisapkák, barettek; szandálok; szoknyák; szőrmebéléses kabátok; szövetkabátok, felöltők;
tornacipők; trikó [alsónemű], kombiné; trikók.
( 111 ) 231.118
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 03094
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( 220 ) 2019.10.08.
( 732 ) Gastro Frozen Food Kft., Székesfehérvár (HU)
( 546 )

( 511 ) 40

Élelmiszer-feldolgozás; élelmiszer tartósítás; élelmiszerek fagyasztása; élelmiszerek tartósítása; étel- és

italpasztörizálási szolgáltatások; főtt élelmiszerek kezelése; gyártáshoz használt élelmiszerek feldolgozása.
( 111 ) 231.119
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 02746
( 220 ) 2019.09.12.
( 732 ) Tadex Hungary Kft, Budapest (HU)
( 740 ) Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) DEJA VU
( 511 ) 25

Baseball sapka; bojtos sapkák; divatkalapok; divatos kalapok, fejkendők; fejkendő; fejre való sálak,

fejkendők; gyapjú sapkák; gyermek fejfedők; kötött sapkák; parti kalapok [ruházat]; sapkák; strandkalapok;
alakformáló alsónemű; alakformáló ruhák; alkalmi, elegáns ingek, frakkingek; alsóingek, trikók; alsónadrágok;
alsónadrágok, bugyik; alsóruházat, fehérneműk; anorák; báli ruhák; ballonkabátok; bikinik; blézerek; blúzok;
bodyk [ruházat]; bolerók; bomberdzsekik; bőrdzsekik; bőrkabátok; bőrövek [ruházat]; bőrruhák; bugyik; bundák,
szőrmék [ruházat]; bundák, szőrmekabátok; capri nadrágok; chino nadrágok; derékszíjak, övek; dzsekik; dzsekik,
széldzsekik, ingkabátok; egyberészes fürdőruhák [hurkolt/ kötöttáruk]; egyrészes overallok (playsuit); egyrészes
ruhák; estélyi, alkalmi kabátok; estélyi ruházat; farmer kertésznadrágok, kertészruhák; farmerdzsekik; farmerek;
farmernadrágok; farmerruházat; fehérnemű; felsőkabátok; felsőruházat; férfi alsóneműk; férfi és női dzsekik,
kabátok, nadrágok, mellények; férfi és női fürdőruhák és fürdőnadrágok; férfi és női ingek; férfi felsőruházat;
férfi, női és gyermek ruházat; férfi öltönyök; fiú ruházat; fürdőruhák, fürdődresszek; fürdőnadrágok, bermudák;
fürdőnadrágok, úszónadrágok; gyapjúruházat; gyermek felsőruházat; hálóingek, babydollok; hálóköntösök,
pongyolák; hálóruhák; hálóruhák, alváshoz használt ruhák; harisnyák; hétköznapi, utcai viselet; hosszúnadrágok,
nadrágok; ingek; kabátok, dzsekik; kabátok nőknek; készruhák; kesztyűk; kezeslábasok, overallok; kosztümök;
kötött ruhadarabok; legging nadrágok, cicanadrágok; laza, informális öltönyök; mellények; nadrágkosztümök;
nadrágok; női alkalmi ruhák; női alsóruházat, fehérnemű; női felsőruházat; női fürdőruhák; női ingek, blúzok; női
kosztümök; női overallok; női ruhák; övek [ruházat]; pizsamák; pólóingek; pólóingek, kötött ingek, pólók; pólók;
poncsók; pufi dzsekik [ruházat]; pulóverek, kötött pulóverek; rövid ujjú ingek; rövid ujjú pólók; rövidnadrágok;
ruházati cikkek nők számára; sálak; strandruházat; szabadidő ruházat; szoknyák; szoknyás kosztümök;
sztreccs-nadrágok; szvetterek; télikabátok; trikók; ünnepélyes alkalmi, estélyi viseletek.
( 111 ) 231.121
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 02749
( 220 ) 2019.09.11.
( 732 ) Bernát Viktor, Nagyréde (HU)
( 541 ) BV KONYHÁK
( 511 ) 20

Bútorok; konyhabútorok; nemes fából készült evőeszköztartó; nemes fából készült fűszertartó; nemes fából

készült borospohár tároló; laminált bútorlapból és üvegből készült kihúzható fiókos tároló /GLASSBOX/.
42

Bútortervezés, belsőépítészet.
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( 111 ) 231.123
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 02751
( 220 ) 2019.09.11.
( 732 ) Humánpolitika.com Közhasznú Egyesület a Mozgásszegény Életmód Ellen, Budapest (HU)
( 740 ) Schneider Balázs, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Nyereményjátékok, versenyek, pályázatok szervezése reklámcélokra.

( 111 ) 231.124
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 03232
( 220 ) 2019.10.21.
( 732 ) Tóth Zoltán, Fertőd (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Aukciók szervezése és lebonyolítása; aukciós eladások lebonyolítása; internetes aukciók megrendezése és

lebonyolítása.
41

Elektronikus könyvek és folyóiratok online megjelentetése; fesztiválok szervezése kulturális célokra;

filmgyártás; folyóiratok és könyvek elektronikus online közzététele; folyóiratok és könyvek megjelentetése
elektronikus formában; folyóiratok kiadása; hang-, film-, videó-, és televíziós stúdió szolgáltatások; katalógusok
kiadása; kiadás/megjelentetés (könyv -); konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése; könyvek és
folyóiratok kiadása; könyvek és magazinok megjelentetése; könyvek publikálása és kiadása; könyvek,
magazinok, almanachok és napilapok megjelentetése; könyvkiadás; kulturális célú rendezvények szervezése;
kulturális és művészeti rendezvények szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; online
könyvismertetők megjelentetése; szabadidős rendezvények szervezése; szórakoztató célú kiállítások szervezése és
rendezése; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése; videó- és DVD-filmgyártás.
( 111 ) 231.132
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 02999
( 220 ) 2019.09.30.
( 732 ) Perscriptor Könyvelőiroda Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Németh András Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Könyvvitel, könyvelés, könyvvizsgálat.

( 111 ) 231.133
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 03000
( 220 ) 2019.09.30.
( 732 ) Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
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( 546 )
( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

( 111 ) 231.134
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 03345
( 220 ) 2019.10.30.
( 732 ) Bures-Berek Márta, Budapest (HU)
( 541 ) PINK SWAN
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

( 111 ) 231.135
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 03002
( 220 ) 2019.09.30.
( 732 ) dr. Szőke Henrik, Pilisszentkereszt (HU)
( 740 ) Zsók Ágnes, Solymár
( 546 )

( 511 ) 44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére.
( 111 ) 231.136
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 03005
( 220 ) 2019.09.30.
( 732 ) RONDO Hullámkartongyártó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Madarassy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 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.
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

( 111 ) 231.137
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 03342
( 220 ) 2019.10.30.
( 732 ) DM-KER Zrt., Szigetszentmiklós (HU)
( 740 ) Dr. Szigeti Balázs, Veszprém
( 546 )
( 511 ) 35

Bemutatás [promóciós/reklámozási célokra]; kiállítások és kereskedelmi vásárok megszervezése

kereskedelmi és reklámozási célokra; kiállítások szervezése reklámozási célokra; rendezvények, kiállítások,
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vásárok és bemutatók szervezése kereskedelmi, promóciós és reklámozási célokra; eladási reklámozással

kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; reklámozáshoz kapcsolódó üzleti segítségnyújtás; reklámozáshoz
kapcsolódó üzleti szaktanácsadás; reklámozáshoz kapcsolódó konzultációs, tanácsadási szolgáltatások; üzleti
hirdetéshez, reklámozáshoz kapcsolódó konzultáció; reklámozással kapcsolatos közvetítői szolgáltatások;
kereskedelmi vállalkozásoknak nyújtott, reklámozással kapcsolatos segítségnyújtás; reklámozással kapcsolatos
közvetítői tevékenység; építőipari berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; építőipari
berendezésekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások
építőipari projektekhez.
37

Építési [építkezési] és javítási szolgáltatások; építkezés, magasépítés; építkezések felügyelete [irányítás];

szárazföldi építkezés; nehézgépészeti építkezés; ipari építkezések kivitelezése; építkezési szaktanácsadás;
építőipari szaktanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások; építőipari szolgáltatások; építőiparral kapcsolatos
információk nyújtása; mechanikai emelési szolgáltatások az építőipar számára; építőipari felszerelések
kölcsönzése; daruk [építőipari gépek] kölcsönzése; építőipari gépek és berendezések bérbeadásával kapcsolatos
információszolgáltatás; építőipari gépek kölcsönzése; építőipari gépek és felszerelések javítása; építőipari gépek
és berendezések javítása vagy karbantartása; építőipari felszerelések javítása vagy karbantartása; építkezéshez
használt gépek, szerszámok és berendezések kölcsönzése.
44

Mezőgazdasági gépek és berendezések kölcsönzése; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

( 111 ) 231.139
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 03343
( 220 ) 2019.10.30.
( 732 ) MECOM GROUP s.r.o., Humenné (SK)
( 740 ) Dr. Ary Petronella, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 16
29

Műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz.
Hús, hal-, baromfi- és vadhús.

( 111 ) 231.140
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 03017
( 220 ) 2019.10.01.
( 732 ) BUNDI FOOD Kft., Gyöngyössolymos (HU)
( 740 ) Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 30

Fagyasztott, kenyér alapú élelmiszerek és ételkészítmények; fagyasztott, tészta alapú élelmiszerek és

ételkészítmények; fagyasztott kenyerek; fagyasztott pirítós kenyerek; fagyasztott francia pirítósok és pirítós
rudak.
( 111 ) 231.141
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 02050
( 220 ) 2019.06.27.
( 732 ) MESZÉK Kft., Nyírtelek (HU)
( 740 ) dr. Nagy Attila, Nyíregyháza
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( 541 ) bestmarkt.hu
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

42

Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

( 111 ) 231.142
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 03019
( 220 ) 2019.10.01.
( 732 ) Pauli Zoltán, Palkonya (HU)
Tóth Veronika, Budaörs (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 39

Utazásszervezés; utazási információ; utazási szolgáltatások; utazási szaktanácsadás; utazások tervezése;

utazástervezési szolgáltatások; utazás- és nyaralásszervezés; utazási információ biztosítása;
információszolgáltatás utazással kapcsolatban; utazás szervezése és lefoglalása; útvonal tervezési tanácsadás
utazáshoz; utazásokhoz kapcsolódó információk biztosítása; utazás tervezése, megszervezése és lefoglalása;
idegenvezetői és utazási információs szolgáltatások; útvonallal kapcsolatos [utazási] tanácsadó szolgáltatások;
szolgáltatások utazással kapcsolatos információk biztosításához; utazással kapcsolatos szaktanácsadás és
tájékoztatás; utazás és szállítás elektronikus úton történő tervezése és lefoglalása; elektronikus úton történő,
utazással és szállítással kapcsolatos tájékoztatás.
41

Zeneszerzés; zeneoktatás; zene rögzítése; zenés szórakoztatás; zene komponálása; zenés koncertek; zenés

előadások; zenei produkciók; zenés szórakoztatás zenekarok által; zeneértés oktatása; zenekarok szolgáltatásai;
élő zeneműsorok; zeneátírási szolgáltatások; zeneszerzési szolgáltatások; zenekeverési szolgáltatások; élő zene
szolgáltatása; rádiós zenei koncertek; zenés szórakoztatási szolgáltatások; zenés előadások szervezése; zenei
rendezvények szervezése; zenei versenyek szervezése; zenés előadások bemutatása; zenei produkciós
szolgáltatások; zenei fesztiválokkal kapcsolatos szolgáltatások; zenei szórakoztató műsorok készítése; élő
zenekari fellépések bemutatása; zenei együttesek élő fellépései, előadásai; zenés szórakoztatás nyújtása
vokálegyüttesek által; vizuális és zenés szórakoztatás szervezése; zenei koncertek szervezése és lebonyolítása;
zenészek által biztosított szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások zenekari előadások
formájában; filmes és zenei produkciókkal kapcsolatos tanácsadás; zenekar által élőben előadott műsorok
bemutatása; oktatás és képzés a zene és szórakoztatás terén; nem reklámcélú szövegek publikálása; online
elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online kiadványok megjelentetése; online kritikák közzététele
szórakoztatási célból; riporteri szolgáltatások; útikalauzok kiadásához kapcsolódó szolgáltatások; web-es újságok
megjelentetése; utazással kapcsolatos címjegyzékek kiadása; televíziós szórakoztatás; szórakoztatás televíziós
hírműsorok formájában; szórakoztatási szolgáltatások televízióműsorok formájában; rádiós és televíziós
szórakoztató szolgáltatások; rádióprogramok vagy televíziós programok előállítása; szórakoztató szolgáltatások
nyújtása televízión keresztül; szórakoztató szolgáltatások webkamerás televízióműsorok formájában; rádiós és
televíziós show-műsorok és programok készítése; televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online szórakoztatási
tájékoztató szolgáltatások.
43

Bár- és éttermi szolgáltatások; borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása); élelmiszerekhez kapcsolódó

konzultációs szolgáltatások; étel előkészítés; étel- és italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; étel- és
italkészítéssel kapcsolatos információnyújtás; ételek díszítése; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és
tanácsadás; ételek és italok felszolgálása; ételkészítés; ételkészítés megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások;
ételrendelési szolgáltatások; ételszobrászat; éttermek értékelései; éttermekkel és bárokkal kapcsolatos értékelések
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készítése; éttermi szolgáltatások; éttermi tájékoztató szolgáltatások; főzési tanácsadás; konyhaművészettel

kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; konzultációs szolgáltatások az ételkészítéssel kapcsolatban;
szolgáltatások ételek biztosításához; szolgáltatások italok biztosításához; tájékoztatás italreceptek formájában;
tanácsadási szolgáltatások az étel és ital catering területén.
( 111 ) 231.143
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 03023
( 220 ) 2019.09.30.
( 732 ) Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

( 111 ) 231.144
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 01706
( 220 ) 2019.05.28.
( 732 ) Győri Likőrgyár Zrt, Győr (HU)
( 740 ) dr. Bercsényi Erika, Győr
( 541 ) Pannonhalmi Pálinkárium Pálinka
( 511 ) 33

"Pannonhalma" eredetmegjelölés termékleírásának és "Pálinka" földrajzi jelzés termékleírásának megfelelő

pálinka termékek.
( 111 ) 231.146
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 03346
( 220 ) 2019.10.30.
( 732 ) Bures-Berek Márta, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

( 111 ) 231.148
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 03143
( 220 ) 2019.10.11.
( 732 ) CRH Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 541 ) ColorMaster, a színes beton
( 511 ) 19

Beton.

( 111 ) 231.149
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 03144
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( 220 ) 2019.10.11.
( 732 ) CRH Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 541 ) AgriMaster, a szulfátálló beton
( 511 ) 19

Beton.

( 111 ) 231.150
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 03145
( 220 ) 2019.10.11.
( 732 ) CRH Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 541 ) ForstMaster, a fagyálló beton
( 511 ) 19

Beton.

( 111 ) 231.151
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 03149
( 220 ) 2019.10.12.
( 732 ) Olajos Marcell, Nyíregyháza (HU)
( 541 ) REMVS
( 511 ) 9
41

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

( 111 ) 231.152
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 03151
( 220 ) 2019.10.13.
( 732 ) AGILE Management Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Csáki Szántó János, Budapest
( 546 )

( 511 ) 39
43

Utazásszervezés, egészségturisztikai programokhoz kapcsolódó utazásszervezés.
Szállásfoglalás, elszállásolási szolgáltatások, információnyújtás, vendéglátás.

( 111 ) 231.154
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 03156
( 220 ) 2019.10.11.
( 732 ) Nacsa Zsanett Helga, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Táplálék kiegészítők.

39

Étel házhozszállítás.

41

Sportrendezvény.

43

Kávézó.

( 111 ) 231.155
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 03158
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( 220 ) 2019.10.14.
( 732 ) Tuza Norbert, Budapest (HU)
Szín Róbert, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Misúr Dóra, Budapest
( 541 ) MEME OVER
( 511 ) 41

Audio-, film-, video- és televíziós felvétellel kapcsolatos szolgáltatások; audiovizuális felvételek készítése;

élő szórakoztató műsorok rendezése; hang- és videofelvételek készítése; hang- és/vagy videofelvételek készítése;
hang- és képfelvételek készítése hang- és képhordozókon; hang- és zenefelvételek készítése; hang-, film-, video-,
és televíziós stúdió szolgáltatások; hang- és videoszerkesztési szolgáltatások; mobileszközökön közvetíthető
televízióműsorok készítése; show-k és filmek készítése; szórakoztatás tévésorozatok gyártása formájában;
szórakoztató anyagok készítése filmek formájában; szórakoztató anyagok készítése televízióműsorok formájában;
szórakoztató anyagok készítése videók formájában; szórakoztató hangfelvételek gyártása; szórakoztató
multimédiás műsorok biztosítása televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online átvitel útján; szórakoztató
televíziós műsorok készítése; televízióműsorok bemutatása; televízió- és rádióműsorok tervezése [ütemezése];
televízióműsorok formátumainak kidolgozása; televíziós (műsor) gyártás; televíziós műsorok szindikálása;
televíziós műsortervezés [ütemezés]; televíziós, rádiós műsorok és filmek készítése; televíziós show-műsor
készítés/rendezés; televíziós szórakoztató műsorok készítése; tévéműsorok készítése; tévéműsorok (el)készítése;
tv- és rádióműsor előkészítés és készítés; tv műsorok készítése; videofelvételek készítése; videofelvételek
szerkesztése; videofelvételek bemutatásához kapcsolódó szolgáltatások; videoberendezések vagy
audioberendezések működtetése rádió- és televízió-műsorok gyártásához; videó szerkesztés; video- és
DVD-filmgyártás; tv-műsorok szerkesztése [vágása]; videofilmekkel kapcsolatos információs szolgáltatások;
videók gyártása; videók, videofelvételek készítése; videorögzítés; online, nem letölthető videók biztosítása; rádióés televízióműsorok készítése; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];
számítógépes hálózatról online biztosított játékszolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások; televíziós
szórakoztatás; rádiós és televíziós műsorok készítése.
( 111 ) 231.156
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 03271
( 220 ) 2019.10.24.
( 732 ) Farsang Tamás, Kóka (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

Csokoládé; gyógyfüves méz; méz; mézek; mézek [étkezéshez]; természetes méz; természetes érett méz; tea;

teák; teakeverékek; tealevelek; gyömbérkenyér, mézeskalács; méhészeti termékek; édes krémek [méz]; trüffeles
mézek.
( 111 ) 231.157
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 03274
( 220 ) 2019.10.24.
( 732 ) Gyarmati János, Miskolc (HU)
( 740 ) Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 44

Betegfigyelés; egészségfelmérési vizsgálatok; egészséggel kapcsolatos információnyújtás; egészséggel

kapcsolatos szakmai konzultáció; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészségügy; egészségügyi
ellátással kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások [orvosi]; egészségügyi kérdésekkel kapcsolatos jelentések
M924

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 7. szám, 2020.04.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
készítése; egészségügyi központok szolgáltatásai; egészségügyi szolgáltatások nyújtása; egészségügyi

szolgáltatók hálózatán keresztül, szerződéses alapon nyújtott egészségügyi szolgáltatások; egészségügyi szűrés;
egészségügyi tanácsadási és információs szolgáltatások; egészségvédelemmel, egészségügyi ellátással
kapcsolatos információs szolgáltatások; gyógyászati és egészségügyi szolgáltatások; irányított egészségügyi
szolgáltatások; laboratóriumi elemzési szolgáltatások emberek kezelésével kapcsolatban; orvosi nyilvántartási
szolgáltatások online biztosítása fogászat kivételével; orvosi szolgáltatások; betegek kezeléséhez kapcsolódó
egészségügyi ellátási és elemzési szolgáltatások; betegek orvosi kezelésének monitorozására vonatkozó orvosi
támogatás nyújtása; betegségek diagnózisának felállítása; csontritkulás szűrés; diagnosztikai vagy kezelési célú
orvosi vizsgálatok; egészségi állapotfelmérési szolgáltatások; egészségüggyel kapcsolatos szaktanácsadási
szolgáltatások; egészségügyi ellátás; egészségügyi ellátással kapcsolatos információs szolgáltatások;
egészségügyi központok szolgáltatásai [orvosi]; egészségügyi szolgáltatások az emberi test állapotainak
kezelésére; egyéni orvosi vizsgálatok; egyéni orvosi vizsgálatok leleteinek kiadása; elektrokardiográfiai jelek
kiértékelése; emlőrák-szűrő szolgáltatások; érszűrés; gyógyászati szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás
nyújtása; magánkórházi szolgáltatások; mammográfiás vizsgálati szolgáltatások; klinikák, orvos rendelők
szolgáltatásai; orvosi értékelési szolgáltatások; orvosi felszerelések, berendezések biztosításával kapcsolatos
szolgáltatások; orvosi információs szolgáltatások; orvosi jelentések kibocsátása; orvosi jelentések összeállítása;
orvosi képalkotó szolgáltatások; orvosi kezelés megszervezése; orvosi kezelési szolgáltatások; orvosi vizsgálatok,
analízisek; orvosi vizsgálatok lebonyolítása; röntgensugaras képalkotás gyógyászati célokra; röntgenvizsgálatok
orvosi célokra; sebészeti diagnosztikai szolgáltatások; szívvel kapcsolatos orvosi szűrővizsgálatok; sebészeti
tanácsadás; sebészeti kezelési szolgáltatások; orvosi szűrővizsgálatok; orvosi laboratóriumok által nyújtott orvosi
elemzési szolgáltatások diagnosztikai és kezelési célokra; orvosi, egészségügyi szolgáltatások biztosítása; orvosi
diagnosztikai szolgáltatások [tesztelés és elemzés]; orvosi berendezésekkel és műszerekkel kapcsolatos
tanácsadási szolgáltatások; orvosi ellátás; mágneses rezonancia képalkotó vizsgálat; komputer tomográfiás
vizsgálat; röntgensugárral történő számítógépes rétegvizsgálat; ultrahang diagnosztikai vizsgálat.
( 111 ) 231.158
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 03287
( 220 ) 2019.10.25.
( 732 ) VELION Kft., Békéscsaba (HU)
( 546 )
( 511 ) 12

Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

( 111 ) 231.159
( 151 ) 2020.03.30.
( 210 ) M 19 03289
( 220 ) 2019.10.25.
( 732 ) Baloghné Gerse Zsuzsanna, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Nevelés; szakmai képzés; coaching; terápiás kezelésekhez kapcsolódó oktatási szolgáltatások; oktatási és

képzési szolgáltatások; oktatási tanfolyamokat biztosító oktatási szolgáltatások; szemináriumok szervezése és
lebonyolítása; szemináriumok és konferenciák rendezése; szemináriumok és kongresszusok tartása, vezetése;
szemináriumok és workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása.
( 111 ) 231.160
( 151 ) 2020.03.30.
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( 210 ) M 19 03292
( 220 ) 2019.10.25.
( 732 ) Kóbor Hedvig, Csömör (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 18
20

Kutyaruhák, pórázok, szíjak állatok számára.
Házak és fekhelyek állatoknak; kutyaágyak.

( 111 ) 231.161
( 151 ) 2020.03.31.
( 210 ) M 19 03408
( 220 ) 2019.11.07.
( 732 ) IP Holding Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Kiwisun zöld szolárium
( 511 ) 11

Csövek (egészségügyi berendezések részei), fénycsövek; szolárium berendezések (napágyak); ultraibolya

sugárzók, UV-lámpák nem gyógyászati használatra.
44

Humán higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; szépségszalonokkal kapcsolatos szolgáltatások;

szolárium szolgáltatások; aromaterápiás szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások;
egészségügyi berendezések kölcsönzése; egészségügyi szolgáltatások; gyógyhelyek szolgáltatásai;
szépségszalonok.
( 111 ) 231.169
( 151 ) 2020.04.01.
( 210 ) M 19 03376
( 220 ) 2019.11.05.
( 732 ) Hegyi Ákos Balázs, Budapest (HU)
( 541 ) SEALBULANCE
( 511 ) 28

Úszóövek; úszóövek szabadidős használatra; felfújható úszóeszközök rekreációs célokra; lebegő eszközök

úszáshoz.
( 111 ) 231.170
( 151 ) 2020.04.01.
( 210 ) M 19 03220
( 220 ) 2019.10.18.
( 732 ) Pásztory Zoltán, Sopron (HU)
( 541 ) MobileForester
( 511 ) 9

Érzékelők mérőműszerekhez; elektronikus mérőműszerek, mérőeszközök; elektromos idomszer szalagok

[mérőműszerek]; iránytűk, tájolók, kompaszok [mérőműszerek]; kompaszok [mérőműszerek];
koordináta-mérőműszerek; mércék, mértékek, mérőműszerek; mérőeszközök, mérőműszerek; mérőműszerek;
mérőműszerek digitális kijelzővel; precíziós mérőműszerek; szögmérők [mérőműszerek]; akkumulátortöltők
mobiltelefonokhoz; digitális mobiltelefonok; mobiltelefon-szoftverek; magasságmérők [altiméterek];
térfogatmérő berendezések; applikációs szoftver; számítógépes programok adatfeldolgozáshoz.
35

Adatfeldolgozás; adminisztrációs adatfeldolgozás; elektronikus adatfeldolgozás; online adatfeldolgozási

szolgáltatások; számítógépes adatfeldolgozás; számítógépesített adatfeldolgozás.
42

Adatfeldolgozási programok írása; számítógép-programozás adatfeldolgozáshoz és kommunikációs

rendszerekhez; számítógép-programozás adatfeldolgozáshoz; szoftverfrissítés adatfeldolgozáshoz.
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( 111 ) 231.172
( 151 ) 2020.04.02.
( 210 ) M 19 02793
( 220 ) 2019.09.15.
( 732 ) Hérics János, Bakonycsernye (HU)
( 541 ) Sunergyc
( 511 ) 9
37

Fényelektromos berendezések a napsugárzás elektromos energiává történő átalakítására.
Energia infrastruktúra építés; energiamegtakarító berendezések üzembe helyezése; energiaszolgáltató

berendezések javítása; energiatermelő berendezések javítása és karbantartása; energiatermelő erőművek és gépek
javítása.
39

Energia- és üzemanyagok tárolása (raktározás); energiaszolgáltatás; épületek fűtésére és hűtésére szolgáló

energiaellátás; megújuló energia elosztása.
40

Energiatermelés; megújuló energiaforrásokból származó villamosenergia-termelés.

42

Energiagazdálkodási és -takarékossági rendszerek fejlesztése; rendszerek tervezése és fejlesztése regeneratív

energiafejlesztéshez; technológiai tanácsadási szolgáltatások az alternatív energiatermelés terén.
( 111 ) 231.173
( 151 ) 2020.04.02.
( 210 ) M 19 02468
( 220 ) 2019.08.08.
( 732 ) Touche Event Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Papp Ádám, Budapest
( 541 ) Selfieccino
( 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].
32

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

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 231.174
( 151 ) 2020.04.02.
( 210 ) M 19 02657
( 220 ) 2019.09.03.
( 732 ) Szabó István, Pákozd (HU)
( 541 ) skienergie
( 511 ) 28

Síszimulátor; teremsí.

( 111 ) 231.175
( 151 ) 2020.04.02.
( 210 ) M 19 02789
( 220 ) 2019.09.13.
( 732 ) Wágner László, Dunaharaszti (HU)
( 740 ) Horváth Péter Pál Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Naturkant
( 511 ) 19

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

és bitumen; hordozható épületek, nem fémből; emlékművek nem fémből.
20

Bútorok, tükrök, keretek; nem fém tartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz; megmunkálatlan vagy
M927

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 7. szám, 2020.04.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán.

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.
( 111 ) 231.176
( 151 ) 2020.04.02.
( 210 ) M 19 02921
( 220 ) 2019.09.24.
( 732 ) Gyuris Attila, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 39

Utazásszervezés.

( 111 ) 231.177
( 151 ) 2020.04.02.
( 210 ) M 19 02922
( 220 ) 2019.09.24.
( 732 ) HYMATO PRODUCTS Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentkirályszabadja
(HU)
( 740 ) dr. Somogyi Áron Mátyás, Budapest
( 541 ) HUMIFORTE
( 511 ) 5

Diétás ételek gyógyászati célokra; diétás italok gyógyászati célokra; élesztő tartalmú étrend-kiegészítők;

étrend-kiegészítő enzimek; étrend-kiegészítők állatok számára; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással;
fitoterápiás készítmények gyógyászati használatra; fogyasztó tabletták; fürdősók gyógyászati célokra;
gyógyászati célokra adaptált italok; gyógyászati célra alkalmas, fagyasztva szárított élelmiszerek; gyógyászati
célra alkalmas, homogenizált élelmiszerek; gyógyászati fogyasztószerek; gyógyhatású állateledel; gyógyhatású
hajszeszek; gyógyhatású olajok; gyógyhatású teák, főzetek; gyógynövénykivonatok orvosi célokra;
gyógytápanyag-készítmények terápiás vagy gyógyászati használatra; gyógyteák gyógyászati célokra; hajkrémek
gyógyászati használatra; iszap fürdőkhöz; iszap (gyógyhatású-); kémiai reagensek orvosi vagy állatgyógyászati
célokra; kenőcsök leégésre; készítmények napégésre gyógyszerészeti használatra; korpás fejbőr kezelésére
szolgáló gyógyszerészeti készítmények; lenmag étrend-kiegészítők; lenmag gyógyszerészeti célokra; méhpempő
étrend-kiegészítők; növényi gyökerek, orvosi használatra; növényi kivonatok gyógyszerészeti felhasználásra;
parazitaölő szerek; propolisz étrend-kiegészítők; protein táplálékkiegészítők állatoknak; sók ásványi fürdőkhöz;
sók gyógyászati használatra; vegyi készítmények gyógyszerészeti célokra; terapeutikus fürdőkészítmények;
termálvizek; vegyi készítmények a gabonát megtámadó betegségek kezelésére; vegyi készítmények állatorvosi
célokra; vegyi készítmények orvosi, gyógyászati célokra; vitaminkészítmények; zsírok gyógyászati célokra;
gyógyszerészeti készítmények állatgyógyászati használatra; gyógyszerészeti készítmények állatok számára;
étrend-kiegészítők emberek és állatok részére; étrend-kiegészítő italpor keverékek; étrend-kiegészítő
italkeverékek; gyógyhatású állateledel-kiegészítők; gyógyhatású ételkészítmények embereknek; gyógyhatású
készítmények embereknek; gyógynövény-kiegészítők speciális étrendet igénylő személyeknek;
gyógynövényekből kinyert antioxidánsok; méhpempő gyógyászati célokra; fogtömő anyagok; nyomelem
készítmények emberi és állati fogyasztásra; orvosi célokra adaptált diétás italok csecsemők számára;
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; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
( 111 ) 231.178
( 151 ) 2020.04.02.
( 210 ) M 19 02923
( 220 ) 2019.09.24.
( 732 ) HYMATO PRODUCTS Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentkirályszabadja
(HU)
( 740 ) dr. Somogyi Áron Mátyás, Budapest
( 541 ) LIPOCELL
( 511 ) 5

Diétás ételek gyógyászati célokra; diétás italok gyógyászati célokra; élesztő tartalmú étrend-kiegészítők;

étrend-kiegészítő enzimek; étrend-kiegészítők állatok számára; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással;
fitoterápiás készítmények gyógyászati használatra; fogyasztó tabletták; fürdősók gyógyászati célokra;
gyógyászati célokra adaptált italok; gyógyászati célra alkalmas, fagyasztva szárított élelmiszerek; gyógyászati
célra alkalmas, homogenizált élelmiszerek; gyógyászati fogyasztószerek; gyógyhatású állateledel; gyógyhatású
hajszeszek; gyógyhatású olajok; gyógyhatású teák, főzetek; gyógynövénykivonatok orvosi célokra;
gyógytápanyag-készítmények terápiás vagy gyógyászati használatra; gyógyteák gyógyászati célokra; hajkrémek
gyógyászati használatra; iszap fürdőkhöz; iszap (gyógyhatású-); kémiai reagensek orvosi vagy állatgyógyászati
célokra; kenőcsök leégésre; készítmények napégésre gyógyszerészeti használatra; korpás fejbőr kezelésére
szolgáló gyógyszerészeti készítmények; lenmag étrend-kiegészítők; lenmag gyógyszerészeti célokra; méhpempő
étrend-kiegészítők; növényi gyökerek, orvosi használatra; növényi kivonatok gyógyszerészeti felhasználásra;
parazitaölő szerek; propolisz étrend-kiegészítők; protein táplálékkiegészítők állatoknak; sók ásványi fürdőkhöz;
sók gyógyászati használatra; vegyi készítmények gyógyszerészeti célokra; terapeutikus fürdőkészítmények;
termálvizek; vegyi készítmények a gabonát megtámadó betegségek kezelésére; vegyi készítmények állatorvosi
célokra; vegyi készítmények orvosi, gyógyászati célokra; vitaminkészítmények; zsírok gyógyászati célokra;
gyógyszerészeti készítmények állatgyógyászati használatra; gyógyszerészeti készítmények állatok számára;
étrend-kiegészítők emberek és állatok részére; étrend-kiegészítő italpor keverékek; étrend-kiegészítő
italkeverékek; gyógyhatású állateledel-kiegészítők; gyógyhatású ételkészítmények embereknek; gyógyhatású
készítmények embereknek; gyógynövény-kiegészítők speciális étrendet igénylő személyeknek;
gyógynövényekből kinyert antioxidánsok; méhpempő gyógyászati célokra; fogtömő anyagok; nyomelem
készítmények emberi és állati fogyasztásra; orvosi célokra adaptált diétás italok csecsemők számára;
gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati
használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
( 111 ) 231.179
( 151 ) 2020.04.02.
( 210 ) M 19 02924
( 220 ) 2019.09.24.
( 732 ) HYMATO PRODUCTS Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentkirályszabadja
(HU)
( 740 ) dr. Somogyi Áron Mátyás, Budapest
( 541 ) FULVICO
( 511 ) 5

Diétás ételek gyógyászati célokra; diétás italok gyógyászati célokra; élesztő tartalmú étrend-kiegészítők;

étrend-kiegészítő enzimek; étrend-kiegészítők állatok számára; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással;
fitoterápiás készítmények gyógyászati használatra; fogyasztó tabletták; fürdősók gyógyászati célokra;
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gyógyászati célokra adaptált italok; gyógyászati célra alkalmas, fagyasztva szárított élelmiszerek; gyógyászati

célra alkalmas, homogenizált élelmiszerek; gyógyászati fogyasztószerek; gyógyhatású állateledel; gyógyhatású
hajszeszek; gyógyhatású olajok; gyógyhatású teák, főzetek; gyógynövénykivonatok orvosi célokra;
gyógytápanyag-készítmények terápiás vagy gyógyászati használatra; gyógyteák gyógyászati célokra; hajkrémek
gyógyászati használatra; iszap fürdőkhöz; iszap (gyógyhatású-); kémiai reagensek orvosi vagy állatgyógyászati
célokra; kenőcsök leégésre; készítmények napégésre gyógyszerészeti használatra; korpás fejbőr kezelésére
szolgáló gyógyszerészeti készítmények; lenmag étrend-kiegészítők; lenmag gyógyszerészeti célokra; méhpempő
étrend-kiegészítők; növényi gyökerek, orvosi használatra; növényi kivonatok gyógyszerészeti felhasználásra;
parazitaölő szerek; propolisz étrend-kiegészítők; protein táplálékkiegészítők állatoknak; sók ásványi fürdőkhöz;
sók gyógyászati használatra; vegyi készítmények gyógyszerészeti célokra; terapeutikus fürdőkészítmények;
termálvizek; vegyi készítmények a gabonát megtámadó betegségek kezelésére; vegyi készítmények állatorvosi
célokra; vegyi készítmények orvosi, gyógyászati célokra; vitaminkészítmények; zsírok gyógyászati célokra;
gyógyszerészeti készítmények állatgyógyászati használatra; gyógyszerészeti készítmények állatok számára;
étrend-kiegészítők emberek és állatok részére; étrend-kiegészítő italpor keverékek; étrend-kiegészítő
italkeverékek; gyógyhatású állateledel-kiegészítők; gyógyhatású ételkészítmények embereknek; gyógyhatású
készítmények embereknek; gyógynövény-kiegészítők speciális étrendet igénylő személyeknek;
gyógynövényekből kinyert antioxidánsok; méhpempő gyógyászati célokra; fogtömő anyagok; nyomelem
készítmények emberi és állati fogyasztásra; orvosi célokra adaptált diétás italok csecsemők számára;
gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati
használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
( 111 ) 231.180
( 151 ) 2020.04.02.
( 210 ) M 19 03060
( 220 ) 2019.10.04.
( 732 ) Pető Endre, Balatonendréd (HU)
( 546 )

( 511 ) 37

Mosodai mosási és szárítási szolgáltatások nyújtása; textilek mosása; mosás; ruhák mosása; textil méteráru

mosása; szövött áruk mosása; mosodai szolgáltatás; mosodai szolgáltatások; mosodai szolgáltatások biztosítása;
mosodai szolgáltatások nyújtása; mosodai szolgáltatások [ruhák]; mosodai szolgáltatásokkal kapcsolatos
információszolgáltatás; ruhamosás, mosodai szolgáltatások; ruhatisztítási, mosodai szolgáltatások; textil mosoda.
( 111 ) 231.181
( 151 ) 2020.04.02.
( 210 ) M 19 03063
( 220 ) 2019.10.07.
( 732 ) Szűcs Loránd, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Erdős Anett, Budapest
( 541 ) BANNER CASTING
( 511 ) 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, 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; mindezek tekintetében, kivéve az elemekhez vagy akkumulátorokhoz való termékeket.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

( 111 ) 231.182
( 151 ) 2020.04.02.
( 210 ) M 19 03196
( 220 ) 2019.10.17.
( 732 ) Dr. Neszmélyi Emil Balázs, Budapest (HU)
( 740 ) Terjék Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

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

A rovat 94 darab közlést tartalmaz.
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