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A hatósági közlemények rovataiban
alkalmazott kódok és rendezési elvek

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

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

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

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

Kuba
Zöld-foki Köztársaság
Curaçao
Ciprus
Cseh Köztársaság
Németország
Dzsibuti
Dánia
Dominikai Közösség
Dominikai Köztársaság
Algéria
Eurázsiai Szabadalmi Szervezet
(EAPO)
Ecuador
Észtország
Egyiptom
Nyugat-Szahara
Európai Unió Szellemi Tulajdoni
Hivatala (EUSZTH)
Európai Szabadalmi Hivatal (EPO)
Eritrea
Spanyolország
Etiópia
Finnország
Fidzsi-szigetek
Falkland-szigetek (Mavin- szigetek)
Faröer-szigetek
Franciaország
Gabon
Nagy-Britannia
Az Öböl menti Arab Államok
Együttműködési Tanácsának
Szabadalmi Hivatala (GCC)
Grenada
Grúzia
Guernsey
Ghána
Gibraltár
Grönland
Gambia
Guinea
Egyenlítői-Guinea
Görögország
Dél-Georgia és a
Dél-Sandwich-szigetek
Guatemala
Bissau-Guinea
Guyana
Hongkongi Különleges Igazgatású
Terület
Honduras
Horvátország
Haiti

52

HU Magyarország
IB A Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) Nemzetközi Irodája
ID Indonézia
IE Írország
IL Izrael
IM Man-sziget
IN India
IQ Irak
IR Iráni Iszlám Köztársaság
IS Izland
IT Olaszország
JE Jersey
JM Jamaica
JO Jordánia
JP Japán
KE Kenya
KG Kirgizisztán
KH Kambodzsa
KI Kiribati
KM Comore-szigetek
KN Saint Christopher és Nevis
KP Koreai Népi Demokratikus
Köztársaság
KR Koreai Köztársaság
KW Kuvait
KY Kajmán-szigetek
KZ Kazahsztán
LA Laoszi Népi Demokratikus
Köztársaság
LB Libanon
LC Saint Lucia
LI Liechtenstein
LK Srí Lanka
LR Libéria
LS Lesotho
LT Litvánia
LU Luxemburg
LV Lettország
LY Líbia
MA Marokkó
MC Monaco
MD Moldovai Köztársaság
ME Montenegró
MG Madagaszkár
MK Macedón Köztársaság
ML Mali
MM Mianmar
MN Mongólia
MO Makao
MP Észak-Marina-szigetek
MR Mauritánia
MS Montserrat
MT Málta
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MU
MV
MW
MX
MY
MZ
NA
NE
NG
NI
NL
NO
NP
NR
NZ
OA
OM
PA
PE
PG
PH
PK
PL
PT
PW
PY
QA
QZ
RO
RS
RU
RW
SA
SB
SC
SD
SE
SG
SH
SI
SK
SL
SM
SN
SO
SR
SS
ST
SV
SX
SY
SZ
TC
TD
TG
TH
TJ
TL
TM
TN
TO
TR

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

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

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

(60)

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

(98)

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

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

A1

A2

A3

B1
B2
B8
B9
T1
T2
T3
T4

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

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

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

A szabadalmi és a használati mintaoltalmi
bejelentések, illetve a megadott szabadalmak és használati mintaoltalmak adatai NSZO-szekciónként, a formatervezési
(100) Lajstromozási és megújítási adatok mintaoltalmi bejelentések, illetve a meg(111) lajstromszám
adott formatervezési mintaoltalmak adatai
(141) a lajstromozási eljárás és az
a Locarnói Megállapodás szerinti osztáoltalom megszűnésének napja lyonként csoportosítva, az első helyen
(151) a lajstromozás napja
szereplő bejelentők nevének betűrendjé(156) a megújítás napja
ben, a növényfajta-oltalmi bejelentések
(180) a lejárat napja
ügyszám szerinti sorrendben jelennek
(200) Bejelentési adatok
meg.
(210) a bejelentés ügyszáma
(220) a bejelentés napja
Az egyes rovatcímek mellett feltüntetett
(230) a kiállítási elsőbbség adatai
négyjegyű kódok az adott rovatok tar(250) a bejelentés benyújtásának
talmára utalnak a WIPO 17. szabványa
helye
szerint.
(300) Uniós elsőbbség adatai
(400) A Nemzetközi Iroda részéről történő A szabadalmi bejelentések közzététele
közzététel adatai
című rovatban a T betűvel kezdődő do(450) a Nemzetközi Irodánál a köz- kumentumszám az 1996. január 1-je előtti
zétételt tartalmazó lap száma bejelentési nappal rendelkező teljes
(500) Egyéb adatok
vizsgálatú, a H betűvel kezdődő doku(511) az árujegyzék vagy a termék- mentumszám halasztott vizsgálatú szajegyzék a Nizzai Megállapo- badalmi bejelentésre utal.
dás szerint, adatközlésnél csak
az osztályok száma szerepel
Kiegészítő oltalmi tanúsítvány iránti
(540) a földrajzi árujelző megneve- bejelentések az ügyszám, a megadott
zése
kiegészítő oltalmi tanúsítványok a lajst(541) a megjelölés közönséges
romszám szerinti sorrendben jelennek
írásmóddal
meg.
(546) a megjelölés ábrával, illetve a
közönségestől eltérő írásA védjegy és földrajzi árujelző bejelenmóddal
tések a bejelentők nevének betűrendjében,
(551) együttes vagy tanúsító véda lajstromozások lajstromszám szerinti
jegy
sorrendben jelennek meg.
(554) térbeli megjelölés
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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 210 ) M 17 00327
( 220 ) 2017.01.31.
( 731 ) Dovgál András, Budapest (HU)
( 740 ) Huszár és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Adatfeldolgozó készülékek, berendezések; akkumulátor dobozok; akkumulátor- és elemtöltők (1);

akkumulátor- és elemtöltők (2); antennák; áramátalakítók, transzformátorok; audio interfészek; audio keverők;
audiovizuális tanítási eszközök; audiovizuális vevőkészülékek; automatikus időkapcsolók; biochipek;
botkormányok számítógépekhez, nem videojátékokhoz; CD-lejátszók; CD-ROM-ok; chipkártyák (integrált
áramkörös kártyák); digitális fényképkeretek; digitális könyvolvasók; diktafonok; DVD-lejátszók; egérpadok;
egér (számítógép-periféria); elektromos átalakítók; elektromos elemek, akkumulátorok (1); elektromos elemek,
akkumulátorok (2); elektromos elemek, akkumulátorok (3); elektromos elemek, akkumulátorok (4); elektronikus
kotta, letölthető; elektronikus zsebfordítógépek; elemek, telepek világításhoz; equalizerek (audio készülékek);
erősítők; faxgépek; fejhallgatók; fényképészeti állványok; fényképezőgépek, kamerák; fénymásolók;
festékpatronok, üres, nyomtatókhoz és fénymásológépekhez; filmfelvevő készülékek, berendezések; GPS
készülékek; hangfelvétel-hordozók; hanglemezek; hangrögzítő, hangfelvevő készülékek; hangrögzítő szalagok;
hangszórók, hangosbemondók, megafonok; hangszóró kürtök; hangszórószekrények; hangszóródobozok;
hordozható médialejátszók; hordozható számítógépek; interaktív érintőképernyős terminálok;
interkommunikációs berendezések, készülék; játékszoftverek; jukeboxok (háttértároló eszközök) számítógépekbe;
kompakt lemezek, CD-k (audio-video); laptop számítógépek (1); laptop számítógépek (2); laptop tokok;
lemezjátszók; lemezmeghajtók számítógépekhez; letölthető csengőhangok mobiltelefonokhoz; letölthető
elektronikus kiadványok, publikációk; letölthető zenefájlok (1); letölthető zenefájlok (2); magnetofonok; magnók
(kazetták lejátszásához); megafonok; mélynyomók; mobiltelefonok; modemek; monitorok (számítógép hardver);
monitorok (számítógép programok); okoskarórák; okostelefonok; okosszemüvegek; oktatási készülékek; olvasók
(adatfeldolgozó eszközök); operációs rendszer programok számítógépekhez, rögzített; optikai adathordozók;
optikai készülékek és eszközök; rádiókészülékek; rádiós személyhívók; rádiótelefon készülékek; rajzfilmek;
rajzgépek; sétálómagnók; számítógép billentyűzetek; számítógépek; számítógépes hardver; számítógépes
képernyővédő szoftverek, rögzített vagy letölthető; számítógépes programok (letölthető szoftverek); számítógépes
programok, rögzített (1); számítógépes programok, rögzített (2); számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető;
számítógépes szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető formában; számítógéphez kialakított perifériák;
számítógép hordozó tokok, táskák; számítógép interfészek; számítógép-képernyőkhöz kialakított védőfóliák;
számítógép memória eszközök; számológépek; táblagépek; táblagép tokok; telefonok; tokok digitális személyi
asszisztensekhez (PDA-khoz); tokok okostelefonokhoz (1); tokok okostelefonokhoz (2); TV-készülékek;
USB-pendrive-ok; üzenetrögzítők; vezeték nélküli telefonok; videojáték patronok, kazetták; videokamerák;
videokazetták (1); videokazetták (2); videoképernyők; videomagnók, képmagnók; videotelefonok; zenegépek
(jukeboxok); zsebszámológépek.
28

Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

Számítástechnikai, informatikai, telekommunikációs illetve elektronikus berendezések és szoftverek

kereskedelme.
42

Adatfeldolgozó berendezések kölcsönzése, bérbeadása; adatkódolási szolgáltatások; adatok és számítógépes

programok konvertálása, nem fizikai átalakítás; elektronikus adattárolás; felhőalapú számítástechnika;
honlap-alapú adatindexek létrehozása és tervezése harmadik fél számára (információtechnológiai szolgáltatások);
honlaptervezési tanácsadás; információtechnológiai (IT) tanácsadási szolgáltatások; internetbiztonsági
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szaktanácsadás; internetes keresőmotorok biztosítása; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; mobiltelefonok

kikódolása; számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk
nyújtása weboldalon keresztül; számítógépes adathelyreállítás; számítógépes biztonsággal kapcsolatos
tanácsadás; 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; szerver hosting, szerver bérlés; szoftverek
frissítése; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftver-karbantartás; szoftver mint szolgáltatás (SaaS);
szoftvertelepítés; szoftvertervezés; technológiai szaktanácsadás; telekommunikációs technológiai tanácsadás;
weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás; webtárhely biztosítása internetes oldalakhoz.
( 210 ) M 17 01078
( 220 ) 2017.04.03.
( 731 ) TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók, hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek számára és rajzeszközök;
ecsetek; tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék (az
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
21

Eszközök, edények és tárolóedények háztartási vagy konyhai célokra; 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 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi áru).
25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

28

Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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( 210 ) M 17 01526
( 220 ) 2017.05.10.
( 731 ) Bóday Pál Péter, Budapest (HU)
( 740 ) Bass és Tasnádi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs

médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott
marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési- és
reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmivagy reklámcélú vásárok szervezése; manöken/modell közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; marketing
szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; on-line piactér biztosítása áruk és
szolgáltatások eladói és vásárlói részére; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;
reklámcélú forgatókönyvírás; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában;
reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása;
reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés; segítségnyújtás üzleti tevékenységek
menedzsmentjében, szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); televíziós
reklámozás; üzleti konzultációs szolgáltatások.
38

Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

41

Digitális zene szolgáltatása az interneten (nem letölthető); divatbemutatók szervezése szórakoztatási

célokból; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fotóriportok készítése; hangversenyek,
koncertek szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; nyereményjátékok működtetése; rádió- és televízióműsorok
készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; stúdiószolgáltatások; szépségversenyek szervezése;
szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; videorögzítés.
( 210 ) M 17 02283
( 220 ) 2017.07.14.
( 731 ) Csanda Eszter, Budapest (HU)
Susánszky Ádám Rudolf, Budapest (HU)
( 740 ) Rajkai és Takács Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) zing burger
( 511 ) 29

Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
43

Bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; főzőeszközök bérbeadása; gyorséttermek, snack bárok;

hordozható épületek, építmények bérbeadása; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló éttermek (1);
önkiszolgáló éttermek (2); székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; vendéglátás; világítóberendezés
kölcsönzése.
( 210 ) M 17 02284
( 220 ) 2017.07.14.
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( 731 ) Csanda Eszter, Budapest (HU)

Susánszky Ádám Rudolf, Budapest (HU)
( 740 ) Rajkai és Takács Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) zing burger & co
( 511 ) 29

Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
43

Bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; főzőeszközök bérbeadása; gyorséttermek, snack bárok;

hordozható épületek, építmények bérbeadása; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló éttermek (1);
önkiszolgáló éttermek (2); székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; vendéglátás; világítóberendezés
kölcsönzése.
( 210 ) M 17 03125
( 220 ) 2017.10.03.
( 731 ) Tebike Kft., Győr (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

Sajtok.

( 210 ) M 17 03491
( 220 ) 2017.10.30.
( 731 ) Wekerle-major Investment Kft., Dánszentmiklós (HU)
( 740 ) Rieden Ildikó Mária, Budapest
( 546 )
( 511 ) 41

Hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése;

szabadidős létesítmények üzemeltetése; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].
43

Átmeneti szállások kiadása; szállásfoglalás; vendéglátás.

( 210 ) M 17 03492
( 220 ) 2017.10.30.
( 731 ) Joy's United Kft.., Szeged (HU)
( 740 ) Cao Zheng Yin, Szeged
( 546 )

( 511 ) 5

Tapaszok, kötszeranyagok, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

( 210 ) M 17 03617
( 220 ) 2017.11.08.
( 731 ) Róma-Studió Kft., Székesfehérvár (HU)
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( 546 )

( 511 ) 44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 03720
( 220 ) 2017.11.17.
( 731 ) Carapelli Firenze, S.P.A., Tavarnelle Val di Pesa/Firenze (IT)
( 740 ) dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Carapelli. Az extra szűz olívaolaj művészete
( 511 ) 29

Olajok és zsírok.

( 210 ) M 17 03786
( 220 ) 2017.11.21.
( 731 ) Trom Kata, Budapest (HU)
( 541 ) TÉR-LÉLEK-TAN
( 511 ) 41
42

Nevelés, szakmai képzés, életmód tanácsadás.
Lakberendezési tanácsadás konzultáció, építészeti konzultáció, építészeti és lakberendezési tervezések és

tanácsadás.
( 210 ) M 17 03787
( 220 ) 2017.11.23.
( 731 ) Eiler Attila Gyula, Soltvadkert (HU)
( 740 ) Bajáky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 31

Gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más

osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok
számára; maláta.
33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével)(az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

áru).
42

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

és kutató szolgáltatások.
( 210 ) M 17 03848
( 220 ) 2017.11.29.
( 731 ) Tóth Attila, Nagycsécs (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 28

Horgászorsók; horgászbotok; horgászzsinórok, horgászdamilok; horgászvillantók; horgászfelszerelés;

horgászfelszerelések; horgász előkék; horgász horgok; horgász nehezékek; horgászbot tartók; horgászbot rudak;
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horgászbot-nyelek; horgászcsali-dobozok [horgászati cikkek]; horgászorsó tartók; etetőanyagok horgászathoz;

horgok horgászathoz; horgászhálók [sporthorgász]; merítőhálók horgászáshoz; horgászzsinór-toldalékok; úszók
[horgászfelszerelés]; halaskosarak [horgászfelszerelés]; forgókapcsok [horgászfelszerelés]; kapásérzékelők
[horgászfelszerelés]; kapásjelzők [horgászfelszerelés]; mesterséges etetőanyag [horgászat]; horgászbot tartó
állványok; parti horgászbot-támaszok; mesterséges csali horgászathoz; elektronikus kapásjelzők horgászathoz;
horgászathoz kialakított táskák; mesterséges csalik horgászathoz; horgászathoz használt kapásriasztók; úszók
horgászathoz/halászathoz; fagyasztva szárított horgászcsalétkek; páternoszteres szerelékek
[horgászfelszerelések]; horgászathoz használt akusztikus jelzőberendezések; mesterséges csalik horgászathoz,
halászathoz; horgászfelszerelés tárolására alkalmas dobozok; illatos csalik, csalétkek vadászathoz vagy
horgászathoz.
( 210 ) M 17 03954
( 220 ) 2017.12.08.
( 731 ) KATAMI Kft., Győr (HU)
( 740 ) Éber Imre, Győr
( 546 )

( 511 ) 28
35

Társasjátékok; kérdéskészletek társasjátékokhoz.
Marketing promóciós rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások;

kereskedelmi és reklámcélú rendezvények szervezése; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások és
rendezvények szervezése; rendezvények, kiállítások, vásárok és bemutatók szervezése kereskedelmi, promóciós
és reklámozási célokra.
41

Élő szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális rendezvények szervezése és

lebonyolítása; oktatási rendezvények lebonyolítása; szabadidős rendezvények szervezése; születésnapi partyrendezvény szervezése; vállalati rendezvények (szórakoztatás).
42

Társasjátékok tervezése.

( 210 ) M 17 03959
( 220 ) 2017.12.12.
( 731 ) Szabó Szabolcs Achilles, Budapest (HU)
( 541 ) SZABYEST
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

41

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 17 03961
( 220 ) 2017.12.12.
( 731 ) A.R.M. Alba Regia Mercator Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Cerbona Granola bár
( 511 ) 30

Gabonakészítmények; gabonaszeletek; magas protein tartalmú gabonaszeletek; müzli; snack ételek (gabona

alapú); zab alapú ételek.
43

Bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; kávéházak; vendéglátás.

( 210 ) M 17 03962
( 220 ) 2017.12.12.
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( 731 ) A.R.M. Alba Regia Mercator Kft., Budapest (HU)

( 541 ) Cerbona Müzli bár
( 511 ) 30

Gabonakészítmények; gabonaszeletek; magas protein tartalmú gabonaszeletek; müzli; snack ételek (gabona

alapú); zab alapú ételek.
43

Bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; kávéházak; vendéglátás.

( 210 ) M 17 03963
( 220 ) 2017.12.12.
( 731 ) A.R.M. Alba Regia Mercator Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Mázli szelet
( 511 ) 30

Gabonakészítmények; gabonaszeletek; magas protein tartalmú gabonaszeletek; müzli; snack ételek (gabona

alapú); zab alapú ételek.
( 210 ) M 17 03967
( 220 ) 2017.12.12.
( 731 ) Szerdahelyi Gabriella, Zsámbék (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; hirdetési- és reklámszolgáltatások, reklámanyagok terjesztése,

kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38

Távközlés, nevezetesen, közösségi portál, elektronikus levelezés, e-mail, információs szolgáltatások

interneten keresztül, üzenetek és képek továbbítása számítógép segítségével.
41

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

( 210 ) M 17 04065
( 220 ) 2017.12.20.
( 731 ) Tóth Csaba, Ásotthalom (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Bel-és külföldi különjáratok; szerződéses járatok; zarándokutak; körutazások; céges kirándulások; óvodai,

iskolai kirándulások; esküvői szállítás; síutak; városnézés; jegyfoglalások; transzferjáratok biztosításának
értékesítésével kapcsolatos szolgáltatások.
36

Utazással kapcsolatos biztosítás közvetítés; biztosítási szolgáltatások.

39

Szállítás, utazásszervezés; autóbuszkölcsönzés; autóbuszok működtetése; autókölcsönzés; helyfoglalás

(utazás); helyfoglalás utazással kapcsolatban; járművek kölcsönzése, bérbeadása; kirándulások, túrák,
társasutazások szervezése; szállítási szolgáltatások városnéző körutakhoz; utazás és utasok szállítása.
( 210 ) M 17 04066
( 220 ) 2017.12.20.
( 731 ) Tóth Zsuzsanna, Üllő (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

Elektronikus könyvek; letölthető elektronikus könyvek; díszítő mágnesek; hűtőmágnesek.
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Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,

bútorok kivételével; képeslapok, levelezőlapok; könyvek; könyvkötés; képregények; naplók; tollak.
41

Felnőtt tartalommal kapcsolatos on-line elérhető elektronikus publikációk letölthető és nem letölthető

formában; felnőtt tartalommal kapcsolatos blogírás.
( 210 ) M 17 04067
( 220 ) 2017.12.20.
( 731 ) Lőrinci László, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 9

Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; videó streaming
eszközök; médiatartalom helyi drótnélküli hálózatokon keresztüli streamingjére szolgáló eszközök.
38

Audio- és videoadatátvitellel kapcsolatos szolgáltatások; audiovizuális és multimédiás tartalom közvetítése

az interneten keresztül; telekommunikációs eszközök bérbeadása; élő közvetítések weboldalakon [webkamerás];
internetes audio- és videó streaming [egyidejű vagy azonnali adatfolyam]; internetes audio streaming [egyidejű
vagy azonnali adatfolyam] szolgáltatások; videó on-demand közvetítések; internetes videó streaming [egyidejű
vagy azonnali adatfolyam] szolgáltatások; online video-on-demand szolgáltatáson keresztül biztosított videó- és
audiotartalmakhoz való hozzáférés rendelkezésre bocsátása; távközlési berendezések kölcsönzése.
41

Audioberendezések kölcsönzése; filmfelvevő berendezések kölcsönzése; hangfelvételek kölcsönzése;

videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok vágása.
( 210 ) M 17 04068
( 220 ) 2017.12.20.
( 731 ) Gombás Andrea, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok

csomagoláshoz; virág- és csokoládédobozok.
31

Élő növények és virágok.

35

Interneten keresztül történő kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; virágok, csokoládék és az ezekhez

kapcsolódó tárgyak értékesítése.
( 210 ) M 17 04076
( 220 ) 2017.12.20.
( 731 ) Gao Rui, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

( 210 ) M 17 04077
( 220 ) 2017.12.20.
( 731 ) 303-as Média Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Pásztor Bernadett Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) LASH & LASHES, mert a szempilla öltöztet
( 511 ) 3

Kozmetikai szerek szempillákhoz, kozmetikumok szemöldökhöz, műszempillák, ragasztószerek

műszempillákhoz, sminkeltávolító készítményekkel átitatott kendők, sminkeltávolító, sminklemosó
készítmények, szemöldökceruzák (1) és szemöldökceruzák (2), szempillaspirál.
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( 210 ) M 17 04110
( 220 ) 2017.12.21.
( 731 ) Dr. Folly Réka, Badacsonytomaj (HU)
( 740 ) dr. Németh Sándor, Veszprém
( 546 )

( 511 ) 3

Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;

nem gyógyhatású szappanok; illatszerek, illóolajok, nem gyógyhatású kozmetikumok, nem gyógyhatású
hajszeszek; nem gyógyhatású fogkrémek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
32

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

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

áru).
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek. (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 04131
( 220 ) 2017.12.27.
( 731 ) Aldi Magyarország Élelmiszer Bt., Biatorbágy (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 1

Vegyszerek ipari használatra; tudományos célra használt vegyszerek; vegyszerek fényképészeti használatra;

mezőgazdasági vegyszerek; kertészetben használt vegyszerek; erdészetben használt vegyszerek; feldolgozatlan
műgyanták; feldolgozatlan műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek lágyítására, temperálására szolgáló
készítmények; forrasztáshoz használt vegyszerek; élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok;
cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok; kertészeti földkeverékek cserépbe; trágyák, műtrágyák,
trágyafélék.
2

Színezőanyagok; lakkok és politúrok; rozsda elleni tartósítószerek; fakorhadás megelőzésére szolgáló

készítmények; festőanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták; fémek fólia és por formájában.
3

Mosodai készítmények; fehérítő készítmények; polírozó készítmények; zsíreltávolító, zsírtalanító

készítmények; dörzsölő szerek; szappanok; illatszer készítmények; esszenciális olajok; kozmetikai szerek;
hajápoló folyadékok; fogkrémek; szájvizek, nem gyógyászati célra; WC-tisztítók; tisztítószerek háztartási
célokra; bőrápoló készítmények; mosogatószerek; tusolózselék, szájvizek, nem gyógyászati célra; mosóadalékok
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ruhákhoz; levegő illatosító készítmények; színeltávolító készítmények; tisztítókészítményeket tartalmazó

törlőkendők.
4

Automata hajtóműolaj; ipari zsír; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; üzemanyagok

(beleértve a motorbenzint is); világító üzemanyag; viaszgyertyák, gyertyabelek; illatosított gyertyák; rovarriasztót
tartalmazó gyertyák; teamécsesek; faszénbrikettek; grillgyújtós.
5

Gyógyszerészeti készítmények; orvosi készítmények; állatgyógyászati készítmények; egészségügyi

készítmények gyógyászati használatra; diétás ételek gyógyászati célokra; Diétás készítmények gyógyászati
használatra; állatorvosi használatra kialakított diétás szerek; bébiételek; táplálék kiegészítők; tapaszok,
kötszeranyagok; orvosi kötszerek, fogtömő anyagok; fogászati viasz; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására
szolgáló készítmények; gombaölő szerek, fungicidek; gyomirtó szerek, herbicidek; pelenkák csecsemőknek és
inkontinenciában szenvedőknek; vatta gyógyszerészeti célokra; szájon át szedhető fájdalomcsillapítók; gyomirtó
szerek, herbicidek; gyógyhatású ajakkrémek; légyfogó papír; higiéniai készítmények és cikkek.
6

Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; ércek; feldolgozatlan vagy félig feldolgozott fémek, nem meghatározott

használatra; hordozható fémszerkezetek; kábelek, huzalok és láncok, fémből; fémáruk; kádak, medencék fémből;
páncéltermek és széfek; szögek; fémcsavarok; csavaranyák, reteszek és rögzítők fémből; létrák és állványzatok,
fémből; fém tolózárak; szállítható, mobil üvegházak fémből, háztartási használatra; lakatok.
7

Szerszámgépek; motorok, nem szárazföldi járművekhez; erőátviteli kapcsolók gépekhez; nem kézi

működtetésű mezőgazdasági eszközök; keltetőgépek; árusító automaták; palacktöltő gépek; gépek szénsavas
italok gyártásához [elektromos]; ásványvízgyártásban használt gépek; gabona-elválasztók; sörpumpák; szénakötő,
szénakötöző gépek; elektromos viaszpolírozó gépek és eszközök; fúrógépek; kenyérvágó gépek; vasalógépek;
vajkészítő gépek; hordozható rotációs gőzprések textíliákhoz; gőzgépek; gőzzel tisztító készülékek; tömítések
[hajtóművek részei]; konzervnyitók, elektromos; prés légmotorok, sűrített levegős motorok; sűrített levegős
szivattyúk; nyomdagépek; dinamók; kerékpár dinamók; csomagológépek, betétek szűrőgépekhez; kefék,
elektromos működtetésű [gépalkatrészek]; áramfejlesztő generátorok; elektromos kalapácsok; elektromechanikus
élelmiszergyártó gépek; zsírtalanító gépek; címkézők [gépek]; festőgépek; színezőgépek; festékszórók;
festékszóró pisztolyok [gépek], levegővel működtetett; elektromos ablaknyitó berendezések; ablaknyitók,
hidraulikus; ablaknyitók, pneumatikus; ablakzárók, elektromos; ablakzárók, hidraulikus; ablakzárók,
pneumatikus; szűrögépek; palackmosó gépek; húsdarálók [gépek]; marógépek; gyümölcsprések, elektromos,
háztartási használatra; zöldségreszelő gépek; mosogatógépek cserépedényekhez; menetfúró és menetvágó gépek;
simítóprések; gravírozógépek; szecskavágó kések; kalapácsok [gépalkatrészek]; elektromos kézifúrók; nem
kézzel működtetett, kézi szerszámok; varrógépek, tűzőgépek; gereblyegépek; faipari, famegmunkáló gépek;
emelő berendezések; elektromos kávédarálók; motoros fűrészek; ragasztópisztolyok, elektromos; dagasztógépek,
gyúrógépek; sűrített levegős gépek; elektromos keverőgépek; golyóscsapágyak; tüskék, lyukasztók
lyukasztógépekhez; lyukasztógépek, perforálógépek; elektromos hegesztő készülékek; gázhegesztő gépek;
elektromos hegesztőkészülékek; gázhegesztő gépek; forrasztólámpák; levegőszivattyúk [garázsfelszerelések];
kaszáló- és aratógépek; kések fűnyírókhoz; mángorlógépek; textilipari gépek; száraztésztagyártó gépek; ollók
(elektromos); kések [gépalkatrészek]; elektromos kések; fenőgépek; keverőgépek; keverőgépek háztartási
használatra [elektromos]; őrlőgépek; elektronikus konyhai darálók; őrlőgépek háztartási használatra, nem kézi;
hulladékaprító gépek; varrógépek; szegecselőgépek; papírgyártó gépek; elektromos parketta-fényesítő gépek;
borsőrlők, nem kézi működtetésű; (elektromos) csiszológépek és -berendezések; pneumatikus kalapácsok;
szivattyúk [gépek, motorok vagy hajtóművek részei]; szivattyúk [gépek]; dobok, tamburinok hímzőgépekhez;
fűnyírók; szabályozók [géprészek]; gőzcsapdák; elektromos tisztítógépek és berendezések; robotok [gépek];
habverők, elektromos; keverők, keverőgépek; fűrészlapok [géprészek]; fűrészasztalok [géprészek]; fűrészgépek;
kipufogódobok, hangtompítók motorokhoz és hajtóművekhez; rostáló berendezések; ollók, elektromos;
nyírógépek; szelepek [géprészek]; kiegyenlítő, kiegyensúlyozó gépek; élezőkerekek, köszörűkövek [géprészek];
élezőkerekek, köszörűkövek [géprészek]; elektromos habverők háztartási célokra; gázzal működő lángvágók;
vágógépek, vágószerszámok; elektromos cipőfényezők; gázhegesztő gépek; elektromos hegesztőkészülékek;
műanyagok lezárására szolgáló elektromos készülékek; elektromos hegesztőkészülékek; (elektromos) szőnyeg- és
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padlószőnyeg-tisztító gépek és készülékek; rokkák; öblítő gépek; porszívók; zsákok porszívókhoz; csövek

porszívókhoz; porszívóhoz csatlakoztatható illat- és fertőtlenítőszer szóró tartozékok; bélyegzőgépek,
sajtológépek; stoppológépek; kötőgépek; elektromos ajtónyitók; ajtónyitók, hidraulikus; ajtónyitók, pneumatikus;
elektromos ajtózárók; hidraulikus ajtózárók, pneumatikus ajtózáró berendezések; elektromos keverőgépek;
gyomláló gépek; emelőszerkezetek [gépek]; mosóberendezések; mosógépek; vízmelegítők [géprészek];
szerszámok [géprészek]; befogóeszközök szerszámgépekhez; szerszámgépek; csörlők, vitlák; ruhacsavaró,
ruhafacsaró gépek mosáshoz; kolbásztöltő gépek; töltőgépek; elektronikus konyhai darálók; elektromos
működtetésű szerszámok; fűrészlapok szerszámgépekhez; elektromos szerszámokkal használt korongok
csiszoláshoz; elektromos szerszámokhoz való fejek; foglalatok szerszámgépekhez; habverők, mint elektromos
készülékek; mosóberendezések; konyhai szerszámok [elektromos eszközök]; elektromos kerti gépek; elektromos
működtetésű szerszámok; fűrészlapok szerszámgépekhez; elektromos szerszámokkal használt korongok
csiszoláshoz; elektromos szerszámokhoz való fejek; foglalatok szerszámgépekhez; festőgépek; betétkések
fémmegmunkáló gépekhez; elektromos csavarhúzók; légsűrítők [gépek]; elektromos szögbelövő pisztolyok.
8

Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák;

elektromos és nem elektromos szőrtelenítő eszközök; nem elektromos csavarhúzók; ágvágók [kéziszerszámok];
fúrók.
9

Tudományos készülékek és berendezések; hajózási készülékek és műszerek; fényképészeti készülékek és

eszközök; optikai készülékek és eszközök; mérőműszerek; mechanikus életmentő készülékek; elektromos áram
vezetésére szolgáló berendezések, készülékek és kábelek; elektromos áram kapcsolására szolgáló berendezések és
készülékek; elektromos áram átalakítására szolgáló berendezések és készülékek; elektromos áram tárolására
szolgáló készülékek és berendezések; elektromos áram vezérlésére szolgáló készülékek és berendezések;
felvevőkészülékek; berendezések hang, adatok vagy képek közvetítésére; képreprodukáló készülékek; mágneses
adathordozók; hanglemezek; kompaktlemezek, CD-k; DVD-k; digitális tárolási média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; pénztárgépek; számológépek; adatfeldolgozó berendezések;
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülék; balesetek elleni védőkesztyűk; elemek; szemüvegek
[optika]; optikai eszközök, teljesítménynövelők és javítók; számítógép hardverek; elektromos hosszabbítók,
elosztók; elektromos áramköri kártyák; biztonsági, védelmi és jelzőkészülékek; audio berendezések;
TV-készülékek; digitális videolemez [DVD] felvevők; DVD-lejátszók; DVD-k; távközlési felszerelés; USB
pendrive-ok; földmérő berendezések és eszközök; filmfelvevő gépek és berendezések; súlymérő készülékek és
eszközök; jelző berendezések és készülékek; ellenőrző (felügyelő) berendezések és készülékek; oktatási
készülékek és eszközök.
10

Művégtagok; műszernek; műfogak, ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok mozgáskorlátozottak

számára készített terápiás eszközök és segédeszközök; masszázsberendezések; sebészeti és sebkezelési
felszerelések; fogászati berendezések; állatorvosi készülékek és eszközök; ortopédiai cikkek; sebészeti
varratanyagok; masszázsberendezések; berendezések, gépek és tárgyak csecsemőknek; cumik; orvosi műszerek;
rollátorok, járássegítő kocsik időseknek; testedzésre szolgáló terápiás készülékek.
11

Világítókészülékek; fűtőkészülékek; gőzfejlesztő berendezések; főző berendezések; hűtőkészülékek;

szárítóberendezések; szellőztető berendezések; vízelosztó berendezések; egészségügyi készülékek, vízellátó és
közegészségügyi berendezések; zseblámpák, elektromos; elektromos lámpák; villanykörték; szaniterek és
fürdőszobai szerelvények és vízvezeték tartozékok; elektromos főzőeszközök; elektromos fűtőberendezések;
elektromos grillsütők; elektromos ruhaszárítók [hőszárítók]; elektromos hűtők, hűtőszekrények [háztartási
célokra]; elektromos ventilátorok [háztartási célokra]; elektromos tűzhelyek háztartási célokra; hajszárítók;
szökőkutak, locsolókészülékek és öntözőrendszerek; kempingfőzők; barbecue eszközök, készülékek; hűtőtáskák;
világítótestek, lámpatestek; forrólevegős sütők; LED-es lámpatestek, fényforrások; halogén izzók.
12

Járművek és szállítóeszközök; kerékpárok; motorkerékpárok; járművek részei és szerelvényei; gokartok;

nem motoros robogók [járművek]; üléshuzatok járművekhez; kerekek.
13

Lőfegyverek; lőszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tűzijátékszerek.

14

Nemesfém ötvözetek; ékszerek; díszek [ékszerek]; ékkövek; féldrágakövek; időmérők; időmérő eszközök.
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Hangszerek; elektronikus billentyűzetek [hangszerek]; zongorák.

16

Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; irodai kellékek; papíripari

vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; írószerek; festékes dobozok és ecsetek; hengerek
szobafestőknek; művészecsetek; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések]; nyomdabetűk;
klisék; papírból, kartonból vagy műanyagból készült tasakok és cikkek árucikkek csomagoláshoz és tároláshoz;
autóstérképek; kézműves anyagok papírból; derékszögű vonalzók rajzoláshoz; körzők; ajándékcsomagoló papír;
ajándékcímkék; ajándékcsomagoló fólia; egészségügyi papír, WC-papír; papírtörölközők; asztalneműk papírból;
festéktálcák; festőhengerek; papír-írószer áruk; fotónyomtató papír [nem kémiailag érzékenyített];
ragasztóanyagok irodai használatra; papírból készült szalagok; nyomatok; műanyag fólia csomagolásra.
17

Gumi; guttapercha; azbeszt; mica, csillámpala; feldolgozatlan és félig feldolgozott guttapercha helyettesítői;

feldolgozatlan és félig feldolgozott gumi helyettesítői; feldolgozatlan és félig feldolgozott azbeszt helyettesítői;
feldolgozatlan és félig feldolgozott csillám helyettesítői; műanyag fóliák [félkész termékek]; félkész gyanta;
tömítő és szigetelő anyagok; kitömő, tömítő anyagok; rugalmas csövek, tömlők és ezekhez való szerelvények (a
szelepeket is beleértve), valamint szerelvények merev csövekhez, egyik sem fémből; tömítőgyűrűk.
18

Bőrök és műbőrök; állatbőrök és irhák; állatbőrök és irhák; utazótáskák, bőröndök, tárcák és más

hordozóeszközök; esernyők és napernyők; sétapálcák; korbácsok, ostorok; hámok; lószerszámok; nyakörvek
állatoknak; ruhák állatoknak; poggyász; hátizsákok, hátitáskák; pórázok kisállatoknak.
19

Építőanyagok, kivéve fém; merevcsövek, nem fémből [építés]; aszfalt, szurok és bitumen; építmények

(hordozható - kivéve fém); emlékművek nem fémből.
20

Bútorok; tükrök (ezüstözött üveg); képkeretek; tároló egységek [bútorok]; tárolók, nem fémből

[raktározáshoz, szállításhoz]; csont, nyers vagy részben megmunkált állapotban; bálnaszila [halcsont], nyers vagy
félig megmunkáh állapotban; gyöngyház nyers vagy félig megmunkált állapotban; osztrigahéjak, kagylók;
tajtékkő [szepiolit]; borostyán; csavarok, nem fémből; gardróbszekrények; tároló állványok; tároló ládák
műanyagból; kerti bútorok; felfújható (gumi) matracok; kempingmatracok; ágyak, ágyneműk, matracok, párnák,
díszpárnák; cipőszekrények; fekhelyek, ágyak házi kedvencek részére; kézzel működtetett nem fémből készült
kerti tömlődobok; ruhafogasok, ruhaakasztók, vállfák.
21

Háztartási eszközök, kis méretű; asztalneműk, főzőedények és tárolók; fésűk; szivacsok; kefék és ecsetek,

kivéve a festési célokra valókat; kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; nyers vagy félig
megmunkált üveg, kivéve az építési üveget; háztartási üvegáru; porcelánok; agyagedények; tisztítórongyok;
fogkefék (elektromos -); háztartási vagy konyhai eszközök; étkészlet, a kések, villák és kanalak kivételével;
kozmetikai és toalett eszközök és fürdőszobai felszerelések; edények, fazekak; öntözőberendezések; ételtartók
kedvtelésből tartott kisállatoknak; madárkalitkák; vödrök; kávéskészletek; serpenyők; kertészeti kesztyűk; seprűk;
szobrok, kisplasztikák, dísztáblák és művészeti alkotások porcelánból, terrakottából vagy üvegből, amelyek ebbe
az osztályba tartoznak.
22

Zsinegek, spárgák; hálók; ponyvák, sátoranyagok, sátrak és nem rögzített takarók; vitorlák; zsákok

ömlesztett anyagok szállítására és tárolására; kitömő anyagok; nem gumiból, műanyagból, papírból vagy
kartonból készült töltőanyagok; nyers textilrostok.
23

Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.

24

Textilek és textilhelyettesítők; vásznak; függönyök; zuhanyfüggönyök; tányéralátétek, nem papírból;

matrachuzatok; fürdőszobai törölközők; ágyneműk és takarók; konyharuhák és asztalterítők; steppelt paplanok,
paplanok; fedőtakarók, plédek; törölközők; pehelypaplanok; takarók kisállatok számára; hálózsákok.
25

Ruházati cikkek; kalapáruk; lábbelik; dzsekik; hosszúnadrágok; legging nadrágok, cicanadrágok; szoknyák;

talárok; harisnyaáruk, kötöttáruk; zoknik; derékszíjak, övek; nyaksálak [sálak]; alsóruházat, fehérneműk;
melltartók; pizsama; topok [ruházati cikkek]; ingek; pólók; felsőruházat; tornaruhák; sportcipők; dzsekik;
esőruhák; csecsemőruházat.
26

Csipke; hímzések; rugalmas szalagok; szalagok textilből; cipőfűzők; gombok; horgos kapcsok, francia

kapcsok; tűk; művirágok; hajdíszek, hajcsavarók, hajcsatok, álhajak; ruházati kellékek, varrási és textildekorációs
árucikkek; varrókészletek.
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Szőnyegek, pokrócok, lábtörlők; lábtörlők [gyékények]; padlóburkolatok, mesterséges burkolatok; tapéta.

28

Játékok; játékszerek; videojátékok; torna- és sporttermékek; műkarácsonyfák; karácsonyfadíszek;

karácsonyfa talpak; játékszerek; miniatűr öntött fém járművek; babák; babaruhák; babaházak; játékszerek;
kirakós játékok [puzzle]; kitömött játékok; rádióvezérlésű játékok; játékok kisállatoknak; sportcikkek és
felszerelések.
29

Húsok; hal-, tengeri ételek és puhatestűek; baromfi, nem élő; vadhús; levesek és csontlevesek,

húskivonatok; tartósított zöldségek; gyümölcsök, tartósított; fagyasztott zöldségek; fagyasztott gyümölcsök;
szárított zöldségek; szárított gyümölcs; zöldségek, főtt; főtt gyümölcsök; feldolgozott gyümölcsök, gombák és
zöldségek (beleértve a dióféléket és hüvelyeseket); zselék; dzsemek, lekvárok [nem citrusfélékből];
gyümölcsbefőttek; tojások; tej; tejtermékek; étkezési olajok és zsírok; húsok; gomba, tartósított; angolszalonna;
burgonya alapú rágcsálnivalók; hüvelyes zöldség-alapú snack-ételek; zöldségalapú snackételek; kész saláták;
előételként felszolgált saláták; vaj; mogyoróvaj; savanyúságok; feldolgozott zöldségtermékek; készételek húsból;
halételek; túlnyomórészt csirkehúsból készült készételek; feldolgozott tökmag.
30

Kávé; tea; kakaó; pótkávé; rizs, tápióka; szágó; liszt; gabonakészítmények; kenyér; süteménytészta;

pékáruk; torták cukrokból; kandiscukor; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; szirupok és melasz; élesztő;
sütőpor; só; mustár; ecet; szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; fűszerek; jég; müzliszeletek;
kenyérkeverékek; pizza; bagettek; gyümölcsös sütemények/torták; csokoládé; rágógumi; majonéz; paradicsom
ketchup; salátaöntetek; marinádok [fűszeres pácok]; lisztből készült tészták; metélt tészta, nudli, galuska;
tésztaételek; szárított gyógynövények; természetes édesítőszerek.
31

Mezőgazdasági, vízgazdasági termények, kertészeti és erdészeti termékek; vetőmagok; friss gyümölcsök és

zöldségek; friss kerti gyógynövények; diófélék [gyümölcsök]; fejes saláta, friss; gombák; friss tök; dinnyék; friss
avokádó; természetes növények; virágok; vágott virág; virághagymák; hagymák; palánták; magvak
[vetőmagvak]; élő állatok; táplálékok és takarmányok állatoknak; macskaeledelek; kutyaeledelek; madáreledelek,
italok házikedvencek részére; maláta.
32

Sörök; ásványvíz [italok]; szénsavas víz; alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szirupok

alkoholmentes italok készítéséhez; készítmények italokhoz, energiaitalok; sportitalok; alkoholmentes szénsavas
italok; szójaalapú italok, nem tejpótlók; zöldséglevek [italok].
33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével); borok; szeszes italok; habzóbor, pezsgő.

34

Dohány; dohányzási cikkek; gyufák, öngyújtók dohányosoknak.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; kiskereskedelmi

szolgáltatások, interneten is, élelmiszerek, mosószerek, tisztító- és takarítószerek, takarító eszközök,
fertőtlenítőszerek, kozmetikumok/testápoló szerek, higiéniás termékek, recept nélkül kapható gyógyszerek,
élelmiszer-kiegészítők terén; kiskereskedelmi szolgáltatások, interneten is, a következőkre vonatkozóan:
tűzijáték, elektromos készülékek/- tartozékok, elektronikus készülékek és tartozékaik, számítógépek és
számítógép tartozékok, CD-lemezek, számítógépes hardver és számítógépes szoftver, világítóeszközök;
kiskereskedelmi szolgáltatások, interneten is, szerszámok, kerti szerszámok és tartozékaik, kerékpárok és
tartozékaik, autós felszerelések, órák és dísztárgyak, író- és irodai cikkek, könyvek és egyéb nyomtatványok,
bútorok és egyéb berendezési tárgyak, kerti bútorok, háztartási és konyhai eszközök és alkatrészeik, háztartási
cikkek, ágybetétek, azon belül párnák, ágyneműk, háztartási textíliák terén; kiskereskedelmi szolgáltatások,
interneten is, ruházat, fejfedők, cipők, sporteszközök, játékszerek, a szabadidő eltöltéséhez kapcsolódó cikkek,
állateledelek, növények, dohányáru terén; kiskereskedelmi szolgáltatások; az interneten keresztül is; utazásokra
vonatkozóan, nyomdai munkák és fényképészeti, valamint filmművészeti fejlesztés, virágküldő szolgáltatás,
valamint telefon- és internetajánlatok; bevásárlóközpontok, kiskereskedelmi üzletek és diszkont üzletek
üzemeltetése élelmiszerek, mosószerek, tisztító- és takarítószerek, takarító eszközök, fertőtlenítőszerek,
kozmetikumok/testápoló szerek, higiéniás termékek, recept nélkül kapható gyógyszerek, élelmiszer-kiegészítők
terén; szupermarketek, kiskereskedelmi üzletek és diszkont kiskereskedelmi áruházak működtetése a következők
számára: tűzijáték, elektromos készülékek és tartozékok, elektronikus készülékek és tartozékaik, számítógépek és
számítógép tartozékok, CD-lemezek, számítógépes hardver és számítógépes szoftver, világítóeszközök;
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bevásárlóközpontok, kiskereskedelmi üzletek és diszkont üzletek üzemeltetése szerszámok, kerti szerszámok és

tartozékaik, kerékpárok és tartozékaik, autós felszerelések, órák és dísztárgyak, író- és irodai cikkek, könyvek és
egyéb nyomtatványok, bútorok és egyéb berendezési tárgyak, kerti bútorok, háztartási és konyhai eszközök és
alkatrészeik, háztartási cikkek, ágybetétek, azon belül párnák, ágyneműk, háztartási textíliák terén;
bevásárlóközpontok, kiskereskedelmi üzletek és diszkont üzletek üzemeltetése ruházat, fejfedők, cipők,
sporteszközök, játékszerek, a szabadidő eltöltéséhez kapcsolódó cikkek, állateledelek, növények, dohányáru
terén; Információk rendelkezésre bocsátása interneten, nevezetesen fogyasztói termékekkel kapcsolatos
információk, fogyasztói tanácsadással kapcsolatos információk és vevőszolgálati információk; áruk vásárlásáról
és eladásáról és szolgáltatások végzéséről szóló szerződések közvetítése mások részére, az interneten is
(amennyiben a 35. osztályba tartoznak); szupermarketek, kiskereskedelmi üzletek és kiskereskedelmi diszkont
üzletek működtetése; mobiltelefon szerződések közvetítése mások részére; az üzletfejlesztés szervezési tervezése
és felügyelete; munkaerő-toborzás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; nagykereskedelmi szolgáltatások
élelmiszerek, mosószerek, tisztító- és takarítószerek, takarító eszközök, fertőtlenítőszerek,
kozmetikumok/testápoló szerek, higiéniás termékek, recept nélkül kapható gyógyszerek, élelmiszer-kiegészítők
terén; nagykereskedelmi szolgáltatások a következőkre vonatkozóan: tűzijáték, elektromos készülékek és
tartozékok, elektronikus készülékek és tartozékaik, számítógépek és számítógép tartozékok, CD-lemezek,
számítógépes hardver és számítógépes szoftver, világítóeszközök; nagykereskedelmi szolgáltatások tűzijáték,
elektromos és elektronikus háztartási eszközök, audiovizuális eszközök, navigációs eszközök, okostelefonok,
okosórák, mobiltelefonok, számítógépek és számítógépes kiegészítők, CD-lemezek, számítógépes hardverek és
szoftverek, világítóeszközök terén; nagykereskedelmi szolgáltatások ruházat, fejfedők, cipők, sporteszközök,
játékszerek, a szabadidő eltöltéséhez kapcsolódó cikkek, állateledelek, növények, dohányáru terén;
segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében; beszerzői szolgáltatások [áruk
illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek].
36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások.

37

Építkezés; elektromos berendezések üzembe helyezése és javítása; elektromos berendezések javítása;

számítógépek és számítógép perifériák telepítése, javítása és karbantartása; szerszámok javítása; kerti szerszámok
javítása és karbantartása; kerékpárok javítása; autós kiegészítők javítása; órajavítás; ékszerek foglalatainak
javítása; bútor-karbantartás; bútorok javítása; berendezési tárgyak javítása; kerti bútorok javítása; háztartási és
konyhai eszközök javítása; sportfelszerelések javítása; játékok javítása; szabadidős cikkek javítása; elektronikus
eszközök és tartozékaik üzembe helyezése; bútorok és berendezési tárgyak beépítése; kerti bútorok telepítése;
háztartási eszközök és kiegészítőik telepítése; konyhai gépek üzembe helyezése; sporteszközök telepítése.
38

Távközlés; távközlési szolgáltatások; internetes portálokhoz való hozzáférés biztosítása; felhasználói

hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; adat-, hang-, videó- és multimédia fájlok továbbítása,
beleértve a letölthető fájlokat valamint a számítógépes világhálón folyamatosan sugárzott (streaming) fájlokat;
internetszolgáltatók; mobiltelefonos kommunikáció.
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; parkolási szolgáltatások; áruk szállítása.

40

Étel- és italkezelés; fényképek feldolgozása, fényképkidolgozás; fényképek digitális javítása; nyomtatás,

fényképészeti és mozgóképes filmkidolgozás; audio- és videófelvételek sokszorosítása; levegő és vízszabályozás
és tisztítás.
41

Szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; kiadói és híradói, beszámolói

szolgáltatás; oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; fordítás és tolmácsolás; kiskereskedelmi
ügyvezetéshez kapcsolódó képzési szolgáltatások; szakmai képzés, betanítás; szemináriumok szervezése; levelező
tanfolyamok.
42

Tudományos és technológiai szolgáltatások; új termékek fejlesztésére szolgáló kutatás; illusztrációs

szolgáltatások [tervezés]; kutatási szolgáltatások biztosítása; számítógépes hardverek tervezése és fejlesztése;
szoftverek tervezése és fejlesztése; információtechnológiai [IT] szolgáltatások; webtárhely és szoftver
szolgáltatások, szoftver bérlés; számítógépes hardverek és felszerelések, eszközök bérbeadása; IT-tanácsadói-,
tájékoztató- és információs szolgáltatások; informatikai biztonsági, védelmi és javítási szolgáltatások;
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adatmásolási és átalakítási szolgáltatások, adatkódolási szolgáltatások; számítógépes elemzés; digitális vízjellel

való ellátás; számítógépes szolgáltatások elektronikus adattárolással kapcsolatban; szoftver- és
adatbázisrendszerek fejlesztése, frissítése és karbantartása; honlapok és weboldalak tervezése és frissítése;
tudományos és technológiai szolgáltatások; tesztelés, hitelesítés és minőségellenőrzés; tervezési szolgáltatások.
43

Étel- és italellátás; ideiglenes szállásbiztosítás; bútorok, abroszok és étkészletek bérbeadása.

44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; emberi egészségügyi szolgáltatások;

állategészségügyi szolgáltatások; szépségápolás; mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági
szolgáltatások; virágüzletek szolgáltatásai; virágkötészet.
45

Jogi szolgáltatások; felügyeleti szolgáltatások; online közösségi hálózatok szolgáltatásai.

( 210 ) M 17 04132
( 220 ) 2017.12.27.
( 731 ) Aldi Magyarország Élelmiszer Bt., Biatorbágy (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 1

Vegyszerek ipari használatra; tudományos célra használt vegyszerek; vegyszerek fényképészeti használatra;

mezőgazdasági vegyszerek; kertészetben használt vegyszerek; erdészetben használt vegyszerek; feldolgozatlan
műgyanták; feldolgozatlan műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek lágyítására, temperálására szolgáló
készítmények; forrasztáshoz használt vegyszerek; élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok;
cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok; kertészeti földkeverékek cserépbe; trágyák, műtrágyák,
trágyafélék.
2

Színezőanyagok; lakkok és politúrok; rozsda elleni tartósítószerek; fakorhadás megelőzésére szolgáló

készítmények; festőanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták; fémek fólia és por formájában.
3

Mosodai készítmények; fehérítő készítmények; polírozó készítmények; zsíreltávolító, zsírtalanító

készítmények; dörzsölő szerek; szappanok; illatszer készítmények; esszenciális olajok; kozmetikai szerek;
hajápoló folyadékok; fogkrémek; szájvizek, nem gyógyászati célra; WC-tisztítók; tisztítószerek háztartási
célokra; bőrápoló készítmények; mosogatószerek; tusolózselék, szájvizek, nem gyógyászati célra; mosóadalékok
ruhákhoz; levegő illatosító készítmények; színeltávolító készítmények; tisztítókészítményeket tartalmazó
törlőkendők.
4

Automata hajtóműolaj; ipari zsír; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; üzemanyagok

(beleértve a motorbenzint is); világító üzemanyag; viaszgyertyák, gyertyabelek; illatosított gyertyák; rovarriasztót
tartalmazó gyertyák; teamécsesek; faszénbrikettek; grillgyújtós.
5

Gyógyszerészeti készítmények; orvosi készítmények; állatgyógyászati készítmények; egészségügyi

készítmények gyógyászati használatra; diétás ételek gyógyászati célokra; Diétás készítmények gyógyászati
használatra; állatorvosi használatra kialakított diétás szerek; bébiételek; táplálék kiegészítők; tapaszok,
kötszeranyagok; orvosi kötszerek, fogtömő anyagok; fogászati viasz; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására
szolgáló készítmények; gombaölő szerek, fungicidek; gyomirtó szerek, herbicidek; pelenkák csecsemőknek és
inkontinenciában szenvedőknek; vatta gyógyszerészeti célokra; szájon át szedhető fájdalomcsillapítók; gyomirtó
szerek, herbicidek; gyógyhatású ajakkrémek; légyfogó papír; higiéniai készítmények és cikkek.
6

Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; ércek; feldolgozatlan vagy félig feldolgozott fémek, nem meghatározott

használatra; hordozható fémszerkezetek; kábelek, huzalok és láncok, fémből; fémáruk; kádak, medencék fémből;
páncéltermek és széfek; szögek; fémcsavarok; csavaranyák, reteszek és rögzítők fémből; létrák és állványzatok,
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fémből; fém tolózárak; szállítható, mobil üvegházak fémből, háztartási használatra; lakatok.

7

Szerszámgépek; motorok, nem szárazföldi járművekhez; erőátviteli kapcsolók gépekhez; nem kézi

működtetésű mezőgazdasági eszközök; keltetőgépek; árusító automaták; palacktöltő gépek; gépek szénsavas
italok gyártásához [elektromos]; ásványvízgyártásban használt gépek; gabona-elválasztók; sörpumpák; szénakötő,
szénakötöző gépek; elektromos viaszpolírozó gépek és eszközök; fúrógépek; kenyérvágó gépek; vasalógépek;
vajkészítő gépek; hordozható rotációs gőzprések textíliákhoz; gőzgépek; gőzzel tisztító készülékek; tömítések
[hajtóművek részei]; konzervnyitók, elektromos; prés légmotorok, sűrített levegős motorok; sűrített levegős
szivattyúk; nyomdagépek; dinamók; kerékpár dinamók; csomagológépek, betétek szűrőgépekhez; kefék,
elektromos működtetésű [gépalkatrészek]; áramfejlesztő generátorok; elektromos kalapácsok; elektromechanikus
élelmiszergyártó gépek; zsírtalanító gépek; címkézők [gépek]; festőgépek; színezőgépek; festékszórók;
festékszóró pisztolyok [gépek], levegővel működtetett; elektromos ablaknyitó berendezések; ablaknyitók,
hidraulikus; ablaknyitók, pneumatikus; ablakzárók, elektromos; ablakzárók, hidraulikus; ablakzárók,
pneumatikus; szűrögépek; palackmosó gépek; húsdarálók [gépek]; marógépek; gyümölcsprések, elektromos,
háztartási használatra; zöldségreszelő gépek; mosogatógépek cserépedényekhez; menetfúró és menetvágó gépek;
simítóprések; gravírozógépek; szecskavágó kések; kalapácsok [gépalkatrészek]; elektromos kézifúrók; nem
kézzel működtetett, kézi szerszámok; varrógépek, tűzőgépek; gereblyegépek; faipari, famegmunkáló gépek;
emelő berendezések; elektromos kávédarálók; motoros fűrészek; ragasztópisztolyok, elektromos; dagasztógépek,
gyúrógépek; sűrített levegős gépek; elektromos keverőgépek; golyóscsapágyak; tüskék, lyukasztók
lyukasztógépekhez; lyukasztógépek, perforálógépek; elektromos hegesztő készülékek; gázhegesztő gépek;
elektromos hegesztőkészülékek; gázhegesztő gépek; forrasztólámpák; levegőszivattyúk [garázsfelszerelések];
kaszáló- és aratógépek; kések fűnyírókhoz; mángorlógépek; textilipari gépek; száraztésztagyártó gépek; ollók
(elektromos); kések [gépalkatrészek]; elektromos kések; fenőgépek; keverőgépek; keverőgépek háztartási
használatra [elektromos]; őrlőgépek; elektronikus konyhai darálók; őrlőgépek háztartási használatra, nem kézi;
hulladékaprító gépek; varrógépek; szegecselőgépek; papírgyártó gépek; elektromos parketta-fényesítő gépek;
borsőrlők, nem kézi működtetésű; (elektromos) csiszológépek és -berendezések; pneumatikus kalapácsok;
szivattyúk [gépek, motorok vagy hajtóművek részei]; szivattyúk [gépek]; dobok, tamburinok hímzőgépekhez;
fűnyírók; szabályozók [géprészek]; gőzcsapdák; elektromos tisztítógépek és berendezések; robotok [gépek];
habverők, elektromos; keverők, keverőgépek; fűrészlapok [géprészek]; fűrészasztalok [géprészek]; fűrészgépek;
kipufogódobok, hangtompítók motorokhoz és hajtóművekhez; rostáló berendezések; ollók, elektromos;
nyírógépek; szelepek [géprészek]; kiegyenlítő, kiegyensúlyozó gépek; élezőkerekek, köszörűkövek [géprészek];
élezőkerekek, köszörűkövek [géprészek]; elektromos habverők háztartási célokra; gázzal működő lángvágók;
vágógépek, vágószerszámok; elektromos cipőfényezők; gázhegesztő gépek; elektromos hegesztőkészülékek;
műanyagok lezárására szolgáló elektromos készülékek; elektromos hegesztőkészülékek; (elektromos) szőnyeg- és
padlószőnyeg-tisztító gépek és készülékek; rokkák; öblítő gépek; porszívók; zsákok porszívókhoz; csövek
porszívókhoz; porszívóhoz csatlakoztatható illat- és fertőtlenítőszer szóró tartozékok; bélyegzőgépek,
sajtológépek; stoppológépek; kötőgépek; elektromos ajtónyitók; ajtónyitók, hidraulikus; ajtónyitók, pneumatikus;
elektromos ajtózárók; hidraulikus ajtózárók, pneumatikus ajtózáró berendezések; elektromos keverőgépek;
gyomláló gépek; emelőszerkezetek [gépek]; mosóberendezések; mosógépek; vízmelegítők [géprészek];
szerszámok [géprészek]; befogóeszközök szerszámgépekhez; szerszámgépek; csörlők, vitlák; ruhacsavaró,
ruhafacsaró gépek mosáshoz; kolbásztöltő gépek; töltőgépek; elektronikus konyhai darálók; elektromos
működtetésű szerszámok; fűrészlapok szerszámgépekhez; elektromos szerszámokkal használt korongok
csiszoláshoz; elektromos szerszámokhoz való fejek; foglalatok szerszámgépekhez; habverők, mint elektromos
készülékek; mosóberendezések; konyhai szerszámok [elektromos eszközök]; elektromos kerti gépek; elektromos
működtetésű szerszámok; fűrészlapok szerszámgépekhez; elektromos szerszámokkal használt korongok
csiszoláshoz; elektromos szerszámokhoz való fejek; foglalatok szerszámgépekhez; festőgépek; betétkések
fémmegmunkáló gépekhez; elektromos csavarhúzók; légsűrítők [gépek]; elektromos szögbelövő pisztolyok.
8

Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák;

elektromos és nem elektromos szőrtelenítő eszközök; nem elektromos csavarhúzók; ágvágók [kéziszerszámok];
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fúrók.
9

Tudományos készülékek és berendezések; hajózási készülékek és műszerek; fényképészeti készülékek és

eszközök; optikai készülékek és eszközök; mérőműszerek; mechanikus életmentő készülékek; elektromos áram
vezetésére szolgáló berendezések, készülékek és kábelek; elektromos áram kapcsolására szolgáló berendezések és
készülékek; elektromos áram átalakítására szolgáló berendezések és készülékek; elektromos áram tárolására
szolgáló készülékek és berendezések; elektromos áram vezérlésére szolgáló készülékek és berendezések;
felvevőkészülékek; berendezések hang, adatok vagy képek közvetítésére; képreprodukáló készülékek; mágneses
adathordozók; hanglemezek; kompaktlemezek, CD-k; DVD-k; digitális tárolási média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; pénztárgépek; számológépek; adatfeldolgozó berendezések;
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülék; balesetek elleni védőkesztyűk; elemek; szemüvegek
[optika]; optikai eszközök, teljesítménynövelők és javítók; számítógép hardverek; elektromos hosszabbítók,
elosztók; elektromos áramköri kártyák; biztonsági, védelmi és jelzőkészülékek; audio berendezések;
TV-készülékek; digitális videolemez [DVD] felvevők; DVD-lejátszók; DVD-k; távközlési felszerelés; USB
pendrive-ok; földmérő berendezések és eszközök; filmfelvevő gépek és berendezések; súlymérő készülékek és
eszközök; jelző berendezések és készülékek; ellenőrző (felügyelő) berendezések és készülékek; oktatási
készülékek és eszközök.
10

Művégtagok; műszernek; műfogak, ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok mozgáskorlátozottak

számára készített terápiás eszközök és segédeszközök; masszázsberendezések; sebészeti és sebkezelési
felszerelések; fogászati berendezések; állatorvosi készülékek és eszközök; ortopédiai cikkek; sebészeti
varratanyagok; masszázsberendezések; berendezések, gépek és tárgyak csecsemőknek; cumik; orvosi műszerek;
rollátorok, járássegítő kocsik időseknek; testedzésre szolgáló terápiás készülékek.
11

Világítókészülékek; fűtőkészülékek; gőzfejlesztő berendezések; főző berendezések; hűtőkészülékek;

szárítóberendezések; szellőztető berendezések; vízelosztó berendezések; egészségügyi készülékek, vízellátó és
közegészségügyi berendezések; zseblámpák, elektromos; elektromos lámpák; villanykörték; szaniterek és
fürdőszobai szerelvények és vízvezeték tartozékok; elektromos főzőeszközök; elektromos fűtőberendezések;
elektromos grillsütők; elektromos ruhaszárítók [hőszárítók]; elektromos hűtők, hűtőszekrények [háztartási
célokra]; elektromos ventilátorok [háztartási célokra]; elektromos tűzhelyek háztartási célokra; hajszárítók;
szökőkutak, locsolókészülékek és öntözőrendszerek; kempingfőzők; barbecue eszközök, készülékek; hűtőtáskák;
világítótestek, lámpatestek; forrólevegős sütők; LED-es lámpatestek, fényforrások; halogén izzók.
12

Járművek és szállítóeszközök; kerékpárok; motorkerékpárok; Járművek részei és szerelvényei; gokartok;

nem motoros robogók [járművek]; üléshuzatok járművekhez; kerekek.
13

Lőfegyverek; lőszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tűzijátékszerek.

14

Nemesfém ötvözetek; ékszerek; díszek [ékszerek]; ékkövek; féldrágakövek; időmérők; időmérő eszközök.

15

Hangszerek; elektronikus billentyűzetek [hangszerek]; zongorák.

16

Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; irodai kellékek; papíripari

vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; írószerek; festékes dobozok és ecsetek; hengerek
szobafestőknek; művészecsetek; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések]; nyomdabetűk;
klisék; papírból, kartonból vagy műanyagból készült tasakok és cikkek árucikkek csomagoláshoz és tároláshoz;
autóstérképek; kézműves anyagok papírból; derékszögű vonalzók rajzoláshoz; körzők; ajándékcsomagoló papír;
ajándékcímkék; ajándékcsomagoló fólia; egészségügyi papír, WC-papír; papírtörölközők; asztalneműk papírból;
festéktálcák; festőhengerek; papír-írószer áruk; fotónyomtató papír [nem kémiailag érzékenyített];
ragasztóanyagok irodai használatra; papírból készült szalagok; nyomatok; műanyag fólia csomagolásra.
17

Gumi; guttapercha; azbeszt; mica, csillámpala; feldolgozatlan és félig feldolgozott guttapercha helyettesítői;

feldolgozatlan és félig feldolgozott gumi helyettesítői; feldolgozatlan és félig feldolgozott azbeszt helyettesítői;
feldolgozatlan és félig feldolgozott csillám helyettesítői; műanyag fóliák [félkész termékek]; félkész gyanta;
tömítő és szigetelő anyagok; kitömő, tömítő anyagok; rugalmas csövek, tömlők és ezekhez való szerelvények (a
szelepeket is beleértve), valamint szerelvények merev csövekhez, egyik sem fémből; tömítőgyűrűk.
18

Bőrök és műbőrök; állatbőrök és irhák; állatbőrök és irhák; utazótáskák, bőröndök, tárcák és más
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hordozóeszközök; esernyők és napernyők; sétapálcák; korbácsok, ostorok; hámok; lószerszámok; nyakörvek

állatoknak; ruhák állatoknak; poggyász; hátizsákok, hátitáskák; pórázok kisállatoknak.
19

Építőanyagok, kivéve fém; merevcsövek, nem fémből [építés]; aszfalt, szurok és bitumen; építmények

(hordozható - kivéve fém); emlékművek nem fémből.
20

Bútorok; tükrök (ezüstözött üveg); képkeretek; tároló egységek [bútorok]; tárolók, nem fémből

[raktározáshoz, szállításhoz]; csont, nyers vagy részben megmunkált állapotban; bálnaszila [halcsont], nyers vagy
félig megmunkáh állapotban; gyöngyház nyers vagy félig megmunkált állapotban; osztrigahéjak, kagylók;
tajtékkő [szepiolit]; borostyán; csavarok, nem fémből; gardróbszekrények; tároló állványok; tároló ládák
műanyagból; kerti bútorok; felfújható (gumi) matracok; kempingmatracok; ágyak, ágyneműk, matracok, párnák,
díszpárnák; cipőszekrények; fekhelyek, ágyak házi kedvencek részére; kézzel működtetett nem fémből készült
kerti tömlődobok; ruhafogasok, ruhaakasztók, vállfák.
21

Háztartási eszközök, kis méretű; asztalneműk, főzőedények és tárolók; fésűk; szivacsok; kefék és ecsetek,

kivéve a festési célokra valókat; kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; nyers vagy félig
megmunkált üveg, kivéve az építési üveget; háztartási üvegáru; porcelánok; agyagedények; tisztítórongyok;
fogkefék (elektromos -); háztartási vagy konyhai eszközök; étkészlet, a kések, villák és kanalak kivételével;
kozmetikai és toalett eszközök és fürdőszobai felszerelések; edények, fazekak; öntözőberendezések; ételtartók
kedvtelésből tartott kisállatoknak; madárkalitkák; vödrök; kávéskészletek; serpenyők; kertészeti kesztyűk; seprűk;
szobrok, kisplasztikák, dísztáblák és művészeti alkotások porcelánból, terrakottából vagy üvegből, amelyek ebbe
az osztályba tartoznak.
22

Zsinegek, spárgák; hálók; ponyvák, sátoranyagok, sátrak és nem rögzített takarók; vitorlák; zsákok

ömlesztett anyagok szállítására és tárolására; kitömő anyagok; nem gumiból, műanyagból, papírból vagy
kartonból készült töltőanyagok; nyers textilrostok.
23

Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.

24

Textilek és textilhelyettesítők; vásznak; függönyök; zuhanyfüggönyök; tányéralátétek, nem papírból;

matrachuzatok; fürdőszobai törölközők; ágyneműk és takarók; konyharuhák és asztalterítők; steppelt paplanok,
paplanok; fedőtakarók, plédek; törölközők; pehelypaplanok; takarók kisállatok számára; hálózsákok.
25

Ruházati cikkek; kalapáruk; lábbelik; dzsekik; hosszúnadrágok; legging nadrágok, cicanadrágok; szoknyák;

talárok; harisnyaáruk, kötöttáruk; zoknik; derékszíjak, övek; nyaksálak [sálak]; alsóruházat, fehérneműk;
melltartók; pizsama; topok [ruházati cikkek]; ingek; pólók; felsőruházat; tornaruhák; sportcipők; dzsekik;
esőruhák; csecsemőruházat.
26

Csipke; hímzések; rugalmas szalagok; szalagok textilből; cipőfűzők; gombok; horgos kapcsok, francia

kapcsok; tűk; művirágok; hajdíszek, hajcsavarók, hajcsatok, álhajak; ruházati kellékek, varrási és textildekorációs
árucikkek; varrókészletek.
27

Szőnyegek, pokrócok, lábtörlők; lábtörlők [gyékények]; padlóburkolatok, mesterséges burkolatok; tapéta.

28

Játékok; játékszerek; videojátékok; torna- és sporttermékek; műkarácsonyfák; karácsonyfadíszek;

karácsonyfa talpak; játékszerek; miniatűr öntött fém járművek; babák; babaruhák; babaházak; játékszerek;
kirakós játékok [puzzle]; kitömött játékok; rádióvezérlésű játékok; játékok kisállatoknak; sportcikkek és
felszerelések.
29

Húsok; hal-, tengeri ételek és puhatestűek; baromfi, nem élő; vadhús; levesek és csontlevesek,

húskivonatok; tartósított zöldségek; gyümölcsök, tartósított; fagyasztott zöldségek; fagyasztott gyümölcsök;
szárított zöldségek; szárított gyümölcs; zöldségek, főtt; főtt gyümölcsök; feldolgozott gyümölcsök, gombák és
zöldségek (beleértve a dióféléket és hüvelyeseket); zselék; dzsemek, lekvárok [nem citrusfélékből];
gyümölcsbefőttek; tojások; tej; tejtermékek; étkezési olajok és zsírok; húsok; gomba, tartósított; angolszalonna;
burgonya alapú rágcsálnivalók; hüvelyes zöldség-alapú snack-ételek; zöldségalapú snackételek; kész saláták;
előételként felszolgált saláták; vaj; mogyoróvaj; savanyúságok; feldolgozott zöldségtermékek; készételek húsból;
halételek; túlnyomórészt csirkehúsból készült készételek; feldolgozott tökmag.
30

Kávé; tea; kakaó; pótkávé; rizs, tápióka; szágó; liszt; gabonakészítmények; kenyér; süteménytészta;

pékáruk; torták cukrokból; kandiscukor; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; szirupok és melasz; élesztő;
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sütőpor; só; mustár; ecet; szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; fűszerek; jég; müzliszeletek;

kenyérkeverékek; pizza; bagettek; gyümölcsös sütemények/torták; csokoládé; rágógumi; majonéz; paradicsom
ketchup; salátaöntetek; marinádok [fűszeres pácok]; lisztből készült tészták; metélt tészta, nudli, galuska;
tésztaételek; szárított gyógynövények; természetes édesítőszerek.
31

Mezőgazdasági, vízgazdasági termények, kertészeti és erdészeti termékek; vetőmagok; friss gyümölcsök és

zöldségek; friss kerti gyógynövények; diófélék [gyümölcsök]; fejes saláta, friss; gombák; friss tök; dinnyék; friss
avokádó; természetes növények; virágok; vágott virág; virághagymák; hagymák; palánták; magvak
[vetőmagvak]; élő állatok; táplálékok és takarmányok állatoknak; macskaeledelek; kutyaeledelek; madáreledelek,
italok házikedvencek részére; maláta.
32

Sörök; ásványvíz [italok]; szénsavas víz; alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szirupok

alkoholmentes italok készítéséhez; készítmények italokhoz, energiaitalok; sportitalok; alkoholmentes szénsavas
italok; szójaalapú italok, nem tejpótlók; zöldséglevek [italok].
33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével); borok; szeszes italok; habzóbor, pezsgő.

34

Dohány; dohányzási cikkek; gyufák, öngyújtók dohányosoknak.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; kiskereskedelmi

szolgáltatások, interneten is, élelmiszerek, mosószerek, tisztító- és takarítószerek, takarító eszközök,
fertőtlenítőszerek, kozmetikumok/testápoló szerek, higiéniás termékek, recept nélkül kapható gyógyszerek,
élelmiszer-kiegészítők terén; kiskereskedelmi szolgáltatások, interneten is, a következőkre vonatkozóan:
tűzijáték, elektromos készülékek/- tartozékok, elektronikus készülékek és tartozékaik, számítógépek és
számítógép tartozékok, CD-lemezek, számítógépes hardver és számítógépes szoftver, világítóeszközök;
kiskereskedelmi szolgáltatások, interneten is, szerszámok, kerti szerszámok és tartozékaik, kerékpárok és
tartozékaik, autós felszerelések, órák és dísztárgyak, író- és irodai cikkek, könyvek és egyéb nyomtatványok,
bútorok és egyéb berendezési tárgyak, kerti bútorok, háztartási és konyhai eszközök és alkatrészeik, háztartási
cikkek, ágybetétek, azon belül párnák, ágyneműk, háztartási textíliák terén; kiskereskedelmi szolgáltatások,
interneten is, ruházat, fejfedők, cipők, sporteszközök, játékszerek, a szabadidő eltöltéséhez kapcsolódó cikkek,
állateledelek, növények, dohányáru terén; kiskereskedelmi szolgáltatások; az interneten keresztül is; utazásokra
vonatkozóan, nyomdai munkák és fényképészeti, valamint filmművészeti fejlesztés, virágküldő szolgáltatás,
valamint telefon- és internetajánlatok; bevásárlóközpontok, kiskereskedelmi üzletek és diszkont üzletek
üzemeltetése élelmiszerek, mosószerek, tisztító- és takarítószerek, takarító eszközök, fertőtlenítőszerek,
kozmetikumok/testápoló szerek, higiéniás termékek, recept nélkül kapható gyógyszerek, élelmiszer-kiegészítők
terén; szupermarketek, kiskereskedelmi üzletek és diszkont kiskereskedelmi áruházak működtetése a következők
számára: tűzijáték, elektromos készülékek és tartozékok, elektronikus készülékek és tartozékaik, számítógépek és
számítógép tartozékok, CD-lemezek, számítógépes hardver és számítógépes szoftver, világítóeszközök;
bevásárlóközpontok, kiskereskedelmi üzletek és diszkont üzletek üzemeltetése szerszámok, kerti szerszámok és
tartozékaik, kerékpárok és tartozékaik, autós felszerelések, órák és dísztárgyak, író- és irodai cikkek, könyvek és
egyéb nyomtatványok, bútorok és egyéb berendezési tárgyak, kerti bútorok, háztartási és konyhai eszközök és
alkatrészeik, háztartási cikkek, ágybetétek, azon belül párnák, ágyneműk, háztartási textíliák terén;
bevásárlóközpontok, kiskereskedelmi üzletek és diszkont üzletek üzemeltetése ruházat, fejfedők, cipők,
sporteszközök, játékszerek, a szabadidő eltöltéséhez kapcsolódó cikkek, állateledelek, növények, dohányáru
terén; Információk rendelkezésre bocsátása interneten, nevezetesen fogyasztói termékekkel kapcsolatos
információk, fogyasztói tanácsadással kapcsolatos információk és vevőszolgálati információk; áruk vásárlásáról
és eladásáról és szolgáltatások végzéséről szóló szerződések közvetítése mások részére, az interneten is
(amennyiben a 35. osztályba tartoznak); szupermarketek, kiskereskedelmi üzletek és kiskereskedelmi diszkont
üzletek működtetése; mobiltelefon szerződések közvetítése mások részére; az üzletfejlesztés szervezési tervezése
és felügyelete; munkaerő-toborzás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; nagykereskedelmi szolgáltatások
élelmiszerek, mosószerek, tisztító- és takarítószerek, takarító eszközök, fertőtlenítőszerek,
kozmetikumok/testápoló szerek, higiéniás termékek, recept nélkül kapható gyógyszerek, élelmiszer-kiegészítők
terén; nagykereskedelmi szolgáltatások a következőkre vonatkozóan: tűzijáték, elektromos készülékek és
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tartozékok, elektronikus készülékek és tartozékaik, számítógépek és számítógép tartozékok, CD-lemezek,

számítógépes hardver és számítógépes szoftver, világítóeszközök; nagykereskedelmi szolgáltatások tűzijáték,
elektromos és elektronikus háztartási eszközök, audiovizuális eszközök, navigációs eszközök, okostelefonok,
okosórák, mobiltelefonok, számítógépek és számítógépes kiegészítők, CD-lemezek, számítógépes hardverek és
szoftverek, világítóeszközök terén; nagykereskedelmi szolgáltatások ruházat, fejfedők, cipők, sporteszközök,
játékszerek, a szabadidő eltöltéséhez kapcsolódó cikkek, állateledelek, növények, dohányáru terén;
segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében; beszerzői szolgáltatások [áruk
illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek].
36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások.

37

Építkezés; elektromos berendezések üzembe helyezése és javítása; elektromos berendezések javítása;

számítógépek és számítógép perifériák telepítése, javítása és karbantartása; szerszámok javítása; kerti szerszámok
javítása és karbantartása; kerékpárok javítása; autós kiegészítők javítása; órajavítás; ékszerek foglalatainak
javítása; bútor-karbantartás; bútorok javítása; berendezési tárgyak javítása; kerti bútorok javítása; háztartási és
konyhai eszközök javítása; sportfelszerelések javítása; játékok javítása; szabadidős cikkek javítása; elektronikus
eszközök és tartozékaik üzembe helyezése; bútorok és berendezési tárgyak beépítése; kerti bútorok telepítése;
háztartási eszközök és kiegészítőik telepítése; konyhai gépek üzembe helyezése; sporteszközök telepítése.
38

Távközlés; távközlési szolgáltatások; internetes portálokhoz való hozzáférés biztosítása; felhasználói

hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; adat-, hang-, videó- és multimédia fájlok továbbítása,
beleértve a letölthető fájlokat valamint a számítógépes világhálón folyamatosan sugárzott (streaming) fájlokat;
internetszolgáltatók; mobiltelefonos kommunikáció.
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; parkolási szolgáltatások; áruk szállítása.

40

Étel- és italkezelés; fényképek feldolgozása, fényképkidolgozás; fényképek digitális javítása; nyomtatás,

fényképészeti és mozgóképes filmkidolgozás; audio- és videófelvételek sokszorosítása; levegő és vízszabályozás
és tisztítás.
41

Szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; kiadói és híradói, beszámolói

szolgáltatás; oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; fordítás és tolmácsolás; kiskereskedelmi
ügyvezetéshez kapcsolódó képzési szolgáltatások; szakmai képzés, betanítás; szemináriumok szervezése; levelező
tanfolyamok.
42

Tudományos és technológiai szolgáltatások; új termékek fejlesztésére szolgáló kutatás; illusztrációs

szolgáltatások [tervezés]; kutatási szolgáltatások biztosítása; számítógépes hardverek tervezése és fejlesztése;
szoftverek tervezése és fejlesztése; információtechnológiai [IT] szolgáltatások; webtárhely és szoftver
szolgáltatások, szoftver bérlés; számítógépes hardverek és felszerelések, eszközök bérbeadása; IT-tanácsadói-,
tájékoztató- és információs szolgáltatások; informatikai biztonsági, védelmi és javítási szolgáltatások;
adatmásolási és átalakítási szolgáltatások, adatkódolási szolgáltatások; számítógépes elemzés; digitális vízjellel
való ellátás; számítógépes szolgáltatások elektronikus adattárolással kapcsolatban; szoftver- és
adatbázisrendszerek fejlesztése, frissítése és karbantartása; honlapok és weboldalak tervezése és frissítése;
tudományos és technológiai szolgáltatások; tesztelés, hitelesítés és minőségellenőrzés; tervezési szolgáltatások.
43

Étel- és italellátás; ideiglenes szállásbiztosítás; bútorok, abroszok és étkészletek bérbeadása.

44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; emberi egészségügyi szolgáltatások;

állategészségügyi szolgáltatások; szépségápolás; mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági
szolgáltatások; virágüzletek szolgáltatásai; virágkötészet.
45

Jogi szolgáltatások; felügyeleti szolgáltatások; online közösségi hálózatok szolgáltatásai.

( 210 ) M 18 00107
( 220 ) 2018.01.16.
( 731 ) Szabó Róbert, Erdőkertes (HU)
( 740 ) Sili Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MORPHELO
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Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), éltmentő és oktatóberendezések és felszerelések, elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések, hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek, mágneses
adathordozók, hanglemezek, CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média, szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez, regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek, számítógépes szoftverek, tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi szolgáltatás).
25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

szolgáltatás).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások, számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés(az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 00108
( 220 ) 2018.01.16.
( 731 ) Cloud Native Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) Bóné Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Banzai Cloud
( 511 ) 38
42

Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
45

Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából; mások által

egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 00148
( 220 ) 2018.01.18.
( 731 ) Triff Adorján, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 9

Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók, hanglemezek; cD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 00215
( 220 ) 2018.01.24.
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( 731 ) Morgan King Group Zrt., Budapest (HU)

( 740 ) dr. Geönczeöl Csaba, Budapest
( 546 )

( 511 ) 34

Dohány; dohányzási cikkek; gyufák (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

( 210 ) M 18 00224
( 220 ) 2018.01.24.
( 731 ) Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság, Pannonhalma (HU)
( 740 ) Dr. Ifj. Lánchidi István, Lánchidi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3
30

Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; illatszerek, eszenciaolajok.
Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények; cukor, méz, melaszszirup; só; ecet, fűszeres mártások; fűszerek.
32

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

szörpök és más készítmények italokhoz.
33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

( 210 ) M 18 00238
( 220 ) 2016.05.16.
( 731 ) Amazon Technologies, Inc., Seattle Washington (US)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok; ajvár
[tartósított paprika]; albumin étkezésre; magas fehérjetartalmú tej; alginátok táplálkozási célra; darált mandula;
áloé vera emberi fogyasztásra elkészítve; szardella, ajóka; állati velő táplálkozási célra; almapüré; angolszalonna;
bab, tartósított; véreshurka; csontolaj, étkezési; csontleves, húsleves; húsleves koncentrátumok; vaj; vajkrém;
kaviár; húsok; sajtok; fésűkagylók, nem élő; csokoládés mogyoróvaj; kókuszvaj; szárított, aszalt kókuszdió;
kókuszolaj és -zsír [étkezési]; kókuszolaj; gyümölcsbefőttek; sűrített tej; kukoricaolaj; tőzegáfonya szósz [befőtt];
rákok, folyami, nem élő; tejszín [tejtermékek]; krokett; rákfélék, keménytestű, nem élő; aludttej; datolya;
madárfészkek, ehető; zsírok, étkezési; olajok, étkezési; tojások; zsírtartalmú keverékek, kenyérre; zsírtartalmú
anyagok étkezési zsírok előállításához; halfilé; halliszt emberi fogyasztásra; hal mousseok; halak; hal, tartósított;
halkonzervek; halból készített élelmiszertermékek; kandírozott, kristályosított gyümölcsök; fagyasztott
gyümölcsök; gyümölcs alapú snackek; gyümölcs csípsz; gyümölcskocsonya, -zselé; gyümölcshéj; gyümölcsök,
tartósított; alkoholban tartósított gyümölcsök; gyümölcspép gyümölcssaláták; gyümölcsbefőttek
gyümölcskonzervek; vadhús; zselatin csemegeuborka; gyömbérdzsem; sonka heringek; hummusz
[csicseriborsókrém] halenyv táplálkozási használatra; dzsemek, lekvárok [nem citrusfélékből]; zselék; kefir[tejes
ital]; kimchi [erjesztett zöldségételek]; kefir [tejes ital]; disznózsír; lecitin étkezési célokra; lencse, tartósított;
lenmagolaj kulináris célokra; máj; májpástétom; homár, nem élő; alacsony zsírtartalmú burgonyachipsek;
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margarin; lekvárok [citrusfélékből]; húsok; húskivonatok; kocsonyák; hús, tartósított; húskonzerv [konzerv]; tej;

tejes italok, főként tejet tartalmazó; erjesztett tejes italok étkezési célokra; tejtermékek; milk shake-ek
[tejturmixok]; gomba, tartósított; kagylók, nem élő; tojáslikőr (alkoholmentes -); mogyorók, elkészített; olívaolaj,
étkezési; olajbogyó, tartósított; hagyma, tartósított; osztriga, nem élő; pálmamag olaj, táplálkozási használatra;
pálmaolaj táplálkozási használatra; mogyoróvaj; földimogyoró, elkészítve; borsó, tartósított; pektin táplálkozásra;
piccalilli (zöldséges, fűszeres szósz); savanyúságok; virágporkészítmények [élelmiszer]; disznóhús; sültburgonya,
chips; burgonyapehely; burgonyakrokett; baromfi, nem élő; tojáspor; garnéla rákok, nem élő; készítmények
húsleveshez; leveskészítmények; fokhagyma [konzervek]; halikra, elkészítve; magvak, elkészítve;
napraforgómag, elkészítve; erjesztett tej; mazsola; repceolaj, étkezési; tejoltó; rjazsenka [sült kefir]; lazac; sózott
hal; sózott hús; szardínia; savanyú káposzta; kolbász; bundás virsli; tengeri uborka, nem élő; algakivonatok
élelmiszerekhez; szezámolaj; kagylófélék, rákfélék [nem élő]; garnélarákok, apró, nem élő; selyemhernyó gubó,
emberi fogyasztásra; tejföl; csigatojások táplálkozási célra; levesek szójababkonzervek; szójatej [tejpótló]
languszták, nem élő; faggyú, étkezési napraforgóolaj, étkezési; tahini [szezámmagkrém]; pirított tengeri alga; tofu
paradicsomlé főzéshez; paradicsompüré pacal; szarvasgomba, tartósított; tonhal, zöldséglevek főzéshez;
zöldséges mousseok [habok]; zöldségsaláták; zöldségleves készítmények; zöldségek, főtt; szárított zöldségek;
zöldségek, tartósított; zöldségkonzervek; tejsavó; tejszínhab; tojásfehérje; joghurt; tojássárgája.
30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér

péksütemények és cukrászsütemények fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet
fűszeres mártások; fűszerek; jég szegfűbors; mandulás édességek; marcipán massza; ánizsmag; fűszeres
készítmények ételekhez; pótkávé; sütőpor; sütőszóda [szódabikarbóna sütési célokra]; durva árpaliszt; babliszt;
sörecet; kötőanyagok fagylaltokhoz, jégkrémekhez; kenyér; zsemlék; zsemlemorzsa; briós; cukormáz
süteményekhez; süteménypor; sütemények; kandiscukor; kapribogyók; karamellák ételek (gabona alapú -);
gabonakészítmények; sajtburgerek [szendvicsek]; rágógumi, nem gyógyászati célokra; cikória [pótkávé]; chips
[gabonakészítmény]; csokoládé; csokoládés italporok; csokoládés italok tejjel; csokoládés mousse-ok [habok];
chow-chow [zöldséges ízesítő]; chutney [fűszeres ízesítő]; fahéj [fűszer]; szegfűszeg [fűszer]; kakaó; kakaóalapú
italok; kakaóitalok tejjel; kávé; kávé alapú italok; kávé tejjel; kávéaromák; fűszerek, ízesítők; kandiscukor;
édességek karácsonyfák díszítéséhez; aprósütemények, kekszek; konyhasó; kukoricapehely; kukoricaliszt;
kukorica, darált; kukorica, sült; kuszkusz [búzadara]; kekszek, rágcsálnivalók; borkő [monokálium-tartarát]
kulináris célokra; árpa őrlemény; zúzott zab; curry [ízesítő]; tejsodó; desszert mousse-ok [cukrászárú]; nyers
tészták; salátaöntetek; fagylaltok; esszenciák élelmiszerekhez, kivéve az étereszenciákat és az esszenciaolajokat;
liszttartalmú ételek; élesztők, erjesztőanyagok tésztákhoz; aromák, az illóolajok kivételével; ízesítők italokhoz
[kivéve illóolajok]; ízesítőszerek süteményekhez [kivéve illóolajok]; malomipari termékek; fondant, tortamáz;
fagyasztott joghurtok [fagylaltok, jégkrémek]; gyümölcsszószok; gyümölcsös zselés cukor [édességek]; kerti
gyógynövények, tartósított [ízesítőszerek]; gyömbér [fűszer]; gyömbérkenyér, mézeskalács; glükóz étkezési
használatra; glutén adalékok kulináris célokra; glutén [sikér] étkezési használatra; szirupok és melasz; dara
emberi fogyasztásra; tejalapú zabkása, étkezési használatra; halva [édességféle]; sonkamáz; magas protein
tartalmú gabonaszeletek; kukoricadara; kukoricadara; méz; hántolt árpa; zab hántolt/tisztított; fagylaltok és
jégkrémek; jég; jég, természetes vagy mesterséges; jeges tea; nem gyógyászati infúziók; ketchup [szósz]; kovász;
lenmag emberi fogyasztásra; édesgyökér [cukrászáru]; pasztillák, szögletes cukorkák [édességek]; makaróni;
macaron [mandulás cukrászsütemény]; malátás kekszek; malátakivonat élelmezési célra; maláta emberi
fogyasztásra; malátacukor, maltóz; marínádok [fűszeres pácok]; marcipán; majonéz; liszt; húslé, mártás, szaft;
húsos piték; húspuhító szerek, háztartási használatra; menta cukrászati használatra; szirupok és melasz; müzli;
mustár; mustárliszt; természetes édesítőszerek; metélttészta-alapú készételek; metélt tészta, nudli, galuska;
szerecsendió; zab alapú ételek; zabpehely; zabdara; pálmacukor palacsinták; lisztből készült tészták tésztaöntetek;
hasék; cukrászsütemények süteménytészta [pép, formázható] földimogyorós édességek; bors; borsmenta cukorka;
bors [ételízesítő]; pesto [szósz]; vajas kekszek [petit-beurre]; petits fours [sütemény]; gyümölcsös
sütemények/torták; pizza; pattogatott kukorica; burgonyaliszt; fagylaltporok; pralinék; tejszínhabot keményítő
termékek; pudingok; quiche [tésztában sült sós sodó]; ravioli; ételízesítő [fűszer]; rizs; rizs alapú rágcsálnivalók;
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rizssütemény; méhpempő; kétszersültek; sáfrány [ételízesítő]; szágó; só élelmiszerek tartósítására; szendvicsek;

szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; kötőanyagok kolbászhoz; tengervíz főzéshez; fűszerek;
fűszernövények; búzadara; szörbetek [fagylaltok]; szójabab krém [ételízesítő]; szójaliszt; szójaszósz; spagetti;
fűszerek; tavaszi tekercs; csillagánizs; ételkeményítő; édesgyökér [édesség]; cukor; szusi; kandiscukor; tabuié
[arab saláta]; taco; tápióka; tápiókaliszt; lepények; tea; tea alapú italok; sűrítőszerek főzéshez; paradicsomszósz;
tortilla; kurkuma; kenyér kovász nélkül, macesz; kávé, pörköletlen; vanília [ízesítőszer]; vanillin [vaníliapótló];
növényi készítmények pótkávéként való használatra; vermicelli, nudli, metélt tészta; ecet; gofri; búzaliszt;
búzacsíra emberi fogyasztásra; élesztő.
31

Friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok; élő növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta;

tengeri moszatok emberi vagy állati fogyasztásra; algarobilla [állati táplálék]; mandula [gyümölcs]; aloe vera
növények; táplálékok és takarmányok állatoknak; cukornád kipréselt szára [nyers állapotban]; árpa; bab, friss;
cékla, friss; bogyók [friss gyümölcsök]; italok házikedvencek részére; madáreledelek; korpa [gabona]; korpás
pép, táplálék állatoknak; szemes gabona, feldolgozatlan; gesztenye, friss; cikóriagyökér; cikória, friss;
karácsonyfák; citrusgyümölcs, friss; kakaóbab, nyers; kókuszdió héj; kókuszdió; kóladió; kopra [szárított
kókuszhús]; uborka, friss; szépiacsont madaraknak; kutyaeledelek [kekszfélék]; malátatörköly, sörtörköly; ehető
rágnivalók állatok részére; élő halak; halliszt állati fogyasztásra; szárított virágok díszítésre; virágok; táplálékok
és takarmányok állatoknak; friss gyümölcsök; friss kerti gyógynövények; magvak [gabona]; magvak állati
fogyasztásra; szőlő, friss; széna; mogyoró; komlótoboz; komló; borókabogyó; póréhagyma, friss; friss citrom;
lencse [zöldségféle], friss; fejes saláta, friss; lenmag állati fogyasztásra; lenmagliszt állati fogyasztásra; homárok,
élő; szentjánoskenyér; kukorica; kukorica takarmánypogácsa szarvasmarháknak; maláta sörfőzéshez és
szeszfőzéshez; törköly [gyümölcsök visszamaradt részei]; cukkini, friss; liszt állatoknak; gomba, friss; kagylók,
élő; csalán; diófélék [gyümölcsök]; zab; olajos takarmánypogácsák; olajbogyók, friss; hagymák, friss zöldségek;
narancs; osztrigák, élő; pálmafák; pálmalevelek; földimogyoróból készült takarmánypogácsa; földimogyoró liszt
állatoknak; földimogyoró, friss; borsó, friss; paprika [növény]; táplálék házi kedvenceknek; növények; szárított
növények díszítésre; virágpor [nyersanyag]; burgonya, friss; nyers fakérgek; gabonafélék feldolgozásakor
keletkezett melléktermékek, állati fogyasztásra; lepárlásnál visszamaradt anyagok; rebarbara, friss; rizsliszt
[takarmány]; feldolgozatlan rizs; gyökérzöldségek [táplálék]; rozsmag; szezám [növény]; kagylók, élő;
selyemhernyópeték; selyemhernyók; természetes gyep; paraj, friss [spenót]; cukornád; szarvasgomba, friss; friss
zöldségek; szőlőtőkék; búza; búzacsíra állati fogyasztásra; koszorúk élő virágokból; élesztő állati fogyasztásra.
32

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

szörpök és más készítmények italokhoz; szénsavas víz; aloe vera italok, alkoholmentes; alkoholmentes aperitifek;
sörök; sörcefre; alkoholmentes almabor; alkoholmentes koktélok; esszenciák italok előállításához;
komlókivonatok sör előállításához; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; gyömbéres üdítőital;
szőlőmust; izotóniás italok; kvasz [alkoholmentes ital]; limonádék; lítiumos vizek; malátasör; malátacefre;
mandulatej [ital]; ásványvíz [italok]; mustok; aAlkoholmentes italok; alkoholmentes gyümölcskivonatok;
alkoholmentes gyümölcsitalok; méz alapú alkoholmentes italok; mandulatej; pasztillák szénsavas italokhoz;
földimogyoró tej [alkoholmentes ital]; porok szénsavas italokhoz; termékek szénsavas vizek előállításához;
készítmények italokhoz; készítmények likőrök előállításához; termékek ásványvizek előállításához; szasszaparilla
[alkoholmentes ital]; szódavíz; smoothie-k [gyümölcs- vagy zöldségitalok]; szódavizek; sörbetek [italok];
szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz; ssztali vizek; paradicsomievek [italok]; zöldséglevek [italok]; vizek
[italok]; tejsavó alapú italok.
33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével); gyümölcstartalmú alkoholos italok; alkoholos italok (sörök

kivételével); alkoholos esszenciák; alkoholos kivonatok; ánizslikőr, anisette; ánizslikőr, anisette; aperitifek; arak
[rizspálinka]; gyomorkeserű [bittér] italok; brandy, borpárlat; almabor; koktélok; curacao; digesztív [emésztést
elősegítő] italok [szeszesitalok]; égetett szeszesitalok; alkoholos gyümölcskivonatok; gin; mézsör;
cseresznyepálinka; likőrök; nira [nádcukor alapú alkoholos ital]; mentalikőr; körtebor; lőre, csiger; kevert
alkoholos italok, nem söralapú; rizspálinka; rum; szaké; szeszes italok; vodka; whisky; borok.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; kiskereskedelmi
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szolgáltatások és online kiskereskedelmi szolgáltatások a következők értékesítésével kapcsolatban: ajvár

[tartósított paprika], albumin étkezési célokra, albumintartalmú tej, alginátok étkezési célokra, őrölt mandula,
embeh fogyasztásra készült aloe vera, ajóka, almapüré, angolszalonna, konzerv bab, véreshurka, étkezési
csontolaj, erőleves, erőleves-koncentrátumok, vaj, vajkrém, kaviár, hentesáru, sajt, vénuszkagyló [nem élő],
kakaóvaj, kókuszvaj, kiszárított kókusz, kókuszzsír, kókuszolaj, kompótok, sűrített tej, kukoricaolaj, áfonyaszósz
[kompót], nem élő rákok, tejszín [tejtermékek], krokett, nem élő héjas állatok, aludttej, datolya, madárfészkek
étkezési célokra, étkezési zsírok, étkezési olajok, tojások, kenyérre kenhető zsírtartalmú keverékek, zsírtartalmú
anyagok étkezési zsírok előállításához, halfilé, halliszt emberi fogyasztásra, halhabok, nem élő hal, konzervált
hal, hal, halkonzerv, halból készített ételek, kandírozott gyümölcsök, fagyasztott gyümölcsök, gyümölcsalapú
rágcsálnivaló ételek, gyümölcschips, gyümölcskocsonyák, gyümölcshéj, konzerv gyümölcs, alkoholban tartósított
gyümölcsök, gyümölcspép, gyümölcssaláták, főtt gyümölcsök, konzerv gyümölcsök, nem élő vadak, zselatin,
csemegeuborka, gyömbérdzsem, sonka, heringek, hummusz [csicseriborsó pástétom], zselatin étkezési célokra,
dzsemek, étkezési zselék, kefir [tejitalok], kimcsi [erjesztett zöldséges étel], kumisz [tejes ital], étkezési célú
disznózsír, lecitin étkezési célokra, konzerv lencse, lenmagolaj étkezési célokra, máj, májpástétom, nem élő
homár, alacsony zsírtartalmú burgonyachips, margarin, narancslekvár, hús, húskivonatok, húskocsonyák,
tartósított hús, húskonzerv, tej, főként tejet tartalmazó tejitalok, tejfermentumok étkezési célra, tejtermékek,
tejturmixok, konzervált gomba, nem élő éti kagylók, alkoholmentes tojáslikőr, kész mogyorófélék, étkezési
olívaolaj, konzervált olajbogyók, konzervált hagymák, nem élő osztriga, étkezési pálmamag-olaj, étkezési
pálmaolaj, mogyoróvaj, feldolgozott földimogyoró, konzervált zöldborsó, pektin étkezési célokra, pikkalilli,
savanyúságok, étkezési virágporkészítmények, disznóhús, sültburgonya, burgonyapehely, burgonyaropogós, nem
élő baromfi, tojáspor nem élő garnélarákok, termékek erőlevesek készítéséhez, készítmények levesek
készítéséhez, feldolgozott fokhagyma, feldolgozott halíkra, magvak, feldolgozott, feldolgozott napraforgómag,
prostokvasha [savanyított tej], mazsola, repceolaj, étkezési, tejoltó, ryazhenka [erjesztett főtt tej], lazac, sózott
hal, sózott húsok, szardínia, savanyú káposzta, kolbász, bundás virsli, tengeri uborka, nem élő, algakivonatok
étkezési célra, szezámolaj, kagylók, nem élő, rákok, nem élő, selyemhernyó-gubók, mindezek emberi
fogyasztásra, smetana [tejföl], csigatojások táplálkozási célra, levesek, szójabab, konzervált, étkezési célra,
szójatej [tejpótló], languszta, nem élő, étkezési faggyú, étkezési napraforgó olaj, tahini [szezámmag pástétom],
pirított tengerisaláta, tofu, paradicsomlé főzéshez, paradicsompüré, pacal, szarvasgomba, konzervált, tonhal,
zöldséglevek főzéshez, zöldséghabok, zöldségsaláták, zöldségleves készítmények, zöldségfélék, főtt,
zöldségfélék, szárított, zöldségfélék, tartósított, zöldségfélék, konzerv, tejsavó, tejszínhab, tojásfehérje, joghurt,
tojássárgája, fűszerkeverék, mandulás cukrászkészítmények, mandulapép, ánizsmag, aromakészítmények étkezési
célra, pótkávé, sütőpor, szódabikarbóna [szódabikarbóna főzési célra], árpaliszt, babliszt, propolisz, sörecet,
kötőanyagok fagylaltokhoz, kenyér, zsemlék, zsemlemorzsa, briós, süteménymáz [cukorbevonat], süteménypor,
torták, bonbonok, kapribogyók, karamell [édesség], zellersó, gabonaszeletek, gabonaalapú snack ételek,
gabonakészítmények, sajtburgerek [szendvicsek], rágógumik, cikória [kávépótló], chips [gabonatermékek],
csokoládé, csokoládéalapú italok, csokoládéitalok tejjel, csokoládéhabok, chow-chow [ízesítők], chutney
[ízesítők], fahéj [fűszerek], szegfűszeg [fűszerek], kakaó, kakaóalapú italok, kakaóitalok tejjel, kávé, kávéalapú
italok, kávéitalok tejjel, kávéizesítők [ízesítőszerek], fűszerek, cukrászáruk, cukrászáruk karácsonyfa díszítésére,
keksz, konyhasó, kukoricapehely, kukoricaliszt, kukorica, darált, kukorica, pirított, kuszkusz [búzadara],
krékerek, tartármártás étkezési célra, árpadara, őrölt zab, curry [fűszerek], tejsodó, desszerthabok [cukrászáruk].
süteménytészta, salátaöntetek, jeges édességek, étkezési célú kivonatok, eszenciák és illóolajok kivételével,
liszttartalmú ételek, erjesztő anyagok tésztákhoz, ízesítőszerek, kivéve az illóolajokat, ízesítőszerek, kivéve az
illóolajokat, italokhoz, ízesítőszerek, kivéve az illóolajokat, süteményekhez, malomipari termékek, fondant
[cukrászáruk], fagyasztott joghurtok [fagylalt], gyümölcsszósz [szószok], gyümölcskocsonya,[cukrászáruk], kerti
fűszernövények, konzervált [ízesítőszerek], gyömbér [fűszerek], mézeskalács, glükóz konyhai célokra,
glutén-adalékok konyhai célokra, élelmiszerként elkészített glutén, nádcukorszirup, dara emberi fogyasztásra,
pép, tejalapú, étkezési célra, halvah, zselatin sonkához, magas fehérjetartalmú gabonaszeletek, kukoricamálé,
kukorica, darált, méz, árpa hántolt, zab, hántolt, fagylalt, jég frissítő italokhoz, jég, természetes vagy mesterséges,
M1342

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 11. szám, 2018.06.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
jeges tea, forrázatok, nem gyógyhatású, ketchup [öntetek], kovász, lenmag emberi fogyasztásra, édesgyökér

[cukrászáruk], pasztillák [cukrászáruk], makaróni, macaroon [sütemények], malátás kekszek, malátakivonat
étkezési célra, maláta emberi fogyasztásra, malátacukor, fűszeres ecetes páclevek, marcipán, majonéz, lisztek,
mártások húshoz, húspástétomok, húspuhítók, háztartási célokra, menta édességekhez, melasz étkezési célra,
müzli, mustár, mustárliszt, édesítőszerek, természetes, tésztalapú előkészített ételek, metélttészták, szerecsendió,
zabalapú ételek, zabpehely, zabliszt, pálmacukor, palacsinták, tésztafélék, tésztaöntetek, levelestészta,
péksütemények, süteménytészta, mogyorós cukrászsütemények, bors, mentacukorkák, bors [ízesítőszerek], pesto
[öntetek], vajas kekszek, teasütemény [cukrászsütemények], piték, pizzák, pattogatott kukorica, burgonyaliszt
étkezési célra, fagylaltpor, pralinék, habfixáló készítmények tejszínhabhoz, pudingok, quiche, ravioli, fűszerek
[ízesítők], rizs, rizsalapú snack ételek, rizssütemény, méhpempő, kétszersültek, sáfrány [ízesítőszerek], szágó, só
élelmiszerek tartósítására, szendvicsek, szószok [ízesítők], kötőanyagok kolbászfélékhez, tengervíz főzéshez,
ízesítőszerek, liínár [ízesítőid], búzadara, szorbetel< [jeges édességek], tofu [ízesítők], szójaliszt, szójaszósz,
spagetti, fűszerek, tavaszi tekercsek, csillagánizs, élesztő ételekhez, édesgyökér-nyalókák [cukrászáruk], cukor,
sushi, bonbonok [cukorkák], tabuié, taco, tápióka, tápiókaliszt étkezési használatra, lepények, tea, teaalapú italok,
sűrítő anyagok élelmiszerek főzéséhez, paradicsomszósz, tortillák, kurkuma étkezési használatra, kenyér kovász
nélkül, kávé, pörköletlen, vanília [ízesítő], vaníliás cukor [vanília-helyettesítő], növényi készítmények
pótkávéként való használatra, vermicelli [metélttészták], ecet, amerikai palacsinták, búzaliszt, búzacsíra emberi
fogyasztásra, élesztő, alga, emberi fogyasztásra vagy állati fogyasztásra, algarobilla állati fogyasztásra, mandula
[gyümölcs], aloe vera növények, termékek állatok hizlalására, tápok állatoknak, illatos homok állatoknak [alom],
cukornád [nyersanyagok], árpa, babok, friss, cukorrépa, bogyós gyümölcsök, friss gyümölcsök, italok háziállatok
részére, madáreledelek, korpa, korpás pép állatoknak, tenyészállat-állomány, virághagymák, cserjék,
gabonamagvak, feldolgozatlan, szelídgesztenye, friss, cikóriagyökér, cikória [saláták], karácsonyfák,
déligyümölcsök, kakaóbab, nyers, kókuszdió héj, kókuszdió, kóladió, kopra, rákok, élő, héjas állatok, élő, uborka,
friss, szépiacsont madaraknak, kutyakekszek, malátatörköly, ehető rágnivaló termékek állatoknak, tojások
költésre, megtermékenyített, hal, élő, halliszt állati fogyasztásra, lenmagliszt [takarmány], virágok, szárított,
dekorációhoz, virágok, élő, takarmány, gyümölcs, friss, kerti fűszernövények, friss, magvak [gabonafélék],
magvak állati fogyasztásra, szőlő, friss, dara baromfiknak, széna, mogyoró, komlótoboz, komló, borókabogyó,
póréhagyma, friss, citrom, friss, lencsék, friss, fejes saláta, friss, mész állati takarmányhoz, lenmag
állateledelként, lenmagliszt állateledelként, homár, élő, szentjánoskenyér, kukorica, kukorica takarmánypogácsa
szarvasmarháknak, maláta sörfőzéshez és lepárláshoz, törköly, tök, darakeverék haszonállatok hizlalására, liszt
állatoknak, állatkerti állatok, gombacsíra szaporításra, gombák, friss, kagylók, élő; csalán, diófélék [gyümölcs],
zab, olajos takarmánypogácsák, olajbogyók, friss, hagymák, friss zöldségek, narancs, osztriga, élő, pálmafák,
pálmák [pálmafalevelek], mogyoróból készült takarmánypogácsa állatoknak, mogyoró lisztállatoknak, mogyoró,
friss, zöldborsó, friss, bors [növények], tápok háziállatoknak, fenyőtobozok, vetőmagok, növények, növények,
szárított, dekoráláshoz, virágpor [nyersanyagok], burgonya, friss, baromfi, élő, gabonafélék feldolgozásakor
keletkezett melléktermékek, állati fogyasztásra, rebarbara, rizsliszt takarmányként, rizs, feldolgozatlan,
gyökérzöldségek étkezési célra, rózsatövek, nyers parafa, rozs, tengeri uborka, élő, csírák botanikai célra,
palánták, szezám, kagylók, élő, spenót, friss, languszta, élő, cukornád, szarvasgomba, friss, zöldségfélék, friss,
szőlőtőkék, búza, búzacsíra állateledelként, koszorúk élő virágokból, élesztő állateledelekhez, szénsavas italok,
aloe vera italok, alkoholmentes, aperitifek, alkoholmentes, sör, sörcefre, almaborok, alkoholmentes, koktélok,
alkoholmentes, kivonatok italok előállításához, árpakivonatok sör előállításához, gyümölcslevek,
gyümölcsnektárok, alkoholmentes, gyömbérsör, mustok, nem erjesztett, izotóníás italok, kvass [alkoholmentes
italok], limonádék, lítiumos vizek, malátasör, malátacefre, mandulatej [italok], ásványvíz [italok], mustok,
alkoholmentes italok, alkoholmentes gyümölcskivonatok, alkoholmentes gyümölcsitalok, mézalapú
alkoholmentes italok, mandulatej, pasztillák szénsavas italokhoz, földimogyoróból készült tej [alkoholmentes
italok], porok szénsavas italokhoz, termékek szénsavas vizek előállításához, készítmények italkészítéshez,
készítmények likőrök előállításához, termékek ásványvizek előállításához, szárcsagyökér [alkoholmentes italok],
szódavíz, smoothie-k, szódavizek, szerbetek [italok], szirupok italokhoz, szirupok limonádékhoz, ásványvizek,
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paradicsomlé [italok], zöldséglevek [italok], vizek [italok], tejsavó-alapú italok, alkoholos italok (a sörök

kivételével), gyümölcstartalmú szeszes italok, alkoholos italok, sörök kivételével, alkoholos kivonatok, alkoholos
eszenciák, ánizs [likőr], ánizslikör, aperitifek, arak [rizspálinka], gyógynövényes röviditalok. brandy, almaborok,
koktélok, curacao, emésztést segítő röviditalok [likőrök és röviditalok], égetett szeszesitalok, gyümölcskivonatok,
alkoholos, gin, mézsör, cseresznyepálinka, likőrök, nira [cukornádalapú alkoholos ital], mentalikőr, körtebor,
lőre, előre kevert alkoholos italok, nem söralapú, rizsből készült alkohol, rum, szaké, röviditalok [italok], vodka,
whisky, borok; kiskereskedelmi bolt és/vagy szupermarket vezetése; kiskereskedelmi bolti szolgáltatások a
következőkkel kapcsolatban: friss és készételek, kozmetikai cikkek, takarítóeszközök, szépségápoló kellékek,
testápoló termékek, állateledelek, törlőkendők, vécépapír, szalvéták; fogyasztói hűségprogram vásárlók számára;
a fent említettekre vonatkozó információs és tanácsadási szolgáltatások.
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; kávéházak; kávéházak; kantinok, büfék, étkezdék;

vendéglátás; főzőeszközök bérbeadása; ivóvízadagoló automaták bérbeadása; éttermi szolgáltatások; önkiszolgáló
éttermek; gyorséttermek, snack bárok; szállásfoglalás; éttermi szolgáltatások; snack-bárok, kávézók és
kávéházak, kiszállításra főző éttermek és elvitelre főző éttermek szolgáltatásai; vendéglátás; kiszolgálós éttermi
ételek és italok készítése; online tájékoztatás a főzés, ételkészítés, borok, borok és ételek párosítása, összetevők és
receptek területén; online tájékoztatás az éttermek, valamint helyi ételek és italok terén.
( 210 ) M 18 00258
( 220 ) 2018.01.26.
( 731 ) FGSZ Zrt., Siófok (HU)
( 546 )

( 511 ) 39

Szállítás csővezetéken.

( 210 ) M 18 00264
( 220 ) 2018.01.26.
( 731 ) Károly Corner Residences Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Szabó Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár
( 546 )

( 511 ) 41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 00277
( 220 ) 2018.01.29.
( 731 ) Grantic Fashion Kft., Budapest (HU)
( 740 ) BRAND WAY & COMPASS Kft., Budapest
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( 541 ) "Öltözz fel!" griffwebshop.com

( 511 ) 24

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

takarók textilből és műanyagból; törülközők.
25

Női, férfi, gyerek, baba, ruházati termékek, cipők; kalapok; sportruházatok és lábbelik.

35

Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklámozás és marketing tevékenység és szolgáltatások; kereskedelmi

célú kiállítások és termék bemutatók szervezése; üzletek és bolthálózatok üzemeltetése; divatbemutatók
szervezése promóciós célokra; online hirdetési tevékenységek; teleshop műsorok gyártása; vásárlási
megrendelések ügyintézése; web áruházak üzemeltetése.
( 210 ) M 18 00300
( 220 ) 2018.01.30.
( 731 ) Bódis Gábor, Budapest (HU)
( 541 ) Still and Sparkling
( 511 ) 35

Reklámozás a turizmus és utazás terén.

( 210 ) M 18 00323
( 220 ) 2018.02.01.
( 731 ) Mizkan American, Inc., Mt. Prospect (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Étkezési olajok és zsírok; olajbogyó, tartósított; olajbogyó-konzerv [feldolgozott olívabogyóból];

oljabogyók [feldolgozott]; feldolgozott olajbogyók.
30

Ecet.

31

Olajbogyók, friss; feldolgozatlan olajbogyók.

( 210 ) M 18 00329
( 220 ) 2018.02.01.
( 731 ) MAMBÓ Rádió Kft., Pécs (HU)
( 740 ) Dr. Bíró Balázs, 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.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

( 210 ) M 18 00373
( 220 ) 2018.02.07.
( 731 ) dr. Szőke Henrik, Pilisszentkereszt (HU)
( 740 ) Zsók Ágnes, Solymár
( 541 ) pH-PENDULUM method
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok,
bébiételek;étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.
10

Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek.
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Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére.
( 210 ) M 18 00402
( 220 ) 2018.02.08.
( 731 ) WING Ingatlanfejlesztő és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Fütty Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

szolgáltatás).
( 210 ) M 18 00403
( 220 ) 2018.02.08.
( 731 ) V45 Ingatlanfejlesztő,Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Fütty Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

szolgáltatás).
( 210 ) M 18 00408
( 220 ) 2018.02.09.
( 731 ) Ofella Gergely 100%, Gödöllő (HU)
( 740 ) Dr. Liber Ádám, Liber Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég [fagyott víz] (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
32

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

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

valamennyi szolgáltatás).
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( 210 ) M 18 00409
( 220 ) 2018.02.09.
( 731 ) Dovák Péter Lajos, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Csetneki Attila, Budapest
( 541 ) Park Residence
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 18 00411
( 220 ) 2018.02.09.
( 731 ) Dovák Péter Lajos, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Csetneki Attila, Budapest
( 541 ) Avantgarde Apartments
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 18 00422
( 220 ) 2018.02.10.
( 731 ) HO-ÉP Kft. 100%, Kisgyalán (HU)
( 541 ) Sportin Card
( 511 ) 28

Gyűjthető kártyák [kártyajátékok]; játékok és játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

( 210 ) M 18 00425
( 220 ) 2018.02.10.
( 731 ) Horváth Dénes 100%, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Franchise-ra vonatkozó ügyviteli tanácsadási szolgáltatások; franchise megoldásokkal kapcsolatos üzleti

konzultációs szolgáltatások; franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás és konzultáció; franchise-hoz kapcsolódó
üzleti tanácsadás; franchise szolgáltatásokkal kapcsolatos kereskedelmi tanácsadás; franchise üzletek létesítésével
kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; ipari vállalkozásokkal kapcsolatos üzletviteli tanácsadási
szolgáltatások; kereskedelmi menedzsmenttel kapcsolatos konzultáció; kereskedelmi menedzsmenttel kapcsolatos
tanácsadási szolgáltatások; konzultáció az üzleti felvásárlások területén; külkereskedelmi konzultációs
szolgáltatások; marketing menedzsment konzultációhoz kapcsolódó üzleti tanácsadás; menedzsment tanácsadás;
piaci beszámolók, jelentések készítése; stratégiai marketinghez kapcsolódó üzleti tanácsadás; termékfejlesztéshez
kapcsolódó üzleti tanácsadási szolgáltatások; tanácsadás üzleti ügyekben; tanácsadás az üzletvezetés és marketing
területén; üzleti elemzéssel kapcsolatos segítségnyújtás, tanácsadási szolgáltatások és konzultáció; üzleti
elemzéssel kapcsolatos tanácsadás; üzleti konzultáció; üzleti menedzsmenttel kapcsolatos tanácsadás,
konzultáció; üzleti stratégiai konzultáció; üzleti stratégiai tanácsadás; üzleti stratégiával kapcsolatos konzultációs
és tanácsadási szolgáltatások; üzleti szaktanácsadás cégek számára; üzleti tanácsadás; üzleti tervezéshez
kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; üzleti tervezéssel kapcsolatos tanácsadás, konzultáció; üzletszervezési és
-vezetési tanácsadás; üzletszervezéssel és -vezetéssel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások; üzlettervezési
konzultáció; üzletviteli tanácsadás; vállalati imázs fejlesztésével kapcsolatos szaktanácsadás; üzleti arculattal
kapcsolatos üzleti segítségnyújtás; vállalati arculattal, cégarculattal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;
vállalati arculattal kapcsolatos tanulmányok; vállalati identitással kapcsolatos szolgáltatások, arculattervezés;
márkaalkotási szolgáltatások; márkaértékelési szolgáltatások; márkapozicionálási szolgáltatások; marketing
konzultációs szolgáltatások; marketing menedzsment tanácsadás; marketing menedzsmenthez kapcsolódó
tanácsadás; marketing stratégiák tervezése; marketing tanácsadás; piackutatás és marketing tanulmányok; üzleti
marketing tanácsadás; védjegy-stratégiai szolgáltatások.
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Logók tervezése vállalati arculathoz; márkanevek tervezése; márkatervezési szolgáltatások; védjegyek

tervezése.
45

Copyright [szerzői jog] menedzsment; domain nevek regisztrációjával kapcsolatos tanácsadás; domain

nevekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; egyeztetési, közvetítési és békéltetetési szolgáltatások; előadói
jogokkal kapcsolatos engedélyezési szolgáltatások [jogi szolgáltatások]; filmes szerzői jogok hasznosításával
kapcsolatos jogi szolgáltatások; filmekkel, televíziós műsorokkal, videókkal és zenei produkciókkal kapcsolatos
járulékos jogok hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; földrajzi jelzések védelmével kapcsolatos
tanácsadás; franchise-rendszerre vonatkozó jogi tanácsadás; franchise tevékenység jogi kérdéseivel kapcsolatos
konzultációs szolgáltatások; ipari tervek védelmével kapcsolatos tanácsadás; ipari tulajdonjogok és szerzői jogok
engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; ipari tulajdonjogok és szerzői jogok hasznosításával kapcsolatos jogi
szolgáltatások; ipari tulajdonjogok és szerzői jogok kezelése; ipari tulajdonjogok és szerzői jogok hasznosítása
engedélyeztetés útján [jogi szolgáltatások]; ipari tulajdonjogok és szerzői jogok kezelése és hasznosítása
engedélyeztetés útján [jogi szolgáltatások]; ipari tulajdonjogokkal kapcsolatos eljárásokra vonatkozó jogi
szolgáltatások; ipari tulajdonjogokkal kapcsolatos tanácsadás; ipari tulajdonjogokkal kapcsolatos tájékoztatás;
ipari tulajdonnal kapcsolatos tanácsadás; jogcímmel, jogosultsággal kapcsolatos kutatás; jogi információk
biztosítása; jogi konzultációs szolgáltatások; jogi kutatás; jogi kutatási szolgáltatások; jogi kutatások; jogi
szaktanácsadás franchisinggal kapcsolatban; jogi szakvélemények biztosítása; jogi szakvélemények készítése;
lajstromozott formatervezési mintaoltalmi bejelentések benyújtása; licencjogok kezelésével, ellenőrzésével és
megadásával kapcsolatos jogi szolgáltatások; mediációs szolgáltatások; professzionális tanácsadó szolgáltatások a
szellemi tulajdonjoggal kapcsolatban; szabadalmak engedélyeztetésével kapcsolatos tanácsadás; szabadalmak
hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; szabadalmak kezelése, ügyintézése; szabadalmakkal kapcsolatos
tanácsadási szolgáltatások; szabadalmi oltalommal kapcsolatos tanácsadás; szellemi tulajdon engedélyeztetésével
kapcsolatos tanácsadás; szellemi tulajdon engedélyezése a védjegyek területén [jogi szolgáltatások]; szellemi
tulajdon és szerzői jogok engedélyeztetése; szellemi tulajdon használatának engedélyezése [licensz]; szellemi
tulajdon kezelése; szellemi tulajdon kezelésével kapcsolatos tanácsadás; szellemi tulajdon licenszelésével,
engedélyezésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szellemi tulajdon licenszelése; szellemi tulajdon
megszerzésével kapcsolatos jogi szolgáltatások; szellemi tulajdon védelme; szellemi tulajdon védelmével
kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szellemi tulajdonjoghoz kapcsolódó jogi tanácsadás; szellemi tulajdonjogi
licenszek/engedélyek kiadása; szellemi tulajdonjogok érvényesítése; szellemi tulajdonjogok figyelemmel kísérése
jogi tanácsadás céljából; szellemi tulajdonjogok hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; szellemi
tulajdonjogokkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos jogi
szolgáltatások; szellemi tulajdonjogokra vonatkozó szerződések tárgyalásával és megírásával kapcsolatos jogi
szolgáltatások; szellemi tulajdonnal kapcsolatos konzultáció; szellemi tulajdonnal kapcsolatos licensz
szolgáltatások; szellemi tulajdonnal kapcsolatos licenszek adása; szellemi tulajdonnal kapcsolatos szolgáltatások;
szellemi tulajdonnal kapcsolatos vizsgálatok, kutatások; szellemi tulajdonnal kapcsolatos figyelő szolgáltatások;
szellemi tulajdonnal kapcsolatos információk nyújtása; szellemi tulajdonra vonatkozó tanácsadási szolgáltatások
egyetemek és kutatóintézetek számára; szellemi tulajdonra vonatkozó tanácsadási szolgáltatások befektetők
számára; szellemi tulajdonra vonatkozó tanácsadási szolgáltatások a szabadalmak és szabadalmi kérvények terén;
szellemi tulajdonra vonatkozó tanácsadási szolgáltatások nonprofit szervezetek számára; szerzői jog kezelésére
vonatkozó tanácsadás; szerzői jog licenszelésével kapcsolatos szaktanácsadási szolgáltatások; licensz
szolgáltatások; ipari vagyonkezelés; joggal, jogi ügyekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; ipari
tulajdonjogok licenszelése; filmes, televíziós, színházi és zenei produkciókkal kapcsolatos szerzői jog védelmére
és hasznosítására vonatkozó jogi szolgáltatások; védjegy monitoring [jogi szolgáltatások]; védjegyek
engedélyeztetésével kapcsolatos tanácsadás; védjegyek regisztrálásával kapcsolatos jogi szolgáltatások;
védjegyekhez fűződő jogok érvényesítése; védjegyfigyelési szolgáltatások; védjegyfigyelési szolgáltatások jogi
tanácsadási célra; védjegyoltalom kezelése, ügyintézése; védjegyoltalommal kapcsolatos tanácsadás;
védjegyügynök szolgáltatásai; védjegyek engedélyeztetése [jogi szolgáltatások].
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( 210 ) M 18 00428
( 220 ) 2016.02.15.
( 731 ) Spota Tech Ltd, Airdrie North Lanarkshire (GB)
( 541 ) SPOTA
( 511 ) 9

Számítógépes szoftverek; számítógépes szoftverek üzletek, közösségi médiák és hálózatok népszerűsítéséhez,

valamint jutalmak és hűségrendszerek szolgáltatásához; mobil eszközökhöz és táblagépekhez való alkalmazások;
alkalmazások mobileszközökhöz és táblagépekhez üzletek, közösségi médiák és hálózatok népszerűsítéséhez,
valamint jutalmak és hűségrendszerek szolgáltatásához; elektronikus kiadványok (elektronikusan letölthetők);
üzletek, közösségi médiák és hálózatok népszerűsítésével, valamint jutalmak és hűségrendszerek szolgáltatásával
kapcsolatos elektronikus kiadványok (letölthető); kódolt jutalom- és hűségkártyák; a fent említett áruk alkatrészei
és szerelvényei; egyik fent említett sem szövegek, képek vagy grafikák kódolásához és dekódolásához, vagy
kémiai jelek leolvasásához; kivéve szoftver online társkereséshez, és szoftverek szociális bemutatkozásokhoz az
online randizás és barátkozás céljából.
35

Interneten keresztül biztosított hirdetési szolgáltatások; reklámozási szolgáltatások biztosítása adatbázisok

útján; hirdetéssel kapcsolatos tanácsadás, konzultáció; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos információ
gyűjtése; elektronikus reklámszolgáltatások; reklámozáshoz kapcsolódó tájékoztató szolgáltatások; piackutatás
reklámozáshoz; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; üzleti promóció [reklámozás]; reklámozás
és értékesítési promóciós szolgáltatások; információ biztosítása, online módon is, a reklámozás, üzletvezetés,
adminisztráció és irodai munkák terén; reklámozással kapcsolatos információk szolgáltatása; reklámozással
kapcsolatos információk szolgáltatása; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletszervezéshez kapcsolódó
tanácsadási szolgáltatások; tanácsadási szolgáltatások a vevőszolgálattal kapcsolatban; marketing tanácsadás;
üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzleti tervezéshez kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; tanácsadási
szolgáltatások a vállalkozások ügyvitelével kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások a vállalkozások ügyvitelével
kapcsolatban; üzleti adatelemzési szolgáltatások; üzleti promóció; üzleti ajánlási/referencia szolgáltatások;
kutatások ügyletekkel kapcsolatban; üzleti statisztikai információs szolgáltatások; üzleti információk gyűjtése;
üzleti statisztikák gyűjtése; üzleti információk gyűjtése; üzleti statisztikák gyűjtése; üzleti információk gyűjtése;
üzleti információk gyűjtése; üzleti statisztikák összeállítása; számítógéppel támogatott üzleti információk;
számítógépesített üzleti információk visszakeresése; számítógépesített üzleti információs szolgáltatások; üzleti
információk szolgáltatása; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti adatok szolgáltatása; üzleti
információk biztosítása; üzletvezetési információszolgáltatás; üzleti statisztikai információk szolgáltatása;
kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; információk biztosítása üzletvezetéssel kapcsolatban;
üzleti információk biztosítása; kereskedelmi információk szerzése; kereskedelmi információk gyűjtése;
piackutatáshoz kapcsolódó információk gyűjtése; fogyasztópiaci információs szolgáltatások; marketinggel
kapcsolatos információnyújtás; adatgyűjtés; számítógépes adatbázishoz való hozzáférés révén nyújtott
kereskedelmi információs szolgáltatások; adatgyűjtési szolgáltatások; adatgyűjtési szolgáltatások; piackutatáshoz
kapcsolódó információk gyűjtése; piackutatási adatgyűjtő szolgáltatások; piackutatási adatkinyerési
szolgáltatások; piackutatás; szervezési és adminisztrációs szolgáltatások vásárlói hűségrendszerekkel, valamint
törzsvásárlói vagy légi törzsutas-rendszerekkel kapcsolatos juttatások szolgáltatásával összefüggésben;
szolgáltatások kliensek lojalitás programok szervezése és vezetése terén; vásárlói hűségprogramok szervezése,
működtetése és felügyelete; értékesítés ösztönzése fogyasztói hűségprogramok révén (mások számára);
értékesítés ösztönzése fogyasztói hűségprogramok révén (mások számára); eladásösztönző programok
megszervezése és irányítása; ösztönzési programok szervezése, működtetése és ellenőrzése; on-line promóció
számítógépes hálózaton; promóciós marketing; bemutatási szolgáltatások; eladási propaganda (mások számára);
eladási, értékesítési promóciók; értékesítés népszerűsítés beváltható kuponok kibocsátásával (mások részére);
marketinggel kapcsolatos információnyújtás; adatkezelési szolgáltatások; szervezési szolgáltatások személyes
célra, nevezetesen személyes ütemtervek szervezése; fentiekkel kapcsolatos tájékoztató és tanácsadó szolgáltatás.
36

Vásárlói hűségakciókhoz kapcsolódó értékzsetonok kiadása; kuponok és utalványok kiadása vásárlói

hűségrendszerekkel és törzsvásárlói programokkal kapcsolatos juttatások vonatkozásában; ösztönző
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rendszerekkel kapcsolatos értékzsetonok kibocsátása értékutalványok kibocsátása értékutalványok kibocsátása

értékutalványok kibocsátása; tájékoztatási tanácsadási és szaktanácsadási szolgáltatások nyújtása valamennyi
fent.
38

Számítógépes adatközlés; információ közlése elektronikus eszközökkel; információ közvetítéséhez

kapcsolódó számítógépes kommunikáció; adatok, információk, fényképek, képek, hanganyagok és/vagy videók
elektronikus továbbítása (feltöltése, posztolása vagy megjelenítése); információk közvetítése elektronikus
továbbítás által; számítógépes világhálózathoz és témák széles körére vonatkozó információkat tartalmazó online
lapokhoz való felhasználói hozzáférés biztosítása; témakörök széles skálájára vonatkozó információk átvitele,
többek között online módon és globális számítógépes hálózaton keresztül; adatkommunikáció elektronikus
eszközökkel; adatátviteli szolgáltatások; adatátviteli szolgáltatás; elektronikus adatátvitel; adatátviteli
szolgáltatások; kommunikációs szolgáltatások elektronikus adatcsere céljából; kommunikációs szolgáltatások
számítógépes hálózatokon keresztül; számítógépes adatközlés; elektronikus adatátvitel; a webhely felhasználóit
más helyi vagy globális weboldalakra irányító on-line kommunikációs kapcsolódási pontok rendelkezésre
bocsátása; elektronikus adatcsereszolgáltatások; adatátvitel elektronikus eszközökön keresztül; internetes
portálszolgáltatások (felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálózathoz); számítógép-hálózatokhoz
való hozzáférés biztosítása; online adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása; közösségi hálózatok fórumai [chat
szobák]; internetes fórumok biztosítása; telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes
hálózathoz; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; webportál-szolgáltatások
(felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálózathoz); linkek biztosítása más weboldalakhoz;
internethez való használói hozzáférhetőség biztosítása; tájékoztatási, tanácsadási és szaktanácsadási
szolgáltatások nyújtása valamennyi fent említetthez kapcsolódóan; egyik fent említett sem kapcsolatos szövegek,
képek vagy grafikák kódolásával.
41

Üzleti oktatási szolgáltatások; témák széles körére vonatkozó információk elektronikus kiadása, köztük

online formában történő és számítógépes világhálózaton keresztüli kiadása; oktatási szolgáltatások biztosítása
online fórum útján; oktatási információnyújtás; tájékoztatási, tanácsadási és szaktanácsadási szolgáltatások
nyújtása valamennyi fent említetthez kapcsolódóan.
42

Szoftver mint szolgáltatás; üzletek, közösségi médiák és hálózatok népszerűsítésével, valamint jutalmak és

hűségrendszerek szolgáltatásával kapcsolatos szoftver-mint-szolgáltatás; alkalmazásszoftver-szolgáltatók;
üzletek, közösségi médiák és hálózatok népszerűsítésével, valamint jutalmak és hűségrendszerek szolgáltatásával
kapcsolatos alkalmazás szoftver szolgáltatók; szoftverfejlesztés és szolgáltatás; üzletek, közösségi médiák és
hálózatok népszerűsítésével, valamint jutalmak és hűségrendszerek szolgáltatásával kapcsolatos szoftver mint
szolgáltatás; adattárolási szolgáltatások; tájékoztatási, tanácsadási és szaktanácsadási szolgáltatások nyújtása
valamennyi fent említetthez kapcsolódóan.
45

Információszolgáltatás, ideértve online, közösségi hálózatépítéssel kapcsolatosan; konzultációs

szolgáltatások a közösségi hálózatépítéssel kapcsolatban; online közösségi hálózatok szolgáltatásai; üzletek,
közösségi médiák és hálózatok népszerűsítésével, valamint jutalmak és hűségrendszerek szolgáltatásával
kapcsolatos közösségi média és hálózatépítési szolgáltatások; tájékoztatási, tanácsadási és szaktanácsadási
szolgáltatások nyújtása valamennyi fent említetthez kapcsolódóan; kivéve online társkereső szolgáltatások, és
szociális bemutatkozó szolgáltatások az online randizás és barátkozás céljából.
( 210 ) M 18 00431
( 220 ) 2018.02.12.
( 731 ) Török Katalin, Gödöllő (HU)
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( 546 )

( 511 ) 11
43

Fagylaltgépek; fagylaltkészítő gépek; ice roll fagylaltgép.
Vendéglátás; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; receptekkel kapcsolatos tanácsadás; kültéri

étkeztetési szolgáltatások; rendezvények, kitelepülések, fesztiválok.
( 210 ) M 18 00435
( 220 ) 2018.02.12.
( 731 ) Marton Tibor, Somlóvásárhely (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 541 ) SCARABEO
( 511 ) 32

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

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 00436
( 220 ) 2018.02.12.
( 731 ) Kandy International Kereskedelmi Kft., Fót (HU)
( 740 ) Szűcs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 20

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

félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán. (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
24

Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy műanyagból.(az osztály

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
27

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

falikárpitok.(az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 18 00437
( 220 ) 2018.02.12.
( 731 ) Zöldövezet Társulás Környezetvédelmi Egyesület, Nadap (HU)
( 740 ) XLEXUM IP Tanácsadó Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 40

Rendezvényeken, fesztiválokon keletkező hulladék újrafelhasználása; rendezvényzöldítés, nevezetesen
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környezettudatos hulladékmanagement; rendezvényeken felhasznált italos poharak újrafelhasználása.

41

Környezetvédelemhez kapcsolódó oktatási, szemléletformálási szolgáltatások; oktatási és képzési

szolgáltatásoka természet-és környezetvédelemmel kapcsolatban; csapatépítés (oktatás) természet- és
környezetvédelemmel és kapcsolatban; rendezvények szervezése környezetvédelemmel és újrahasznosítással
kapcsolatban; oktatási programok rendezése, szervezése, lebonyolítása környezetvédelemmel kapcsolatos
társadalmi felelősségvállalás ösztönzése céljából; képzési programok rendezése, szervezése, lebonyolítása
környezetvédelemmel kapcsolatos társadalmi felelősségvállalás ösztönzése céljából; rendezvények szervezése,
lebonyolítása környezetvédelemmel kapcsolatos társadalmi felelősségvállalás ösztönzése céljából.
45

Tanácsadási szolgáltatásoka környezetvédelemmel kapcsolatban; jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen a

környezetvédelemmel kapcsolatban; jótékonysági akciók, nevezetesen a környezetvédelemmel kapcsolatban.
( 210 ) M 18 00440
( 220 ) 2018.02.13.
( 731 ) Tamáska János, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 32

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

szörpök és más készítmények.
( 210 ) M 18 00476
( 220 ) 2018.02.15.
( 731 ) Takács Imre 100%, Székesfehérvár (HU)
( 740 ) Pintz és Társai Kft., Budapest
( 541 ) OPTI 4.0
( 511 ) 42

Műszaki szolgáltatások; műszaki tanácsadói szolgáltatások; gyártással kapcsolatos technológiai

szolgáltatások; gyártáshoz kapcsolódó mérnöki tanácsadó szolgáltatások; építéshez, összeszereléshez és
automatizált gyártáshoz (cad/cam) használt, adathordozón rögzített számítógépes programok (szoftverek)
fejlesztése.
( 210 ) M 18 00478
( 220 ) 2018.02.15.
( 731 ) HELL ENERGY Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
M1352
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Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru);
energiaitalok.
( 210 ) M 18 00479
( 220 ) 2018.02.15.
( 731 ) Sun System Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MIX
( 511 ) 10

Barnító készülékek, UV lámpák és barnító lámpák orvosi célokra és a barnító készülékek részei, beleértve

szűrők és reflektorok.
11

Barnító készülékek, UV lámpák és barnító lámpák nem orvosi célokra és a barnító készülékek részei,

beleértve szűrők és reflektorok.
44

Szépségápolási szolgáltatások.

( 210 ) M 18 00480
( 220 ) 2018.02.15.
( 731 ) Gabriacci Italy Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) Hirka és Pazár Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25
35

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.
Kereskedelmi ügyletek.

( 210 ) M 18 00485
( 220 ) 2018.02.15.
( 731 ) RAINFOREST CONSULTING Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) COACHING BY DRAWING
( 511 ) 41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 00500
( 220 ) 2018.02.19.
( 731 ) Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Kft., Székesfehérvár (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

Aludttej; kefir; sajtok; tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejföl; tejoltó; tejpor; tejpótlók; tejsavó;

tejszínhab; tejszín [tejtermékek]; tejtermékek.
( 210 ) M 18 00501
( 220 ) 2018.02.19.
( 731 ) Pannon Műtrágya Gyártó és Kereskedelmi Kft., Geszteréd (HU)
( 740 ) Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 541 ) Pannon Műtrágya

( 511 ) 1
44

Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; komposzt, trágyák, műtrágyák.
Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

( 210 ) M 18 00502
( 220 ) 2018.02.19.
( 731 ) Pannon Műtrágya Gyártó és Kereskedelmi Kft., Geszteréd (HU)
( 740 ) Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Pannon Lombtrágyák
( 511 ) 1
44

Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; komposzt, trágyák, műtrágyák.
Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

( 210 ) M 18 00503
( 220 ) 2018.02.19.
( 731 ) Földesi Zoltán, Békéscsaba (HU)
( 740 ) BRAND WAY & COMPASS Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 16
24

Papírból, kartonból, műanyagból, fóliából készült csomagolóanyagok.
Ágyneműk és takarók; ágyterítők; ajtó- és ablak függönyök textilből és műanyagból; asztalterítők nem

papírból; textilanyagok fehérnemű készítéséhez; textíliák babaruházat készítéséhez; bélésanyagok; bútorhuzatok;
kárpitanyagok; dunyhák; paplanok; flanel szövetek; fürdőszobai és WC vászonneműk, gyapjúszőnyegek;
hálózsákok; kézimunkák; kötött szövetek, lepedők; műselyemszövetek; pamutvászon; párnahuzatok; szövetek;
textil falidíszek; törülközők; zsebkendők; vásznak.
35

Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; termékbemutatók és kiállítások szervezése; reklám és marketing

tevékenységek; online kereskedelmi szolgáltatások.
( 210 ) M 18 00510
( 220 ) 2018.02.19.
( 731 ) MBK M1RA Holding Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Dömötör László Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
32

Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; energia italok; gyümölcsitalok és

gyümölcslevek; szörpök; készítmények italokhoz.
35

Alkoholmentes italok reklámozása, marketing tevékenység, valamint kereskedelmi ügyletek bonyolítása;

energiaitalok reklámozása és kereskedelmi ügyletek bonyolítása; energiaitalok kereskedelmi célú
rendezvényeinek szervezése; bemutatók, kiállítások szervezése.
( 210 ) M 18 00515
( 220 ) 2018.02.19.
( 731 ) Cserpes Sajtműhely Kft., Kapuvár (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
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( 546 )

( 511 ) 29

Tej és tejtermékek, tejesitalok, nevezetesen ivótej, sűrített tej, író, joghurt, gyümölcsjoghurt, kakaós vagy

csokoládés joghurt; kefir, tejszín, tejföl, túró, körözött, túrókészítmények és egyéb tejtermékeket tartalmazó
turmixok és desszertek, vaj, sajt és sajttermékek; diétás joghurt nem gyógyászati célból.
30

Kávé, kakaó, csokoládé-bevonat, csokoládé és ilyen alapanyagú italok és instant termékek; pudingok;

kenyér, péksütemények, szendvicsek, cukrászsütemények, édesített desszert jellegű készítmények.
43

Vendéglátás.

( 210 ) M 18 00516
( 220 ) 2018.02.19.
( 731 ) Cserpes Sajtműhely Kft., Kapuvár (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 29

Tej és tejtermékek, tejesitalok, nevezetesen ivótej, sűrített tej, joghurt, gyümölcsjoghurt, kakaós vagy

csokoládés joghurt; kefir, tejszín, tejföl, túró, körözött, túrókészítmények és egyéb tejtermékeket tartalmazó
turmixok és desszertek, vaj, sajt és sajttermékek; diétás joghurt nem gyógyászati célból.
30

Kávé, kakaó, csokoládé-bevonat, csokoládé és ilyen alapanyagú italok és instant termékek; pudingok;

kenyér, péksütemények, szendvicsek, cukrászsütemények, édesített desszert jellegű készítmények.
43

Vendéglátás.

( 210 ) M 18 00517
( 220 ) 2018.02.19.
( 731 ) Cserpes Sajtműhely Kft., Kapuvár (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )
( 511 ) 29
35

Tej és tejtermékek.
Tej és tejtermékek reklámozása; kereskedelme és az ezzel kapcsolatos adminisztrációs és irodai munkák.

( 210 ) M 18 00518
( 220 ) 2018.02.19.
( 731 ) Cserpes Sajtműhely Kft., Kapuvár (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 29
35

Tej és tejtermékek.
Tej és tejtermékek reklámozása; kereskedelme és az ezzel kapcsolatos adminisztrációs és irodai munkák.

( 210 ) M 18 00519
( 220 ) 2018.02.20.
( 731 ) DIGITAL MEDIA AND COMMUNICATIONS Közép-európai Kommunikációs Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, Budapest (HU)
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( 740 ) dr. Árva Katalin ügyvéd, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozási, hirdetési szolgáltatások; adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal;

árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; hirdetési- és
reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online
piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; online kiskereskedelmi szolgáhatások
letölthető és előre rögzített zenékhez és filmekhez; Pay Per Click (PPC) hirdetés; reklámanyag frissítése;
reklámanyagok kölcsönzése; reklámfilmek készítése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámidő kölcsönzése
kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámterjesztés;
reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése;
telemarketing szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok
készítése.
38

Távközlés; digitális fájlok továbbítása; hírügynökségek; kábeltelevíziós műsorszórás; műholdas átvitel;

távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; televíziós műsorszórás, közvetítés; vezeték nélküli
műsorterjesztés; videó on-demand közvetítések.
41

Szórakoztatás; audioberendezések kölcsönzése; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése;

előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; filmek feliratozása; filmfelvevő berendezések
kölcsönzése; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; fotóriportok
készítése; hangfelvételek kölcsönzése; klubszolgáltatások [szórakoztatás]; konferenciák szervezése és
lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mozifilmek kölcsönzése; nem
letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető televíziómüsorok biztosítása
digitális videotár szolgáltatások útján; nyereményjátékok működtetése; online, nem letölthető videók biztosítása;
rádió- és televízióműsorok készítése; riporteri szolgáltatások; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése
[impresszáriók szolgáltatásai]; stúdiószolgáltatások; szinkronizálás; szórakozási, szórakoztatási információk;
szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; videofelvevők kölcsönzése;
videokamerák kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása;
világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére.
( 210 ) M 18 00520
( 220 ) 2018.02.20.
( 731 ) DIGITAL MEDIA AND COMMUNICATIONS Közép-európai Kommunikációs Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Árva Katalin ügyvéd, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozási, hirdetési szolgáltatások; adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal;

árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; hirdetési- és
reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online
piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; online kiskereskedelmi szolgáhatások
letölthető és előre rögzített zenékhez és filmekhez; Pay Per Click (PPC) hirdetés; reklámanyag frissítése;
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reklámanyagok kölcsönzése; reklámfilmek készítése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámidő kölcsönzése

kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámterjesztés;
reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése;
telemarketing szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok
készítése.
38

Távközlés; digitális fájlok továbbítása; hírügynökségek; kábeltelevíziós műsorszórás; műholdas átvitel;

távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; televíziós műsorszórás, közvetítés; vezeték nélküli
műsorterjesztés; videó on-demand közvetítések.
41

Szórakoztatás; audioberendezések kölcsönzése; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése;

előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; filmek feliratozása; filmfelvevő berendezések
kölcsönzése; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; fotóriportok
készítése; hangfelvételek kölcsönzése; klubszolgáltatások [szórakoztatás]; konferenciák szervezése és
lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mozifilmek kölcsönzése; nem
letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető televíziómüsorok biztosítása
digitális videotár szolgáltatások útján; nyereményjátékok működtetése; online, nem letölthető videók biztosítása;
rádió- és televízióműsorok készítése; riporteri szolgáltatások; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése
[impresszáriók szolgáltatásai]; stúdiószolgáltatások; szinkronizálás; szórakozási, szórakoztatási információk;
szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; videofelvevők kölcsönzése;
videokamerák kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása;
világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére.
( 210 ) M 18 00521
( 220 ) 2018.02.20.
( 731 ) DIGITAL MEDIA AND COMMUNICATIONS Közép-európai Kommunikációs Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Árva Katalin ügyvéd, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozási, hirdetési szolgáltatások; adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal;

árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; hirdetési- és
reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online
piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; online kiskereskedelmi szolgáhatások
letölthető és előre rögzített zenékhez és filmekhez; Pay Per Click (PPC) hirdetés; reklámanyag frissítése;
reklámanyagok kölcsönzése; reklámfilmek készítése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámidő kölcsönzése
kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámterjesztés;
reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése;
telemarketing szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok
készítése.
38

Távközlés; digitális fájlok továbbítása; hírügynökségek; kábeltelevíziós műsorszórás; műholdas átvitel;

távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; televíziós műsorszórás, közvetítés; vezeték nélküli
műsorterjesztés; videó on-demand közvetítések.
41

Szórakoztatás; audioberendezések kölcsönzése; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése;

előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; filmek feliratozása; filmfelvevő berendezések
kölcsönzése; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; fotóriportok
készítése; hangfelvételek kölcsönzése; klubszolgáltatások [szórakoztatás]; konferenciák szervezése és
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lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mozifilmek kölcsönzése; nem

letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető televíziómüsorok biztosítása
digitális videotár szolgáltatások útján; nyereményjátékok működtetése; online, nem letölthető videók biztosítása;
rádió- és televízióműsorok készítése; riporteri szolgáltatások; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése
[impresszáriók szolgáltatásai]; stúdiószolgáltatások; szinkronizálás; szórakozási, szórakoztatási információk;
szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; videofelvevők kölcsönzése;
videokamerák kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása;
világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére.
( 210 ) M 18 00522
( 220 ) 2018.02.20.
( 731 ) DIGITAL MEDIA AND COMMUNICATIONS Közép-európai Kommunikációs Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Árva Katalin ügyvéd, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) STORY4
( 511 ) 35

Reklámozási, hirdetési szolgáltatások; adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal;

árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; hirdetési- és
reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online
piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; online kiskereskedelmi szolgáhatások
letölthető és előre rögzített zenékhez és filmekhez; Pay Per Click (PPC) hirdetés; reklámanyag frissítése;
reklámanyagok kölcsönzése; reklámfilmek készítése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámidő kölcsönzése
kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámterjesztés;
reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése;
telemarketing szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok
készítése.
38

Távközlés; digitális fájlok továbbítása; hírügynökségek; kábeltelevíziós műsorszórás; műholdas átvitel;

távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; televíziós műsorszórás, közvetítés; vezeték nélküli
műsorterjesztés; videó on-demand közvetítések.
41

Szórakoztatás; audioberendezések kölcsönzése; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése;

előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; filmek feliratozása; filmfelvevő berendezések
kölcsönzése; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; fotóriportok
készítése; hangfelvételek kölcsönzése; klubszolgáltatások [szórakoztatás]; konferenciák szervezése és
lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mozifilmek kölcsönzése; nem
letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető televíziómüsorok biztosítása
digitális videotár szolgáltatások útján; nyereményjátékok működtetése; online, nem letölthető videók biztosítása;
rádió- és televízióműsorok készítése; riporteri szolgáltatások; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése
[impresszáriók szolgáltatásai]; stúdiószolgáltatások; szinkronizálás; szórakozási, szórakoztatási információk;
szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; videofelvevők kölcsönzése;
videokamerák kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása;
világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére.
( 210 ) M 18 00523
( 220 ) 2018.02.20.
( 731 ) DIGITAL MEDIA AND COMMUNICATIONS Közép-európai Kommunikációs Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Árva Katalin ügyvéd, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozási, hirdetési szolgáltatások; adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal;

árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; hirdetési- és
reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online
piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; online kiskereskedelmi szolgáhatások
letölthető és előre rögzített zenékhez és filmekhez; Pay Per Click (PPC) hirdetés; reklámanyag frissítése;
reklámanyagok kölcsönzése; reklámfilmek készítése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámidő kölcsönzése
kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámterjesztés;
reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése;
telemarketing szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok
készítése.
38

Távközlés; digitális fájlok továbbítása; hírügynökségek; kábeltelevíziós műsorszórás; műholdas átvitel;

távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; televíziós műsorszórás, közvetítés; vezeték nélküli
műsorterjesztés; videó on-demand közvetítések.
41

Szórakoztatás; audioberendezések kölcsönzése; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése;

előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; filmek feliratozása; filmfelvevő berendezések
kölcsönzése; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; fotóriportok
készítése; hangfelvételek kölcsönzése; klubszolgáltatások [szórakoztatás]; konferenciák szervezése és
lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mozifilmek kölcsönzése; nem
letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető televíziómüsorok biztosítása
digitális videotár szolgáltatások útján; nyereményjátékok működtetése; online, nem letölthető videók biztosítása;
rádió- és televízióműsorok készítése; riporteri szolgáltatások; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése
[impresszáriók szolgáltatásai]; stúdiószolgáltatások; szinkronizálás; szórakozási, szórakoztatási információk;
szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; videofelvevők kölcsönzése;
videokamerák kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása;
világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére.
( 210 ) M 18 00524
( 220 ) 2018.02.20.
( 731 ) DIGITAL MEDIA AND COMMUNICATIONS Közép-európai Kommunikációs Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Árva Katalin ügyvéd, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozási, hirdetési szolgáltatások; adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal;

árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; hirdetési- és
reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online
piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; online kiskereskedelmi szolgáhatások
letölthető és előre rögzített zenékhez és filmekhez; Pay Per Click (PPC) hirdetés; reklámanyag frissítése;
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reklámanyagok kölcsönzése; reklámfilmek készítése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámidő kölcsönzése

kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámterjesztés;
reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése;
telemarketing szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok
készítése.
38

Távközlés; digitális fájlok továbbítása; hírügynökségek; kábeltelevíziós műsorszórás; műholdas átvitel;

távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; televíziós műsorszórás, közvetítés; vezeték nélküli
műsorterjesztés; videó on-demand közvetítések.
41

Szórakoztatás; audioberendezések kölcsönzése; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése;

előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; filmek feliratozása; filmfelvevő berendezések
kölcsönzése; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; fotóriportok
készítése; hangfelvételek kölcsönzése; klubszolgáltatások [szórakoztatás]; konferenciák szervezése és
lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mozifilmek kölcsönzése; nem
letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető televíziómüsorok biztosítása
digitális videotár szolgáltatások útján; nyereményjátékok működtetése; online, nem letölthető videók biztosítása;
rádió- és televízióműsorok készítése; riporteri szolgáltatások; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése
[impresszáriók szolgáltatásai]; stúdiószolgáltatások; szinkronizálás; szórakozási, szórakoztatási információk;
szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; videofelvevők kölcsönzése;
videokamerák kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása;
világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére.
( 210 ) M 18 00525
( 220 ) 2018.02.20.
( 731 ) DIGITAL MEDIA AND COMMUNICATIONS Közép-európai Kommunikációs Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Árva Katalin ügyvéd, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozási, hirdetési szolgáltatások; adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal;

árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; hirdetési- és
reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online
piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; online kiskereskedelmi szolgáhatások
letölthető és előre rögzített zenékhez és filmekhez; Pay Per Click (PPC) hirdetés; reklámanyag frissítése;
reklámanyagok kölcsönzése; reklámfilmek készítése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámidő kölcsönzése
kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámterjesztés;
reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése;
telemarketing szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok
készítése.
38

Távközlés; digitális fájlok továbbítása; hírügynökségek; kábeltelevíziós műsorszórás; műholdas átvitel;

távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; televíziós műsorszórás, közvetítés; vezeték nélküli
műsorterjesztés; videó on-demand közvetítések.
41

Szórakoztatás; audioberendezések kölcsönzése; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése;

előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; filmek feliratozása; filmfelvevő berendezések
kölcsönzése; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; fotóriportok
készítése; hangfelvételek kölcsönzése; klubszolgáltatások [szórakoztatás]; konferenciák szervezése és
M1360

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 11. szám, 2018.06.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mozifilmek kölcsönzése; nem

letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető televíziómüsorok biztosítása
digitális videotár szolgáltatások útján; nyereményjátékok működtetése; online, nem letölthető videók biztosítása;
rádió- és televízióműsorok készítése; riporteri szolgáltatások; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése
[impresszáriók szolgáltatásai]; stúdiószolgáltatások; szinkronizálás; szórakozási, szórakoztatási információk;
szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; videofelvevők kölcsönzése;
videokamerák kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása;
világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére.
( 210 ) M 18 00526
( 220 ) 2018.02.20.
( 731 ) DIGITAL MEDIA AND COMMUNICATIONS Közép-európai Kommunikációs Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Árva Katalin ügyvéd, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozási, hirdetési szolgáltatások; adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal;

árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; hirdetési- és
reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online
piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; online kiskereskedelmi szolgáhatások
letölthető és előre rögzített zenékhez és filmekhez; Pay Per Click (PPC) hirdetés; reklámanyag frissítése;
reklámanyagok kölcsönzése; reklámfilmek készítése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámidő kölcsönzése
kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámterjesztés;
reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése;
telemarketing szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok
készítése.
38

Távközlés; digitális fájlok továbbítása; hírügynökségek; kábeltelevíziós műsorszórás; műholdas átvitel;

távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; televíziós műsorszórás, közvetítés; vezeték nélküli
műsorterjesztés; videó on-demand közvetítések.
41

Szórakoztatás; audioberendezések kölcsönzése; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése;

előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; filmek feliratozása; filmfelvevő berendezések
kölcsönzése; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; fotóriportok
készítése; hangfelvételek kölcsönzése; klubszolgáltatások [szórakoztatás]; konferenciák szervezése és
lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mozifilmek kölcsönzése; nem
letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető televíziómüsorok biztosítása
digitális videotár szolgáltatások útján; nyereményjátékok működtetése; online, nem letölthető videók biztosítása;
rádió- és televízióműsorok készítése; riporteri szolgáltatások; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése
[impresszáriók szolgáltatásai]; stúdiószolgáltatások; szinkronizálás; szórakozási, szórakoztatási információk;
szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; videofelvevők kölcsönzése;
videokamerák kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása;
világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére.
( 210 ) M 18 00527
( 220 ) 2018.02.20.
( 731 ) DIGITAL MEDIA AND COMMUNICATIONS Közép-európai Kommunikációs Zártkörűen Működő
M1361

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 11. szám, 2018.06.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
Részvénytársaság, Budapest (HU)

( 740 ) dr. Árva Katalin ügyvéd, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) GALAXY4
( 511 ) 35

Reklámozási, hirdetési szolgáltatások; adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal;

árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; hirdetési- és
reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online
piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; online kiskereskedelmi szolgáhatások
letölthető és előre rögzített zenékhez és filmekhez; Pay Per Click (PPC) hirdetés; reklámanyag frissítése;
reklámanyagok kölcsönzése; reklámfilmek készítése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámidő kölcsönzése
kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámterjesztés;
reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése;
telemarketing szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok
készítése.
38

Távközlés; digitális fájlok továbbítása; hírügynökségek; kábeltelevíziós műsorszórás; műholdas átvitel;

távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; televíziós műsorszórás, közvetítés; vezeték nélküli
műsorterjesztés; videó on-demand közvetítések.
41

Szórakoztatás; audioberendezések kölcsönzése; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése;

előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; filmek feliratozása; filmfelvevő berendezések
kölcsönzése; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; fotóriportok
készítése; hangfelvételek kölcsönzése; klubszolgáltatások [szórakoztatás]; konferenciák szervezése és
lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mozifilmek kölcsönzése; nem
letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető televíziómüsorok biztosítása
digitális videotár szolgáltatások útján; nyereményjátékok működtetése; online, nem letölthető videók biztosítása;
rádió- és televízióműsorok készítése; riporteri szolgáltatások; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése
[impresszáriók szolgáltatásai]; stúdiószolgáltatások; szinkronizálás; szórakozási, szórakoztatási információk;
szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; videofelvevők kölcsönzése;
videokamerák kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása;
világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére.
( 210 ) M 18 00528
( 220 ) 2018.02.20.
( 731 ) DIGITAL MEDIA AND COMMUNICATIONS Közép-európai Kommunikációs Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) NET4
( 511 ) 35

Reklámozási, hirdetési szolgáltatások; adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal;

árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; hirdetési- és
reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online
piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; online kiskereskedelmi szolgáhatások
letölthető és előre rögzített zenékhez és filmekhez; Pay Per Click (PPC) hirdetés; reklámanyag frissítése;
reklámanyagok kölcsönzése; reklámfilmek készítése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámidő kölcsönzése
kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámterjesztés;
reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése;
telemarketing szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok
készítése.
38

Távközlés; digitális fájlok továbbítása; hírügynökségek; kábeltelevíziós műsorszórás; műholdas átvitel;

távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; televíziós műsorszórás, közvetítés; vezeték nélküli
műsorterjesztés; videó on-demand közvetítések.
M1362
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Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
Szórakoztatás; audioberendezések kölcsönzése; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése;

előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; filmek feliratozása; filmfelvevő berendezések
kölcsönzése; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; fotóriportok
készítése; hangfelvételek kölcsönzése; klubszolgáltatások [szórakoztatás]; konferenciák szervezése és
lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mozifilmek kölcsönzése; nem
letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető televíziómüsorok biztosítása
digitális videotár szolgáltatások útján; nyereményjátékok működtetése; online, nem letölthető videók biztosítása;
rádió- és televízióműsorok készítése; riporteri szolgáltatások; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése
[impresszáriók szolgáltatásai]; stúdiószolgáltatások; szinkronizálás; szórakozási, szórakoztatási információk;
szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; videofelvevők kölcsönzése;
videokamerák kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása;
világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére.
( 210 ) M 18 00529
( 220 ) 2018.02.20.
( 731 ) DIGITAL MEDIA AND COMMUNICATIONS Közép-európai Kommunikációs Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) FILM4
( 511 ) 35

Reklámozási, hirdetési szolgáltatások; adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal;

árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; hirdetési- és
reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online
piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; online kiskereskedelmi szolgáhatások
letölthető és előre rögzített zenékhez és filmekhez; Pay Per Click (PPC) hirdetés; reklámanyag frissítése;
reklámanyagok kölcsönzése; reklámfilmek készítése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámidő kölcsönzése
kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámterjesztés;
reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése;
telemarketing szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok
készítése.
38

Távközlés; digitális fájlok továbbítása; hírügynökségek; kábeltelevíziós műsorszórás; műholdas átvitel;

távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; televíziós műsorszórás, közvetítés; vezeték nélküli
műsorterjesztés; videó on-demand közvetítések.
41

Szórakoztatás; audioberendezések kölcsönzése; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése;

előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; filmek feliratozása; filmfelvevő berendezések
kölcsönzése; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; fotóriportok
készítése; hangfelvételek kölcsönzése; klubszolgáltatások [szórakoztatás]; konferenciák szervezése és
lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mozifilmek kölcsönzése; nem
letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető televíziómüsorok biztosítása
digitális videotár szolgáltatások útján; nyereményjátékok működtetése; online, nem letölthető videók biztosítása;
rádió- és televízióműsorok készítése; riporteri szolgáltatások; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése
[impresszáriók szolgáltatásai]; stúdiószolgáltatások; szinkronizálás; szórakozási, szórakoztatási információk;
szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; videofelvevők kölcsönzése;
videokamerák kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása;
világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére.
( 210 ) M 18 00530
( 220 ) 2018.02.20.
( 731 ) DIGITAL MEDIA AND COMMUNICATIONS Közép-európai Kommunikációs Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, Budapest (HU)
M1363

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 11. szám, 2018.06.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
( 740 ) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozási, hirdetési szolgáltatások; adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal;

árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; hirdetési- és
reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online
piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; online kiskereskedelmi szolgáhatások
letölthető és előre rögzített zenékhez és filmekhez; Pay Per Click (PPC) hirdetés; reklámanyag frissítése;
reklámanyagok kölcsönzése; reklámfilmek készítése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámidő kölcsönzése
kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámterjesztés;
reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése;
telemarketing szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok
készítése.
38

Távközlés; digitális fájlok továbbítása; hírügynökségek; kábeltelevíziós műsorszórás; műholdas átvitel;

távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; televíziós műsorszórás, közvetítés; vezeték nélküli
műsorterjesztés; videó on-demand közvetítések.
41

Szórakoztatás; audioberendezések kölcsönzése; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése;

előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; filmek feliratozása; filmfelvevő berendezések
kölcsönzése; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; fotóriportok
készítése; hangfelvételek kölcsönzése; klubszolgáltatások [szórakoztatás]; konferenciák szervezése és
lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mozifilmek kölcsönzése; nem
letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető televíziómüsorok biztosítása
digitális videotár szolgáltatások útján; nyereményjátékok működtetése; online, nem letölthető videók biztosítása;
rádió- és televízióműsorok készítése; riporteri szolgáltatások; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése
[impresszáriók szolgáltatásai]; stúdiószolgáltatások; szinkronizálás; szórakozási, szórakoztatási információk;
szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; videofelvevők kölcsönzése;
videokamerák kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása;
világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére.
( 210 ) M 18 00531
( 220 ) 2018.02.20.
( 731 ) Future Invest & Develop Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 3

Fényesítő szerek; illatszer készítmény; polírozó készítmény; samponok; szélvédő tisztító folyadékok.

35

Célzott marketing.

37

Gumiabroncs-centírozás; gumiabroncsok újrafutózása; gumiabroncsok vulkanizálása; járműmosás;

járművek karbantartása; járművek karbantartása és javítása; járművek tisztítása, kárpitjavítás.
( 210 ) M 18 00540
( 220 ) 2018.02.20.
( 731 ) Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Holobrádi Emese, Budapest
( 546 )
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Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

szereplő valamennyi szolgáltatás) betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz - saját tőkét meghaladó
mértékű - nyilvánosságtól történő elfogadása; hitel és pénzkölcsön nyújtása; pénzügyi lízing; pénzforgalmi
szolgáltatások nyújtása; elektronikus pénz kibocsátása, valamint olyan papír alapú készpénz helyettesítő fizetési
eszköz (például papíralapú utazási csekk, váltó) kibocsátása, illetőleg az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása,
amely nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak; kezesség és garancia vállalása, valamint egyéb bankári
kötelezettség vállalása; valutával, devizával - ide nem értve a pénzváltási tevékenységet -, váltóval, illetve csekkel
saját számlára vagy bizományosként történő kereskedelmi tevékenység; pénzügyi szolgáltatás közvetítése; letéti
szolgáltatás, széfszolgáltatás; hitel referencia szolgáltatás; pénzváltási tevékenység; megbízás felvétele és
továbbítása; megbízás végrehajtása az ügyfél javára; sajátszámlás kereskedés; portfoliókezelés; pénzügyi eszköz
elhelyezése az eszköz (értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalással
(jegyzési garanciavállalás); pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó
kötelezettségvállalás nélkül; befektetési tanácsadás; a pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, valamint az
ehhez kapcsolódó ügyfélszámla vezetése; a letétkezelés, valamint az ehhez kapcsolódó értékpapírszámla
vezetése, nyomdai úton előállított értékpapír esetében ennek nyilvántartása és ügyfélszámla vezetése; befektetési
hitel nyújtása; a tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint az
egyesüléssel és a vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatás; befektetési szolgáltatási
tevékenységhez kapcsolódó valutával és devizával történő kereskedés; befektetési elemzés és pénzügyi elemzés;
jegyzési garanciavállaláshoz kapcsolódó szolgáltatás; részvénykönyv vezetése; értékpapír kölcsönzés.
( 210 ) M 18 00541
( 220 ) 2018.02.20.
( 731 ) Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Holobrádi Emese, Budapest
( 546 )
( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

szereplő valamennyi szolgáltatás) betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz - saját tőkét meghaladó
mértékű - nyilvánosságtól történő elfogadása; hitel és pénzkölcsön nyújtása; pénzügyi lízing; pénzforgalmi
szolgáltatások nyújtása; elektronikus pénz kibocsátása, valamint olyan papír alapú készpénz helyettesítő fizetési
eszköz (például papíralapú utazási csekk, váltó) kibocsátása, illetőleg az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása,
amely nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak; kezesség és garancia vállalása, valamint egyéb bankári
kötelezettség vállalása; valutával, devizával - ide nem értve a pénzváltási tevékenységet -, váltóval, illetve csekkel
saját számlára vagy bizományosként történő kereskedelmi tevékenység; pénzügyi szolgáltatás közvetítése; letéti
szolgáltatás, széfszolgáltatás; hitel referencia szolgáltatás; pénzváltási tevékenység; megbízás felvétele és
továbbítása; megbízás végrehajtása az ügyfél javára; sajátszámlás kereskedés; portfoliókezelés; pénzügyi eszköz
elhelyezése az eszköz (értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalással
(jegyzési garanciavállalás); pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó
kötelezettségvállalás nélkül; befektetési tanácsadás; a pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, valamint az
ehhez kapcsolódó ügyfélszámla vezetése; a letétkezelés, valamint az ehhez kapcsolódó értékpapírszámla
vezetése, nyomdai úton előállított értékpapír esetében ennek nyilvántartása és ügyfélszámla vezetése; befektetési
hitel nyújtása; a tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint az
egyesüléssel és a vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatás; befektetési szolgáltatási
tevékenységhez kapcsolódó valutával és devizával történő kereskedés; befektetési elemzés és pénzügyi elemzés;
jegyzési garanciavállaláshoz kapcsolódó szolgáltatás; részvénykönyv vezetése; értékpapír kölcsönzés.
( 210 ) M 18 00790
( 220 ) 2018.03.12.
( 731 ) Szalay Ivett, Mosonmagyaróvár (HU)
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( 546 )

( 511 ) 43

Ételek és italok felszolgálása.

( 210 ) M 18 00864
( 220 ) 2018.03.19.
( 731 ) Kiss Károly 100%, Nagymaros (HU)
( 546 )
( 511 ) 28

Alkatrészkészletek játékautó-modellek építéséhez [teljes készlet]; alkatrészkészletek [teljes készlet]

játékmodellek készítéséhez; akciófigura játékkészletek; játék építőkészletek; játék építőelemek; játék ékszerek;
játék építőkockák; játék építőkockák fából; játék figurák; játéképítmények gyerekeknek; műanyag játékok;
műanyagból készült játékok; oktatási célú játékszerek; puzzlék, kirakós játékok; játék akciófigurák; játék
autómodellek; játékboltok.
41

Kiállítási szolgáltatások szórakoztatási célokra; kiállítások lebonyolítása szórakoztatási célokra; művészeti

galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; művészeti kiállításokkal kapcsolatos
szolgáltatások; múzeumi kiállítások; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; oktatási célú kiállítások
lebonyolítása; oktatási célú kiállítások, bemutatók szervezése; oktatási célú kiállítások rendezése; oktatási célú
előadások tervezése; oktatási célú bemutatók szervezése; oktatási célú kiállításszervezés; oktatási célú
összejövetelek rendezése; oktatási célú show-k rendezése; oktatási célú vetélkedők, versenyek szervezése;
oktatási vagy szórakoztatási célú versenyek szervezése; versenyek lebonyolítása az interneten; versenyek
szervezése az interneten; versenyek szervezése; vetélkedők rendezése (szórakoztatás); vetélkedők lebonyolítása;
versenyek szervezése és lebonyolítása [oktatás vagy szórakoztatás]; vetélkedők, játékok és versenyek szervezése;
találkozók szervezése és lebonyolítása; szolgáltatások vetélkedők szervezéséhez; kulturális célú bemutatók,
kiállítások szervezése; kulturális célú vetélkedők, versenyek szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások
szervezése; kiállítások rendezése oktatási célokra; kiállítások megszervezése oktatási célokra; kiállítási
szolgáltatások oktatási célokra; díjátadó ünnepségek rendezése és lebonyolítása; klubszolgáltatások
[szórakoztatás vagy oktatás]; rajongói klub szolgáltatások (szórakoztatás); rajongói klubok; oktatási klub
szolgáltatások.
( 210 ) M 18 01044
( 220 ) 2018.04.05.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 18 01063
( 220 ) 2018.04.06.
( 731 ) Wienerberger Téglaipari Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Maráczi Zsolt és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Wienerberger Kéményrendszer Universal
( 511 ) 6

Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, ércek; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; kisméretű fémáru;

fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz.
11

Fűtő-, hűtő-, szellőztető berendezések.

19

Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; nem fémből készült hordozható

szerkezetek.
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( 210 ) M 18 01072
( 220 ) 2018.04.05.
( 731 ) ifj. Lengyel Tibor, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 42

Információs rendszerek tervezésével kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; információtechnológiai [it]

tanácsadási szolgáltatások; informatikai konzultációs szolgáltatások; adatbiztonsági tanácsadás; adatfeldolgozásra
szolgáló rendszerek fejlesztése; adatfeldolgozással kapcsolatos számítógépes programok készítése;
adatfeldolgozó rendszerek tervezése és fejlesztése; adatfeldolgozó szoftverek karbantartása; adatmásolási és
átalakítási szolgáltatások, adatkódolási szolgáltatások; adatmigrációs szolgáltatások; adattároló rendszerek
tervezése és fejlesztése; adattároló rendszerek fejlesztése; adattároló rendszerek tervezése; adatok bevitelére,
kiadására, feldolgozására, kijelzésére és tárolására szolgáló rendszerek tervezése és fejlesztése; adminisztratív
folyamatok számítógépes automatizálásával kapcsolatos kutatás; digitális vízjellel való ellátás; felhasználók
jogainak adminisztrálása számítógépes hálózatokban; információtechnológiai [it] biztonság, védelem és
helyreállítás; információtechnológiai [it] konzultáció, tanácsadás és információs szolgáltatások;
információtechnológiai projektvezetés; kihelyezett szolgáltatók az információs technológia területén; kutatás az
információtechnológia területén; kutatás az adatfeldolgozó technológia területén; online számítógépes
szolgáltatások; online weboldalak tervezése, kialakítása és fejlesztése harmadik felek részére; számítástechnikai
módszerek, algoritmusok és szoftverek fejlesztése és tesztelése; számítástechnikai platformok készítése mások
megbízásából; számítógép hardverek és szoftverek hibaelhárítása; számítógépes projektmenedzsment az
elektronikus adatfeldolgozás [edp] terén; számítógépes rendszerek és hálózatok integrálása, egyesítése;
számítógépes rendszerek fejlesztése; számítógépes rendszerek memóriabankjainak frissítése; számítógépes
rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes rendszerek tervezése és fejlesztése; szoftverfejlesztés,
programozás és kivitelezés; szoftverek tervezése és fejlesztése elektronikus adatbázisokhoz; weboldal frissítési
szolgáltatások; weboldalak tervezése, létrehozása és programozása; adatbázis-szoftverek telepítése, karbantartása
és frissítése; adatbázisok karbantartása; adatfeldolgozási programok írása; adatfeldolgozó programok
összeállítása; adatfeldolgozó programok fejlesztése megrendelésre; adatfeldolgozó programok fejlesztése;
adatfeldolgozó programok készítése; adatfeldolgozó programok telepítése és aktualizálása; adatfeldolgozó
programok írása; adatfeldolgozó programok tervezése; adatfeldolgozó programok tervezése és fejlesztése;
adatfeldolgozó programok programozása; adatfeldolgozó számítógépes programok készítése; adatfeldolgozó
számítógépes programok fejlesztése és írása; adatfeldolgozó szoftverek tervezése és fejlesztése; adatkinyerésre
szolgáló szoftverek tervezése és fejlesztése; adatok értékeléséhez és számításához használatos számítógépes
szoftverek tervezése és fejlesztése; adatok értékeléséhez és számolásához használatos számítógépes szoftverek
programozása; adatok importálására és kezelésére szolgáló szoftverek tervezése és fejlesztése; adatok
importálására és kezelésére szolgáló szoftverek programozása; adatok olvasására, átvitelére és rendszerezésére
szolgáló számítógépes szoftverek tervezése és fejlesztése; adatok olvasására, átvitelére és rendszerezésére
szolgáló számítógépes szoftverek programozása; elektronikus adatfeldolgozó szoftverek tervezésével kapcsolatos
szolgáltatások; elektronikus adatfeldolgozó [edp] szoftverek programozása; elektronikusan tárolt weboldalak
készítése online szolgáltatásokhoz és az internetre; folyamatellenőrzésre szolgáló számítógépes szoftverek
tervezése és fejlesztése; honlapok fejlesztése, tervezése és frissítése; honlapok és weboldalak tervezése és
kivitelezése; honlapok és weboldalak tervezése és fejlesztése; honlapok és weboldalak tervezése és frissítése;
honlapok és weboldalak tervezése; honlapok és weblapok tervezése és létrehozása; honlapok tervezése;
információs rendszerek tervezése; internet-hozzáférési szoftverek telepítése; internetes biztonsági programok
programozása; internetes biztonsági programok tervezése és fejlesztése; internetes információs platformokhoz
használatos szoftverek programozása; internetes oldalak frissítése; internetes platformokhoz való szoftverek
programozása; internetes weboldalak készítése; internetes weboldalak tervezése és fejlesztése; webportálok
tervezése; weboldaltervezési és karbantartási szolgáltatások; weboldalak tervezése és karbantartása; weboldalak
tervezése és létrehozása mások számára; weboldalak programozása; weboldalak készítése, tervezése és
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karbantartása; weboldalak létrehozása, karbantartása és üzemeltetése mások számára; weboldalak tervezése;

weboldalak tervezése és készítése; weboldalak készítése számítógépes hálózatokhoz; weboldalak készítése és
tervezése; weboldalak készítése mások megbízásából; weboldalak készítése és szolgáltatása mások számára;
weboldalak készítése és karbantartása; weboldalak karbantartása és online webes tárolási lehetőségek nyújtása;
weboldalak karbantartása; weboldalak feltöltésével kapcsolatos szolgáltatások; weboldalak építése és
karbantartása; weboldalak aktualizálása; weboldal (weblap) készítési és karbantartási szolgáltatás; weboldal
tervező és készítő szolgáltatások; weboldal tervezés, készítés; weboldal tervezés; weboldal kezelési
szolgáltatások; weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás; weboldal használhatóságának tesztelése; weboldal
hálózatok tervezése és kivitelezése; weboldal fejlesztő szolgáltatások; weblapok tervezése és kivitelezése;
weblapok készítése és karbantartása mások számára; weblapok kidolgozásával és karbantartásával kapcsolatos
szolgáltatások; webhelyterhelés-tesztelési szolgáltatás; webhelyek tervezése, készítése, tárolása [hosztolása] és
karbantartása mások számára; web oldalak készítése és karbantartása mások számára; tervezési szolgáltatások
számítógépes programokhoz; tanácsadási szolgáltatások szoftverek fejlesztésének és minőségjavításának
területén; tanácsadási szolgáltatások számítógépes szoftverek használatával kapcsolatban; tanácsadási
szolgáltatások számítógépes szoftverek tervezésével kapcsolatban; szoftvertervezési szolgáltatások;
szoftvertervezés; szoftvertelepítés; szoftvermegoldások kifejlesztése internetszolgáltatók és internet felhasználók
számára; szoftverkészítés, karbantartás és adaptálás; szoftverfrissítés adatfeldolgozáshoz; szoftverfejlesztési
szolgáltatások adatfeldolgozó programokhoz; szoftverfejlesztés; szoftverek tervezése, fejlesztése és kivitelezése;
szoftverek tervezése és fejlesztése; szoftverek telepítése, karbantartása és aktualizálása; szoftverek telepítése és
karbantartása internetes hozzáféréshez; szoftverek frissítése; szoftverek frissítése kommunikációs rendszerekhez;
szoftverek karbantartása internet-hozzáféréshez; szoftverek fejlesztése és tesztelése; szoftverek fejlesztése
biztonságos hálózati műveletekhez; szoftvercsomagok igény szerinti tervezése; szoftveralkotás; szoftver
testreszabása; szoftver készítés; szoftver karbantartás és javítás; szoftver-karbantartás; szoftver- és
adatbázisrendszerek fejlesztése, frissítése és karbantartása; szoftver adatbázisok frissítése; személyre szabott
weblapok létrehozása és karbantartása; számítógép és szoftver konzultációs szolgáltatások; számítógép
programok felhasználói igények szerinti aktualizálása és adaptálása; számítógép programok installációja;
számítógép programok telepítése; számítógép-programozás; számítógép-programozás adatfeldolgozáshoz és
kommunikációs rendszerekhez; számítógép-programozás adatfeldolgozáshoz; számítógép-programozás és
szoftvertervezés; számítógép programozáshoz kapcsolódó kutatás; számítógép-programozás és számítógépes
programok karbantartása; számítógép-programozási szolgáltatások adatok tárolásához;
számítógép-programozással kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; számítógép-programozással kapcsolatos
műszaki tanulmányok kidolgozása; számítógép programozással kapcsolatos műszaki konzultációs szolgáltatások;
számítógép-programozó szolgáltatások; számítógépek frissítése, aktualizálása; számítógépek programozása;
számítógépes biztonsággal és számítógépes kockázatok megelőzésével kapcsolatos számítógépes szoftverek
frissítése; számítógépes hálózatok honlapjainak készítése és aktualizálása; számítógépes hardverek és szoftverek
tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tájékoztatás; számítógépes nyilvántartások karbantartása; számítógépes
oldalak tervezése; számítógépes program frissítésével kapcsolatos szolgáltatások; számítógépes
programfejlesztés; számítógépes programok és szoftverek fejlesztéséhez kapcsolódó kutatás; számítógépes
programok frissítése; számítógépes programok írása, frissítése és adaptálása; számítógépes programok
karbantartása; számítógépes programok készítése; számítógépes programok korszerűsítése; számítógépes
programok módosítása; számítógépes programok összeállítása; számítógépes programok szerkesztése;
számítógépes programok tesztelése; számítógépes programok tervezése; számítógépes programok
szerkesztéséhez kapcsolódó szolgáltatások; számítógépes programok telepítése és karbantartása; számítógépes
programokkal kapcsolatos szaktanácsadói szolgáltatások; számítógépes programok tervezésével és fejlesztésével
kapcsolatos tanácsadás; számítógépes programokkal kapcsolatos információnyújtás; számítógépes programokkal
kapcsolatos elemzési szolgáltatások; számítógépes programokkal kapcsolatos technológiai tanácsadási
szolgáltatások; számítógépes programokkal kapcsolatos kutatás; számítógépes programokkal kapcsolatos
jelentések készítése; számítógépes programozás az internethez; személyre szabott honlapok programozása;
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számítógépszoftver tervezése, karbantartása és aktualizálása; számítógépszoftver telepítés, karbantartás és

aktualizálás; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok írása; számítógépes szoftverek
számítógépes biztonsággal és számítógépes kockázatok megelőzésével kapcsolatos karbantartása; számítógépes
szoftverek tervezése és frissítése; számítógépes szoftverek telepítése, javítása és karbantartása; számítógépes
szoftverek tervezése, fejlesztése és programozása; számítógépes szoftverek tervezésével és fejlesztésével
kapcsolatos tanácsadás; számítógépes szoftverekhez kapcsolódó tanácsadási és fejlesztési szolgáltatások;
számítógépes szoftverekkel kapcsolatos kutatás és fejlesztés; számítógépes szoftverek javítása [karbantartás,
frissítés]; számítógépes szoftverek írása és frissítése; számítógépes szoftverek írása és tervezése; számítógépes
szoftver tervezése; számítógépes szoftver tervezése, vázolása és írása megrendelésre; számítógépes szoftver
tervezése, karbantartása, fejlesztése és frissítése; számítógépes szoftveralkalmazások telepítése és testreszabása;
számítógépes szoftverek és programok aktualizálás és karbantartása; számítógépes szoftverek frissítése;
számítógépes szoftverek frissítésével kapcsolatos szolgáltatások; számítógépes szoftverek hibáinak elhárítása
[műszaki támogató szolgáltatások]; számítógépes szoftverek hibakövetése; számítógépes szoftverek fejlesztése és
karbantartása; számítógépes szoftverek fejlesztésével kapcsolatos kutatás; számítógépes szoftver tervezési
szolgáltatások; számítógépes szoftver tervezése, karbantartása, kölcsönzése és aktualizálása; számítógépes
szoftver telepítése, karbantartása, javítása és szervizelése; számítógépes szoftver telepítése, beállítása és
karbantartása; számítógépes szoftver telepítése és karbantartása; számítógépes szoftver technikai támogató
szolgáltatások; számítógépes szoftver kutatás; számítógépes szoftver karbantartása; számítógépes szoftver
karbantartás és frissítés; számítógépes szoftver karbantartás és aktualizálás; számítógépes szoftver karbantartási
szolgáltatások; számítógépes szoftver írás; számítógépes szoftver integráció; számítógépes szoftver installálás;
számítógépes szoftver frissítése; számítógépes szoftver frissítése és bővítése; számítógépes szoftver fejlesztése;
számítógépes szoftver fejlesztése és frissítése; számítógépes szoftver bővítése; számítógépes szoftver
architektúrák tervezése és fejlesztése; számítógépes szoftver alkalmazási megoldások fejlesztése; számítógépes
szoftver aktualizálása; számítógépes rendszerintegrációs szolgáltatások; számítógépes rendszerekhez és
szerverekhez használatos operációs szoftverek programozása; számítógép-programozási szolgáltatások
kereskedelmi elemzésekhez és beszámolókhoz; programok tervezése számítógépekhez; programok fejlesztése
számítógépekhez; programok fejlesztése; online támogató szolgáltatások számítógépes program felhasználók
részére; online támogatás számítógépes program felhasználók részére; kommunikációs rendszerekhez készült
szoftverek fejlesztése; kommunikációs rendszerekhez való szoftverek karbantartása és frissítése; kommunikációs
rendszerekhez készült szoftverek karbantartása; honlapfejlesztési szolgáltatások; honlapkészítési szolgáltatások;
honlapok és internetes oldalak tervezése és létrehozása; honlapok és internetes oldalak tervezésével kapcsolatos
tanácsadás; honlap- és weboldal tervezés; adatkiadó rendszerek tervezése és fejlesztése; adatfeldolgozó
berendezések programozása; adatbázisok fejlesztése; adatbázis tervezési szolgáltatások; adatbázis-szoftverek
telepítése és karbantartása; webtárhely biztosítása számítógépes honlapokhoz; webtárhely biztosítása internetes
oldalakhoz; webtárhely szolgáltatás globális számítógépes hálózat számítógépes szerverén; webportálok
hosztolása; weboldalak fogadása, tárolása; vállalati tartalomkezelés; tárhely biztosítása honlapokhoz; szoftver
mint szolgáltatás [saas]; számítógépesített üzleti információk tárolása; online weboldalak tárolása mások számára
online tartalmak megosztására; online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása adatok
továbbítása céljából; online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása adatok kezelése
céljából; online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása információ továbbítása céljából;
online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása információ kezelése céljából; online
adattárolás; nem letölthető üzleti szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; nem letölthető számítógépes
szoftverek ideiglenes használatának lehetővé tétele szállítási iratok készítéséhez számítógépes hálózatokon,
intraneteken és az interneten; nem helyszíni biztonsági mentés; fájlok és dokumentumok elektronikus tárolása;
elektronikus adattárolás; elektronikus adattárolási és adat-háttérmentési szolgáltatások; dokumentumok
elektronikus tárolása; biztonsági másolatot készítő számítógépes programok és berendezések biztosítása;
biztonsági adatmentési szolgáltatások; adatraktározás; alkalmazás-szolgáltatás; alkalmazás-szolgáltató (asp);
adatbázis kezelésére szolgáló online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; adatbázis
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szerver bérbeadása, bérlése; adatbiztonsági szolgáltatások; hálózati kiszolgálók [webszerverek] bérlete;

adatfeldolgozó eszközök bérbeadása; adatfeldolgozó eszközök és számítógépek bérbeadása; adatfeldolgozó
berendezések kölcsönzése, bérbeadása; számítógépes biztonsági szolgáltatások jogosulatlan hálózati hozzáférések
elleni védelemhez; tanácsadási szolgáltatások számítógépes szoftverekkel kapcsolatban; tanácsadási
szolgáltatások számítógépes rendszerelemzéssel kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások számítógépes
rendszerek tervezésével kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások számítógép alapú információs rendszerekkel
kapcsolatban; tanácsadási és információs szolgáltatások a számítógépes rendszerintegrációval kapcsolatban;
tanácsadási és információs szolgáltatások az információs technológiával kapcsolatban; tanácsadási és információs
szolgáltatások az információs technológia szerkezetével és infrastruktúrájával kapcsolatban; tanácsadás honlapok
és internetes oldalak létrehozásával kapcsolatban; tanácsadás a számítógépes szoftverek karbantartásával
kapcsolatosan; tanácsadás a számítógépes szoftverek frissítésével kapcsolatosan; tanácsadás a számítógépes
rendszerelemzés területén; tanácsadás a számítógépes rendszerintegráció területén; tanácsadás a biztonsági
szoftverek területén; számítógépszoftverrel kapcsolatos szaktanácsadás; számítógéprendszerekkel kapcsolatos
tanácsadó szolgáltatások; számítógépes tanácsadó szolgálat; számítógépes tanácsadó szolgáltatás; számítógépes
tanácsadási és konzultációs szolgáltatások; számítógépes tanácsadás; számítógépes szoftverrel kapcsolatos
tanácsadás; számítógépes szoftverekkel kapcsolatos konzultáció; számítógépes szoftverek telepítésével és
karbantartásával kapcsolatos műszaki tanácsadás; számítógépes szoftverek tervezésével, programozásával és
karbantartásával kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; számítógépes szoftverek tervezésével
kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; számítógépes szoftverek karbantartásához kapcsolódó
tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; számítógépes szoftverek alkalmazásával és használatával kapcsolatos
műszaki tanácsadás; számítógépes rendszerekkel kapcsolatos konzultáció; számítógépes rendszerek fejlesztésével
kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógépes rendszerek fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás;
számítógépes rendszerek alkalmazásával kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógépes programmal
kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; számítógépes megvalósíthatósági tanulmányok; számítógépes információs
rendszerekkel kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozása; számítógépes hálózatokra vonatkozó
tanácsadó szolgáltatás; számítógépes hálózatokhoz kapcsolódó szaktanácsadó szolgáltatások; számítógépes
hálózatok fejlesztésével kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógépes hálózatok alkalmazásával
kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógépes hálózati alkalmazásokkal kapcsolatos tanácsadás és
szakértés; számítógépes és információs technológiai konzultációs szolgáltatások; számítógépes biztonsággal
kapcsolatos tanácsadás; számítógépes biztonsággal kapcsolatos szaktanácsadás; számítógépekkel kapcsolatos
műszaki tanácsadás; számítógépekkel kapcsolatos műszaki tájékoztatás nyújtása; számítógépekkel kapcsolatos
technikai tanácsadás biztosítása; számítógépekkel kapcsolatos konzultáció; számítógépekkel kapcsolatos
szaktanácsadás; számítógépekkel kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógép szoftver tanácsadás;
számítógép-biztonsági konzultáció; számítógép-programozáshoz kapcsolódó tanácsadási és tájékoztató
szolgáltatások; konzultációs szolgáltatások számítógépes szoftver területén; szakmai tanácsadás számítógépekkel
kapcsolatban; számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk
nyújtása weboldalon keresztül; számítástechnikával kapcsolatos szakértői értékelések biztosítása; konzultációs
szolgáltatások számítógépes szoftverekkel kapcsolatban; információs rendszerekkel kapcsolatos információk
összegyűjtése; információtechnológiai szaktanácsadás; informatikához kapcsolódó információk összeállítása;
információtechnológiai támogató szolgáltatások; informatikával kapcsolatos műszaki konzultációs szolgáltatások;
informatikával kapcsolatos információs szolgáltatások; informatikával kapcsolatos információszolgáltatás;
kommunikációs rendszerekhez való szoftverekkel kapcsolatos tanácsadás; konzultációs szolgáltatások a
számítógépekkel kapcsolatban; információs rendszerek elemzésével kapcsolatos konzultációs szolgáltatások;
technológiák kifejlesztése elektronikus hálózatok védelmére; számítógépes rendszerekkel kapcsolatos
[informatikai] katasztrófa-elhárítási szolgáltatások; számítógépes rendszerek monitorozása; számítógépes
rendszerek felügyelete jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése érdekében; adatbázisok
helyreállítása; biztonsági szolgáltatások nyújtása számítógépes hálózatok, számítógép hozzáférés és számítógépes
tranzakciók számára; elektronikus adatbiztonsághoz kapcsolódó számítógépes programozás; számítógépek
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katasztrófa utáni helyreállítása; számítógépes adathelyreállítás; számítógépes biztonsági rendszerek ellenőrzési

szolgáltatása; számítógépes összeomlás utáni helyreállítás szolgáltatásai; számítógépes rendszerek felügyelete
üzemzavarok elkerülése érdekében; üzenetek kódolása; szövegek átalakítása digitális formátumúra; számítógépes
adatok digitális tömörítése; mágneskártyák kódolása; információk, hírek és adatok kódolása, dekódolása és
hitelesítése; elektronikus információ adatkonverziója; dokumentumok digitalizálása; dokumentumok
digitalizálása [szkennelés]; adattitkosítás feloldásával kapcsolatos szolgáltatások; adatok tömörítése elektronikus
tároláshoz; adatok és számítógépes programok adatainak konvertálása [nem fizikai átalakítás]; adatok és
számítógépes programok konvertálása, nem fizikai átalakítás; adatok dekódolása; adatkódolási szolgáltatások;
adatkódolási és dekódolási szolgáltatások; tesztelési szolgáltatások minőség vagy szabványok tanúsításához;
tanácsadási szolgáltatások termékek teszteléséhez; számítógépes tesztelés; számítógépek tesztelése; számítógépes
rendszerek teljesítményének viszonyítási alapokkal való összehasonlítása (benchmark); számítógépes
rendszerekkel kapcsolatos minőségellenőrzés; számítástechnikai eszközök tesztelése; minőség-auditok;
minőségellenőrzési tesztelés [vizsgálatok].
45

Ügyvédi szolgáltatások; szerzői jogok védelme; szoftverlicensz; számítógépes szoftverek licenszelése;

számítógépes szoftver engedélyezése [jogi szolgáltatások]; adatbázisok engedélyeztetése [jogi szolgáltatások];
jogi dokumentumok elkészítése; jogi dokumentumok hitelesítése; jogi információk biztosítása; jogi információk
összeállítása; jogi információkutatási szolgáltatások; jogi információs szolgáltatások; jogi konzultációs
szolgáltatások.
( 210 ) M 18 01074
( 220 ) 2018.04.05.
( 731 ) ifj. Lengyel Tibor, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 42

Információs rendszerek tervezésével kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; információtechnológiai [it]

tanácsadási szolgáltatások; informatikai konzultációs szolgáltatások; adatbiztonsági tanácsadás; adatfeldolgozásra
szolgáló rendszerek fejlesztése; adatfeldolgozással kapcsolatos számítógépes programok készítése;
adatfeldolgozó rendszerek tervezése és fejlesztése; adatfeldolgozó szoftverek karbantartása; adatmásolási és
átalakítási szolgáltatások, adatkódolási szolgáltatások; adatmigrációs szolgáltatások; adattároló rendszerek
tervezése és fejlesztése; adattároló rendszerek fejlesztése; adattároló rendszerek tervezése; adatok bevitelére,
kiadására, feldolgozására, kijelzésére és tárolására szolgáló rendszerek tervezése és fejlesztése; adminisztratív
folyamatok számítógépes automatizálásával kapcsolatos kutatás; digitális vízjellel való ellátás; felhasználók
jogainak adminisztrálása számítógépes hálózatokban; információtechnológiai [it] biztonság, védelem és
helyreállítás; információtechnológiai [it] konzultáció, tanácsadás és információs szolgáltatások;
információtechnológiai projektvezetés; kihelyezett szolgáltatók az információs technológia területén; kutatás az
információtechnológia területén; kutatás az adatfeldolgozó technológia területén; online számítógépes
szolgáltatások; online weboldalak tervezése, kialakítása és fejlesztése harmadik felek részére; számítástechnikai
módszerek, algoritmusok és szoftverek fejlesztése és tesztelése; számítástechnikai platformok készítése mások
megbízásából; számítógép hardverek és szoftverek hibaelhárítása; számítógépes projektmenedzsment az
elektronikus adatfeldolgozás [edp] terén; számítógépes rendszerek és hálózatok integrálása, egyesítése;
számítógépes rendszerek fejlesztése; számítógépes rendszerek memóriabankjainak frissítése; számítógépes
rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes rendszerek tervezése és fejlesztése; szoftverfejlesztés,
programozás és kivitelezés; szoftverek tervezése és fejlesztése elektronikus adatbázisokhoz; weboldal frissítési
szolgáltatások; weboldalak tervezése, létrehozása és programozása; adatbázis-szoftverek telepítése, karbantartása
és frissítése; adatbázisok karbantartása; adatfeldolgozási programok írása; adatfeldolgozó programok
összeállítása; adatfeldolgozó programok fejlesztése megrendelésre; adatfeldolgozó programok fejlesztése;
adatfeldolgozó programok készítése; adatfeldolgozó programok telepítése és aktualizálása; adatfeldolgozó
programok írása; adatfeldolgozó programok tervezése; adatfeldolgozó programok tervezése és fejlesztése;
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adatfeldolgozó programok programozása; adatfeldolgozó számítógépes programok készítése; adatfeldolgozó

számítógépes programok fejlesztése és írása; adatfeldolgozó szoftverek tervezése és fejlesztése; adatkinyerésre
szolgáló szoftverek tervezése és fejlesztése; adatok értékeléséhez és számításához használatos számítógépes
szoftverek tervezése és fejlesztése; adatok értékeléséhez és számolásához használatos számítógépes szoftverek
programozása; adatok importálására és kezelésére szolgáló szoftverek tervezése és fejlesztése; adatok
importálására és kezelésére szolgáló szoftverek programozása; adatok olvasására, átvitelére és rendszerezésére
szolgáló számítógépes szoftverek tervezése és fejlesztése; adatok olvasására, átvitelére és rendszerezésére
szolgáló számítógépes szoftverek programozása; elektronikus adatfeldolgozó szoftverek tervezésével kapcsolatos
szolgáltatások; elektronikus adatfeldolgozó [edp] szoftverek programozása; elektronikusan tárolt weboldalak
készítése online szolgáltatásokhoz és az internetre; folyamatellenőrzésre szolgáló számítógépes szoftverek
tervezése és fejlesztése; honlapok fejlesztése, tervezése és frissítése; honlapok és weboldalak tervezése és
kivitelezése; honlapok és weboldalak tervezése és fejlesztése; honlapok és weboldalak tervezése és frissítése;
honlapok és weboldalak tervezése; honlapok és weblapok tervezése és létrehozása; honlapok tervezése;
információs rendszerek tervezése; internet-hozzáférési szoftverek telepítése; internetes biztonsági programok
programozása; internetes biztonsági programok tervezése és fejlesztése; internetes információs platformokhoz
használatos szoftverek programozása; internetes oldalak frissítése; internetes platformokhoz való szoftverek
programozása; internetes weboldalak készítése; internetes weboldalak tervezése és fejlesztése; webportálok
tervezése; weboldaltervezési és karbantartási szolgáltatások; weboldalak tervezése és karbantartása; weboldalak
tervezése és létrehozása mások számára; weboldalak programozása; weboldalak készítése, tervezése és
karbantartása; weboldalak létrehozása, karbantartása és üzemeltetése mások számára; weboldalak tervezése;
weboldalak tervezése és készítése; weboldalak készítése számítógépes hálózatokhoz; weboldalak készítése és
tervezése; weboldalak készítése mások megbízásából; weboldalak készítése és szolgáltatása mások számára;
weboldalak készítése és karbantartása; weboldalak karbantartása és online webes tárolási lehetőségek nyújtása;
weboldalak karbantartása; weboldalak feltöltésével kapcsolatos szolgáltatások; weboldalak építése és
karbantartása; weboldalak aktualizálása; weboldal (weblap) készítési és karbantartási szolgáltatás; weboldal
tervező és készítő szolgáltatások; weboldal tervezés, készítés; weboldal tervezés; weboldal kezelési
szolgáltatások; weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás; weboldal használhatóságának tesztelése; weboldal
hálózatok tervezése és kivitelezése; weboldal fejlesztő szolgáltatások; weblapok tervezése és kivitelezése;
weblapok készítése és karbantartása mások számára; weblapok kidolgozásával és karbantartásával kapcsolatos
szolgáltatások; webhelyterhelés-tesztelési szolgáltatás; webhelyek tervezése, készítése, tárolása [hosztolása] és
karbantartása mások számára; web oldalak készítése és karbantartása mások számára; tervezési szolgáltatások
számítógépes programokhoz; tanácsadási szolgáltatások szoftverek fejlesztésének és minőségjavításának
területén; tanácsadási szolgáltatások számítógépes szoftverek használatával kapcsolatban; tanácsadási
szolgáltatások számítógépes szoftverek tervezésével kapcsolatban; szoftvertervezési szolgáltatások;
szoftvertervezés; szoftvertelepítés; szoftvermegoldások kifejlesztése internetszolgáltatók és internet felhasználók
számára; szoftverkészítés, karbantartás és adaptálás; szoftverfrissítés adatfeldolgozáshoz; szoftverfejlesztési
szolgáltatások adatfeldolgozó programokhoz; szoftverfejlesztés; szoftverek tervezése, fejlesztése és kivitelezése;
szoftverek tervezése és fejlesztése; szoftverek telepítése, karbantartása és aktualizálása; szoftverek telepítése és
karbantartása internetes hozzáféréshez; szoftverek frissítése; szoftverek frissítése kommunikációs rendszerekhez;
szoftverek karbantartása internet-hozzáféréshez; szoftverek fejlesztése és tesztelése; szoftverek fejlesztése
biztonságos hálózati műveletekhez; szoftvercsomagok igény szerinti tervezése; szoftveralkotás; szoftver
testreszabása; szoftver készítés; szoftver karbantartás és javítás; szoftver-karbantartás; szoftver- és
adatbázisrendszerek fejlesztése, frissítése és karbantartása; szoftver adatbázisok frissítése; személyre szabott
weblapok létrehozása és karbantartása; számítógép és szoftver konzultációs szolgáltatások; számítógép
programok felhasználói igények szerinti aktualizálása és adaptálása; számítógép programok installációja;
számítógép programok telepítése; számítógép-programozás; számítógép-programozás adatfeldolgozáshoz és
kommunikációs rendszerekhez; számítógép-programozás adatfeldolgozáshoz; számítógép-programozás és
szoftvertervezés; számítógép programozáshoz kapcsolódó kutatás; számítógép-programozás és számítógépes
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programok karbantartása; számítógép-programozási szolgáltatások adatok tárolásához;

számítógép-programozással kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; számítógép-programozással kapcsolatos
műszaki tanulmányok kidolgozása; számítógép programozással kapcsolatos műszaki konzultációs szolgáltatások;
számítógép-programozó szolgáltatások; számítógépek frissítése, aktualizálása; számítógépek programozása;
számítógépes biztonsággal és számítógépes kockázatok megelőzésével kapcsolatos számítógépes szoftverek
frissítése; számítógépes hálózatok honlapjainak készítése és aktualizálása; számítógépes hardverek és szoftverek
tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tájékoztatás; számítógépes nyilvántartások karbantartása; számítógépes
oldalak tervezése; számítógépes program frissítésével kapcsolatos szolgáltatások; számítógépes
programfejlesztés; számítógépes programok és szoftverek fejlesztéséhez kapcsolódó kutatás; számítógépes
programok frissítése; számítógépes programok írása, frissítése és adaptálása; számítógépes programok
karbantartása; számítógépes programok készítése; számítógépes programok korszerűsítése; számítógépes
programok módosítása; számítógépes programok összeállítása; számítógépes programok szerkesztése;
számítógépes programok tesztelése; számítógépes programok tervezése; számítógépes programok
szerkesztéséhez kapcsolódó szolgáltatások; számítógépes programok telepítése és karbantartása; számítógépes
programokkal kapcsolatos szaktanácsadói szolgáltatások; számítógépes programok tervezésével és fejlesztésével
kapcsolatos tanácsadás; számítógépes programokkal kapcsolatos információnyújtás; számítógépes programokkal
kapcsolatos elemzési szolgáltatások; számítógépes programokkal kapcsolatos technológiai tanácsadási
szolgáltatások; számítógépes programokkal kapcsolatos kutatás; számítógépes programokkal kapcsolatos
jelentések készítése; számítógépes programozás az internethez; személyre szabott honlapok programozása;
számítógépszoftver tervezése, karbantartása és aktualizálása; számítógépszoftver telepítés, karbantartás és
aktualizálás; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok írása; számítógépes szoftverek
számítógépes biztonsággal és számítógépes kockázatok megelőzésével kapcsolatos karbantartása; számítógépes
szoftverek tervezése és frissítése; számítógépes szoftverek telepítése, javítása és karbantartása; számítógépes
szoftverek tervezése, fejlesztése és programozása; számítógépes szoftverek tervezésével és fejlesztésével
kapcsolatos tanácsadás; számítógépes szoftverekhez kapcsolódó tanácsadási és fejlesztési szolgáltatások;
számítógépes szoftverekkel kapcsolatos kutatás és fejlesztés; számítógépes szoftverek javítása [karbantartás,
frissítés]; számítógépes szoftverek írása és frissítése; számítógépes szoftverek írása és tervezése; számítógépes
szoftver tervezése; számítógépes szoftver tervezése, vázolása és írása megrendelésre; számítógépes szoftver
tervezése, karbantartása, fejlesztése és frissítése; számítógépes szoftveralkalmazások telepítése és testreszabása;
számítógépes szoftverek és programok aktualizálás és karbantartása; számítógépes szoftverek frissítése;
számítógépes szoftverek frissítésével kapcsolatos szolgáltatások; számítógépes szoftverek hibáinak elhárítása
[műszaki támogató szolgáltatások]; számítógépes szoftverek hibakövetése; számítógépes szoftverek fejlesztése és
karbantartása; számítógépes szoftverek fejlesztésével kapcsolatos kutatás; számítógépes szoftver tervezési
szolgáltatások; számítógépes szoftver tervezése, karbantartása, kölcsönzése és aktualizálása; számítógépes
szoftver telepítése, karbantartása, javítása és szervizelése; számítógépes szoftver telepítése, beállítása és
karbantartása; számítógépes szoftver telepítése és karbantartása; számítógépes szoftver technikai támogató
szolgáltatások; számítógépes szoftver kutatás; számítógépes szoftver karbantartása; számítógépes szoftver
karbantartás és frissítés; számítógépes szoftver karbantartás és aktualizálás; számítógépes szoftver karbantartási
szolgáltatások; számítógépes szoftver írás; számítógépes szoftver integráció; számítógépes szoftver installálás;
számítógépes szoftver frissítése; számítógépes szoftver frissítése és bővítése; számítógépes szoftver fejlesztése;
számítógépes szoftver fejlesztése és frissítése; számítógépes szoftver bővítése; számítógépes szoftver
architektúrák tervezése és fejlesztése; számítógépes szoftver alkalmazási megoldások fejlesztése; számítógépes
szoftver aktualizálása; számítógépes rendszerintegrációs szolgáltatások; számítógépes rendszerekhez és
szerverekhez használatos operációs szoftverek programozása; számítógép-programozási szolgáltatások
kereskedelmi elemzésekhez és beszámolókhoz; programok tervezése számítógépekhez; programok fejlesztése
számítógépekhez; programok fejlesztése; online támogató szolgáltatások számítógépes program felhasználók
részére; online támogatás számítógépes program felhasználók részére; kommunikációs rendszerekhez készült
szoftverek fejlesztése; kommunikációs rendszerekhez való szoftverek karbantartása és frissítése; kommunikációs
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rendszerekhez készült szoftverek karbantartása; honlapfejlesztési szolgáltatások; honlapkészítési szolgáltatások;

honlapok és internetes oldalak tervezése és létrehozása; honlapok és internetes oldalak tervezésével kapcsolatos
tanácsadás; honlap- és weboldal tervezés; adatkiadó rendszerek tervezése és fejlesztése; adatfeldolgozó
berendezések programozása; adatbázisok fejlesztése; adatbázis tervezési szolgáltatások; adatbázis-szoftverek
telepítése és karbantartása; webtárhely biztosítása számítógépes honlapokhoz; webtárhely biztosítása internetes
oldalakhoz; webtárhely szolgáltatás globális számítógépes hálózat számítógépes szerverén; webportálok
hosztolása; weboldalak fogadása, tárolása; vállalati tartalomkezelés; tárhely biztosítása honlapokhoz; szoftver
mint szolgáltatás [saas]; számítógépesített üzleti információk tárolása; online weboldalak tárolása mások számára
online tartalmak megosztására; online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása adatok
továbbítása céljából; online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása adatok kezelése
céljából; online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása információ továbbítása céljából;
online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása információ kezelése céljából; online
adattárolás; nem letölthető üzleti szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; nem letölthető számítógépes
szoftverek ideiglenes használatának lehetővé tétele szállítási iratok készítéséhez számítógépes hálózatokon,
intraneteken és az interneten; nem helyszíni biztonsági mentés; fájlok és dokumentumok elektronikus tárolása;
elektronikus adattárolás; elektronikus adattárolási és adat-háttérmentési szolgáltatások; dokumentumok
elektronikus tárolása; biztonsági másolatot készítő számítógépes programok és berendezések biztosítása;
biztonsági adatmentési szolgáltatások; adatraktározás; alkalmazás-szolgáltatás; alkalmazás-szolgáltató (asp);
adatbázis kezelésére szolgáló online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; adatbázis
szerver bérbeadása, bérlése; adatbiztonsági szolgáltatások; hálózati kiszolgálók [webszerverek] bérlete;
adatfeldolgozó eszközök bérbeadása; adatfeldolgozó eszközök és számítógépek bérbeadása; adatfeldolgozó
berendezések kölcsönzése, bérbeadása; számítógépes biztonsági szolgáltatások jogosulatlan hálózati hozzáférések
elleni védelemhez; tanácsadási szolgáltatások számítógépes szoftverekkel kapcsolatban; tanácsadási
szolgáltatások számítógépes rendszerelemzéssel kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások számítógépes
rendszerek tervezésével kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások számítógép alapú információs rendszerekkel
kapcsolatban; tanácsadási és információs szolgáltatások a számítógépes rendszerintegrációval kapcsolatban;
tanácsadási és információs szolgáltatások az információs technológiával kapcsolatban; tanácsadási és információs
szolgáltatások az információs technológia szerkezetével és infrastruktúrájával kapcsolatban; tanácsadás honlapok
és internetes oldalak létrehozásával kapcsolatban; tanácsadás a számítógépes szoftverek karbantartásával
kapcsolatosan; tanácsadás a számítógépes szoftverek frissítésével kapcsolatosan; tanácsadás a számítógépes
rendszerelemzés területén; tanácsadás a számítógépes rendszerintegráció területén; tanácsadás a biztonsági
szoftverek területén; számítógépszoftverrel kapcsolatos szaktanácsadás; számítógéprendszerekkel kapcsolatos
tanácsadó szolgáltatások; számítógépes tanácsadó szolgálat; számítógépes tanácsadó szolgáltatás; számítógépes
tanácsadási és konzultációs szolgáltatások; számítógépes tanácsadás; számítógépes szoftverrel kapcsolatos
tanácsadás; számítógépes szoftverekkel kapcsolatos konzultáció; számítógépes szoftverek telepítésével és
karbantartásával kapcsolatos műszaki tanácsadás; számítógépes szoftverek tervezésével, programozásával és
karbantartásával kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; számítógépes szoftverek tervezésével
kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; számítógépes szoftverek karbantartásához kapcsolódó
tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; számítógépes szoftverek alkalmazásával és használatával kapcsolatos
műszaki tanácsadás; számítógépes rendszerekkel kapcsolatos konzultáció; számítógépes rendszerek fejlesztésével
kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógépes rendszerek fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás;
számítógépes rendszerek alkalmazásával kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógépes programmal
kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; számítógépes megvalósíthatósági tanulmányok; számítógépes információs
rendszerekkel kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozása; számítógépes hálózatokra vonatkozó
tanácsadó szolgáltatás; számítógépes hálózatokhoz kapcsolódó szaktanácsadó szolgáltatások; számítógépes
hálózatok fejlesztésével kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógépes hálózatok alkalmazásával
kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógépes hálózati alkalmazásokkal kapcsolatos tanácsadás és
szakértés; számítógépes és információs technológiai konzultációs szolgáltatások; számítógépes biztonsággal
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kapcsolatos tanácsadás; számítógépes biztonsággal kapcsolatos szaktanácsadás; számítógépekkel kapcsolatos

műszaki tanácsadás; számítógépekkel kapcsolatos műszaki tájékoztatás nyújtása; számítógépekkel kapcsolatos
technikai tanácsadás biztosítása; számítógépekkel kapcsolatos konzultáció; számítógépekkel kapcsolatos
szaktanácsadás; számítógépekkel kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógép szoftver tanácsadás;
számítógép-biztonsági konzultáció; számítógép-programozáshoz kapcsolódó tanácsadási és tájékoztató
szolgáltatások; konzultációs szolgáltatások számítógépes szoftver területén; szakmai tanácsadás számítógépekkel
kapcsolatban; számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk
nyújtása weboldalon keresztül; számítástechnikával kapcsolatos szakértői értékelések biztosítása; konzultációs
szolgáltatások számítógépes szoftverekkel kapcsolatban; információs rendszerekkel kapcsolatos információk
összegyűjtése; információtechnológiai szaktanácsadás; informatikához kapcsolódó információk összeállítása;
információtechnológiai támogató szolgáltatások; informatikával kapcsolatos műszaki konzultációs szolgáltatások;
informatikával kapcsolatos információs szolgáltatások; informatikával kapcsolatos információszolgáltatás;
kommunikációs rendszerekhez való szoftverekkel kapcsolatos tanácsadás; konzultációs szolgáltatások a
számítógépekkel kapcsolatban; információs rendszerek elemzésével kapcsolatos konzultációs szolgáltatások;
technológiák kifejlesztése elektronikus hálózatok védelmére; számítógépes rendszerekkel kapcsolatos
[informatikai] katasztrófa-elhárítási szolgáltatások; számítógépes rendszerek monitorozása; számítógépes
rendszerek felügyelete jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése érdekében; adatbázisok
helyreállítása; biztonsági szolgáltatások nyújtása számítógépes hálózatok, számítógép hozzáférés és számítógépes
tranzakciók számára; elektronikus adatbiztonsághoz kapcsolódó számítógépes programozás; számítógépek
katasztrófa utáni helyreállítása; számítógépes adathelyreállítás; számítógépes biztonsági rendszerek ellenőrzési
szolgáltatása; számítógépes összeomlás utáni helyreállítás szolgáltatásai; számítógépes rendszerek felügyelete
üzemzavarok elkerülése érdekében; üzenetek kódolása; szövegek átalakítása digitális formátumúra; számítógépes
adatok digitális tömörítése; mágneskártyák kódolása; információk, hírek és adatok kódolása, dekódolása és
hitelesítése; elektronikus információ adatkonverziója; dokumentumok digitalizálása; dokumentumok
digitalizálása [szkennelés]; adattitkosítás feloldásával kapcsolatos szolgáltatások; adatok tömörítése elektronikus
tároláshoz; adatok és számítógépes programok adatainak konvertálása [nem fizikai átalakítás]; adatok és
számítógépes programok konvertálása, nem fizikai átalakítás; adatok dekódolása; adatkódolási szolgáltatások;
adatkódolási és dekódolási szolgáltatások; tesztelési szolgáltatások minőség vagy szabványok tanúsításához;
tanácsadási szolgáltatások termékek teszteléséhez; számítógépes tesztelés; számítógépek tesztelése; számítógépes
rendszerek teljesítményének viszonyítási alapokkal való összehasonlítása (benchmark); számítógépes
rendszerekkel kapcsolatos minőségellenőrzés; számítástechnikai eszközök tesztelése; minőség-auditok;
minőségellenőrzési tesztelés [vizsgálatok].
45

Ügyvédi szolgáltatások; szerzői jogok védelme; szoftverlicensz; számítógépes szoftverek licenszelése;

számítógépes szoftver engedélyezése [jogi szolgáltatások]; adatbázisok engedélyeztetése [jogi szolgáltatások];
jogi dokumentumok elkészítése; jogi dokumentumok hitelesítése; jogi információk biztosítása; jogi információk
összeállítása; jogi információkutatási szolgáltatások; jogi információs szolgáltatások; jogi konzultációs
szolgáltatások.
( 210 ) M 18 01075
( 220 ) 2018.04.05.
( 731 ) ifj. Lengyel Tibor, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 42

Információs rendszerek tervezésével kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; információtechnológiai [it]

tanácsadási szolgáltatások; informatikai konzultációs szolgáltatások; adatbiztonsági tanácsadás; adatfeldolgozásra
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szolgáló rendszerek fejlesztése; adatfeldolgozással kapcsolatos számítógépes programok készítése;

adatfeldolgozó rendszerek tervezése és fejlesztése; adatfeldolgozó szoftverek karbantartása; adatmásolási és
átalakítási szolgáltatások, adatkódolási szolgáltatások; adatmigrációs szolgáltatások; adattároló rendszerek
tervezése és fejlesztése; adattároló rendszerek fejlesztése; adattároló rendszerek tervezése; adatok bevitelére,
kiadására, feldolgozására, kijelzésére és tárolására szolgáló rendszerek tervezése és fejlesztése; adminisztratív
folyamatok számítógépes automatizálásával kapcsolatos kutatás; digitális vízjellel való ellátás; felhasználók
jogainak adminisztrálása számítógépes hálózatokban; információtechnológiai [it] biztonság, védelem és
helyreállítás; információtechnológiai [it] konzultáció, tanácsadás és információs szolgáltatások;
információtechnológiai projektvezetés; kihelyezett szolgáltatók az információs technológia területén; kutatás az
információtechnológia területén; kutatás az adatfeldolgozó technológia területén; online számítógépes
szolgáltatások; online weboldalak tervezése, kialakítása és fejlesztése harmadik felek részére; számítástechnikai
módszerek, algoritmusok és szoftverek fejlesztése és tesztelése; számítástechnikai platformok készítése mások
megbízásából; számítógép hardverek és szoftverek hibaelhárítása; számítógépes projektmenedzsment az
elektronikus adatfeldolgozás [edp] terén; számítógépes rendszerek és hálózatok integrálása, egyesítése;
számítógépes rendszerek fejlesztése; számítógépes rendszerek memóriabankjainak frissítése; számítógépes
rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes rendszerek tervezése és fejlesztése; szoftverfejlesztés,
programozás és kivitelezés; szoftverek tervezése és fejlesztése elektronikus adatbázisokhoz; weboldal frissítési
szolgáltatások; weboldalak tervezése, létrehozása és programozása; adatbázis-szoftverek telepítése, karbantartása
és frissítése; adatbázisok karbantartása; adatfeldolgozási programok írása; adatfeldolgozó programok
összeállítása; adatfeldolgozó programok fejlesztése megrendelésre; adatfeldolgozó programok fejlesztése;
adatfeldolgozó programok készítése; adatfeldolgozó programok telepítése és aktualizálása; adatfeldolgozó
programok írása; adatfeldolgozó programok tervezése; adatfeldolgozó programok tervezése és fejlesztése;
adatfeldolgozó programok programozása; adatfeldolgozó számítógépes programok készítése; adatfeldolgozó
számítógépes programok fejlesztése és írása; adatfeldolgozó szoftverek tervezése és fejlesztése; adatkinyerésre
szolgáló szoftverek tervezése és fejlesztése; adatok értékeléséhez és számításához használatos számítógépes
szoftverek tervezése és fejlesztése; adatok értékeléséhez és számolásához használatos számítógépes szoftverek
programozása; adatok importálására és kezelésére szolgáló szoftverek tervezése és fejlesztése; adatok
importálására és kezelésére szolgáló szoftverek programozása; adatok olvasására, átvitelére és rendszerezésére
szolgáló számítógépes szoftverek tervezése és fejlesztése; adatok olvasására, átvitelére és rendszerezésére
szolgáló számítógépes szoftverek programozása; elektronikus adatfeldolgozó szoftverek tervezésével kapcsolatos
szolgáltatások; elektronikus adatfeldolgozó [edp] szoftverek programozása; elektronikusan tárolt weboldalak
készítése online szolgáltatásokhoz és az internetre; folyamatellenőrzésre szolgáló számítógépes szoftverek
tervezése és fejlesztése; honlapok fejlesztése, tervezése és frissítése; honlapok és weboldalak tervezése és
kivitelezése; honlapok és weboldalak tervezése és fejlesztése; honlapok és weboldalak tervezése és frissítése;
honlapok és weboldalak tervezése; honlapok és weblapok tervezése és létrehozása; honlapok tervezése;
információs rendszerek tervezése; internet-hozzáférési szoftverek telepítése; internetes biztonsági programok
programozása; internetes biztonsági programok tervezése és fejlesztése; internetes információs platformokhoz
használatos szoftverek programozása; internetes oldalak frissítése; internetes platformokhoz való szoftverek
programozása; internetes weboldalak készítése; internetes weboldalak tervezése és fejlesztése; webportálok
tervezése; weboldaltervezési és karbantartási szolgáltatások; weboldalak tervezése és karbantartása; weboldalak
tervezése és létrehozása mások számára; weboldalak programozása; weboldalak készítése, tervezése és
karbantartása; weboldalak létrehozása, karbantartása és üzemeltetése mások számára; weboldalak tervezése;
weboldalak tervezése és készítése; weboldalak készítése számítógépes hálózatokhoz; weboldalak készítése és
tervezése; weboldalak készítése mások megbízásából; weboldalak készítése és szolgáltatása mások számára;
weboldalak készítése és karbantartása; weboldalak karbantartása és online webes tárolási lehetőségek nyújtása;
weboldalak karbantartása; weboldalak feltöltésével kapcsolatos szolgáltatások; weboldalak építése és
karbantartása; weboldalak aktualizálása; weboldal (weblap) készítési és karbantartási szolgáltatás; weboldal
tervező és készítő szolgáltatások; weboldal tervezés, készítés; weboldal tervezés; weboldal kezelési
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szolgáltatások; weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás; weboldal használhatóságának tesztelése; weboldal

hálózatok tervezése és kivitelezése; weboldal fejlesztő szolgáltatások; weblapok tervezése és kivitelezése;
weblapok készítése és karbantartása mások számára; weblapok kidolgozásával és karbantartásával kapcsolatos
szolgáltatások; webhelyterhelés-tesztelési szolgáltatás; webhelyek tervezése, készítése, tárolása [hosztolása] és
karbantartása mások számára; web oldalak készítése és karbantartása mások számára; tervezési szolgáltatások
számítógépes programokhoz; tanácsadási szolgáltatások szoftverek fejlesztésének és minőségjavításának
területén; tanácsadási szolgáltatások számítógépes szoftverek használatával kapcsolatban; tanácsadási
szolgáltatások számítógépes szoftverek tervezésével kapcsolatban; szoftvertervezési szolgáltatások;
szoftvertervezés; szoftvertelepítés; szoftvermegoldások kifejlesztése internetszolgáltatók és internet felhasználók
számára; szoftverkészítés, karbantartás és adaptálás; szoftverfrissítés adatfeldolgozáshoz; szoftverfejlesztési
szolgáltatások adatfeldolgozó programokhoz; szoftverfejlesztés; szoftverek tervezése, fejlesztése és kivitelezése;
szoftverek tervezése és fejlesztése; szoftverek telepítése, karbantartása és aktualizálása; szoftverek telepítése és
karbantartása internetes hozzáféréshez; szoftverek frissítése; szoftverek frissítése kommunikációs rendszerekhez;
szoftverek karbantartása internet-hozzáféréshez; szoftverek fejlesztése és tesztelése; szoftverek fejlesztése
biztonságos hálózati műveletekhez; szoftvercsomagok igény szerinti tervezése; szoftveralkotás; szoftver
testreszabása; szoftver készítés; szoftver karbantartás és javítás; szoftver-karbantartás; szoftver- és
adatbázisrendszerek fejlesztése, frissítése és karbantartása; szoftver adatbázisok frissítése; személyre szabott
weblapok létrehozása és karbantartása; számítógép és szoftver konzultációs szolgáltatások; számítógép
programok felhasználói igények szerinti aktualizálása és adaptálása; számítógép programok installációja;
számítógép programok telepítése; számítógép-programozás; számítógép-programozás adatfeldolgozáshoz és
kommunikációs rendszerekhez; számítógép-programozás adatfeldolgozáshoz; számítógép-programozás és
szoftvertervezés; számítógép programozáshoz kapcsolódó kutatás; számítógép-programozás és számítógépes
programok karbantartása; számítógép-programozási szolgáltatások adatok tárolásához;
számítógép-programozással kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; számítógép-programozással kapcsolatos
műszaki tanulmányok kidolgozása; számítógép programozással kapcsolatos műszaki konzultációs szolgáltatások;
számítógép-programozó szolgáltatások; számítógépek frissítése, aktualizálása; számítógépek programozása;
számítógépes biztonsággal és számítógépes kockázatok megelőzésével kapcsolatos számítógépes szoftverek
frissítése; számítógépes hálózatok honlapjainak készítése és aktualizálása; számítógépes hardverek és szoftverek
tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tájékoztatás; számítógépes nyilvántartások karbantartása; számítógépes
oldalak tervezése; számítógépes program frissítésével kapcsolatos szolgáltatások; számítógépes
programfejlesztés; számítógépes programok és szoftverek fejlesztéséhez kapcsolódó kutatás; számítógépes
programok frissítése; számítógépes programok írása, frissítése és adaptálása; számítógépes programok
karbantartása; számítógépes programok készítése; számítógépes programok korszerűsítése; számítógépes
programok módosítása; számítógépes programok összeállítása; számítógépes programok szerkesztése;
számítógépes programok tesztelése; számítógépes programok tervezése; számítógépes programok
szerkesztéséhez kapcsolódó szolgáltatások; számítógépes programok telepítése és karbantartása; számítógépes
programokkal kapcsolatos szaktanácsadói szolgáltatások; számítógépes programok tervezésével és fejlesztésével
kapcsolatos tanácsadás; számítógépes programokkal kapcsolatos információnyújtás; számítógépes programokkal
kapcsolatos elemzési szolgáltatások; számítógépes programokkal kapcsolatos technológiai tanácsadási
szolgáltatások; számítógépes programokkal kapcsolatos kutatás; számítógépes programokkal kapcsolatos
jelentések készítése; számítógépes programozás az internethez; személyre szabott honlapok programozása;
számítógépszoftver tervezése, karbantartása és aktualizálása; számítógépszoftver telepítés, karbantartás és
aktualizálás; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok írása; számítógépes szoftverek
számítógépes biztonsággal és számítógépes kockázatok megelőzésével kapcsolatos karbantartása; számítógépes
szoftverek tervezése és frissítése; számítógépes szoftverek telepítése, javítása és karbantartása; számítógépes
szoftverek tervezése, fejlesztése és programozása; számítógépes szoftverek tervezésével és fejlesztésével
kapcsolatos tanácsadás; számítógépes szoftverekhez kapcsolódó tanácsadási és fejlesztési szolgáltatások;
számítógépes szoftverekkel kapcsolatos kutatás és fejlesztés; számítógépes szoftverek javítása [karbantartás,
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frissítés]; számítógépes szoftverek írása és frissítése; számítógépes szoftverek írása és tervezése; számítógépes

szoftver tervezése; számítógépes szoftver tervezése, vázolása és írása megrendelésre; számítógépes szoftver
tervezése, karbantartása, fejlesztése és frissítése; számítógépes szoftveralkalmazások telepítése és testreszabása;
számítógépes szoftverek és programok aktualizálás és karbantartása; számítógépes szoftverek frissítése;
számítógépes szoftverek frissítésével kapcsolatos szolgáltatások; számítógépes szoftverek hibáinak elhárítása
[műszaki támogató szolgáltatások]; számítógépes szoftverek hibakövetése; számítógépes szoftverek fejlesztése és
karbantartása; számítógépes szoftverek fejlesztésével kapcsolatos kutatás; számítógépes szoftver tervezési
szolgáltatások; számítógépes szoftver tervezése, karbantartása, kölcsönzése és aktualizálása; számítógépes
szoftver telepítése, karbantartása, javítása és szervizelése; számítógépes szoftver telepítése, beállítása és
karbantartása; számítógépes szoftver telepítése és karbantartása; számítógépes szoftver technikai támogató
szolgáltatások; számítógépes szoftver kutatás; számítógépes szoftver karbantartása; számítógépes szoftver
karbantartás és frissítés; számítógépes szoftver karbantartás és aktualizálás; számítógépes szoftver karbantartási
szolgáltatások; számítógépes szoftver írás; számítógépes szoftver integráció; számítógépes szoftver installálás;
számítógépes szoftver frissítése; számítógépes szoftver frissítése és bővítése; számítógépes szoftver fejlesztése;
számítógépes szoftver fejlesztése és frissítése; számítógépes szoftver bővítése; számítógépes szoftver
architektúrák tervezése és fejlesztése; számítógépes szoftver alkalmazási megoldások fejlesztése; számítógépes
szoftver aktualizálása; számítógépes rendszerintegrációs szolgáltatások; számítógépes rendszerekhez és
szerverekhez használatos operációs szoftverek programozása; számítógép-programozási szolgáltatások
kereskedelmi elemzésekhez és beszámolókhoz; programok tervezése számítógépekhez; programok fejlesztése
számítógépekhez; programok fejlesztése; online támogató szolgáltatások számítógépes program felhasználók
részére; online támogatás számítógépes program felhasználók részére; kommunikációs rendszerekhez készült
szoftverek fejlesztése; kommunikációs rendszerekhez való szoftverek karbantartása és frissítése; kommunikációs
rendszerekhez készült szoftverek karbantartása; honlapfejlesztési szolgáltatások; honlapkészítési szolgáltatások;
honlapok és internetes oldalak tervezése és létrehozása; honlapok és internetes oldalak tervezésével kapcsolatos
tanácsadás; honlap- és weboldal tervezés; adatkiadó rendszerek tervezése és fejlesztése; adatfeldolgozó
berendezések programozása; adatbázisok fejlesztése; adatbázis tervezési szolgáltatások; adatbázis-szoftverek
telepítése és karbantartása; webtárhely biztosítása számítógépes honlapokhoz; webtárhely biztosítása internetes
oldalakhoz; webtárhely szolgáltatás globális számítógépes hálózat számítógépes szerverén; webportálok
hosztolása; weboldalak fogadása, tárolása; vállalati tartalomkezelés; tárhely biztosítása honlapokhoz; szoftver
mint szolgáltatás [saas]; számítógépesített üzleti információk tárolása; online weboldalak tárolása mások számára
online tartalmak megosztására; online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása adatok
továbbítása céljából; online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása adatok kezelése
céljából; online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása információ továbbítása céljából;
online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása információ kezelése céljából; online
adattárolás; nem letölthető üzleti szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; nem letölthető számítógépes
szoftverek ideiglenes használatának lehetővé tétele szállítási iratok készítéséhez számítógépes hálózatokon,
intraneteken és az interneten; nem helyszíni biztonsági mentés; fájlok és dokumentumok elektronikus tárolása;
elektronikus adattárolás; elektronikus adattárolási és adat-háttérmentési szolgáltatások; dokumentumok
elektronikus tárolása; biztonsági másolatot készítő számítógépes programok és berendezések biztosítása;
biztonsági adatmentési szolgáltatások; adatraktározás; alkalmazás-szolgáltatás; alkalmazás-szolgáltató (asp);
adatbázis kezelésére szolgáló online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; adatbázis
szerver bérbeadása, bérlése; adatbiztonsági szolgáltatások; hálózati kiszolgálók [webszerverek] bérlete;
adatfeldolgozó eszközök bérbeadása; adatfeldolgozó eszközök és számítógépek bérbeadása; adatfeldolgozó
berendezések kölcsönzése, bérbeadása; számítógépes biztonsági szolgáltatások jogosulatlan hálózati hozzáférések
elleni védelemhez; tanácsadási szolgáltatások számítógépes szoftverekkel kapcsolatban; tanácsadási
szolgáltatások számítógépes rendszerelemzéssel kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások számítógépes
rendszerek tervezésével kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások számítógép alapú információs rendszerekkel
kapcsolatban; tanácsadási és információs szolgáltatások a számítógépes rendszerintegrációval kapcsolatban;
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tanácsadási és információs szolgáltatások az információs technológiával kapcsolatban; tanácsadási és információs

szolgáltatások az információs technológia szerkezetével és infrastruktúrájával kapcsolatban; tanácsadás honlapok
és internetes oldalak létrehozásával kapcsolatban; tanácsadás a számítógépes szoftverek karbantartásával
kapcsolatosan; tanácsadás a számítógépes szoftverek frissítésével kapcsolatosan; tanácsadás a számítógépes
rendszerelemzés területén; tanácsadás a számítógépes rendszerintegráció területén; tanácsadás a biztonsági
szoftverek területén; számítógépszoftverrel kapcsolatos szaktanácsadás; számítógéprendszerekkel kapcsolatos
tanácsadó szolgáltatások; számítógépes tanácsadó szolgálat; számítógépes tanácsadó szolgáltatás; számítógépes
tanácsadási és konzultációs szolgáltatások; számítógépes tanácsadás; számítógépes szoftverrel kapcsolatos
tanácsadás; számítógépes szoftverekkel kapcsolatos konzultáció; számítógépes szoftverek telepítésével és
karbantartásával kapcsolatos műszaki tanácsadás; számítógépes szoftverek tervezésével, programozásával és
karbantartásával kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; számítógépes szoftverek tervezésével
kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; számítógépes szoftverek karbantartásához kapcsolódó
tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; számítógépes szoftverek alkalmazásával és használatával kapcsolatos
műszaki tanácsadás; számítógépes rendszerekkel kapcsolatos konzultáció; számítógépes rendszerek fejlesztésével
kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógépes rendszerek fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás;
számítógépes rendszerek alkalmazásával kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógépes programmal
kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; számítógépes megvalósíthatósági tanulmányok; számítógépes információs
rendszerekkel kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozása; számítógépes hálózatokra vonatkozó
tanácsadó szolgáltatás; számítógépes hálózatokhoz kapcsolódó szaktanácsadó szolgáltatások; számítógépes
hálózatok fejlesztésével kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógépes hálózatok alkalmazásával
kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógépes hálózati alkalmazásokkal kapcsolatos tanácsadás és
szakértés; számítógépes és információs technológiai konzultációs szolgáltatások; számítógépes biztonsággal
kapcsolatos tanácsadás; számítógépes biztonsággal kapcsolatos szaktanácsadás; számítógépekkel kapcsolatos
műszaki tanácsadás; számítógépekkel kapcsolatos műszaki tájékoztatás nyújtása; számítógépekkel kapcsolatos
technikai tanácsadás biztosítása; számítógépekkel kapcsolatos konzultáció; számítógépekkel kapcsolatos
szaktanácsadás; számítógépekkel kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógép szoftver tanácsadás;
számítógép-biztonsági konzultáció; számítógép-programozáshoz kapcsolódó tanácsadási és tájékoztató
szolgáltatások; konzultációs szolgáltatások számítógépes szoftver területén; szakmai tanácsadás számítógépekkel
kapcsolatban; számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk
nyújtása weboldalon keresztül; számítástechnikával kapcsolatos szakértői értékelések biztosítása; konzultációs
szolgáltatások számítógépes szoftverekkel kapcsolatban; információs rendszerekkel kapcsolatos információk
összegyűjtése; információtechnológiai szaktanácsadás; informatikához kapcsolódó információk összeállítása;
információtechnológiai támogató szolgáltatások; informatikával kapcsolatos műszaki konzultációs szolgáltatások;
informatikával kapcsolatos információs szolgáltatások; informatikával kapcsolatos információszolgáltatás;
kommunikációs rendszerekhez való szoftverekkel kapcsolatos tanácsadás; konzultációs szolgáltatások a
számítógépekkel kapcsolatban; információs rendszerek elemzésével kapcsolatos konzultációs szolgáltatások;
technológiák kifejlesztése elektronikus hálózatok védelmére; számítógépes rendszerekkel kapcsolatos
[informatikai] katasztrófa-elhárítási szolgáltatások; számítógépes rendszerek monitorozása; számítógépes
rendszerek felügyelete jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése érdekében; adatbázisok
helyreállítása; biztonsági szolgáltatások nyújtása számítógépes hálózatok, számítógép hozzáférés és számítógépes
tranzakciók számára; elektronikus adatbiztonsághoz kapcsolódó számítógépes programozás; számítógépek
katasztrófa utáni helyreállítása; számítógépes adathelyreállítás; számítógépes biztonsági rendszerek ellenőrzési
szolgáltatása; számítógépes összeomlás utáni helyreállítás szolgáltatásai; számítógépes rendszerek felügyelete
üzemzavarok elkerülése érdekében; üzenetek kódolása; szövegek átalakítása digitális formátumúra; számítógépes
adatok digitális tömörítése; mágneskártyák kódolása; információk, hírek és adatok kódolása, dekódolása és
hitelesítése; elektronikus információ adatkonverziója; dokumentumok digitalizálása; dokumentumok
digitalizálása [szkennelés]; adattitkosítás feloldásával kapcsolatos szolgáltatások; adatok tömörítése elektronikus
tároláshoz; adatok és számítógépes programok adatainak konvertálása [nem fizikai átalakítás]; adatok és
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számítógépes programok konvertálása, nem fizikai átalakítás; adatok dekódolása; adatkódolási szolgáltatások;

adatkódolási és dekódolási szolgáltatások; tesztelési szolgáltatások minőség vagy szabványok tanúsításához;
tanácsadási szolgáltatások termékek teszteléséhez; számítógépes tesztelés; számítógépek tesztelése; számítógépes
rendszerek teljesítményének viszonyítási alapokkal való összehasonlítása (benchmark); számítógépes
rendszerekkel kapcsolatos minőségellenőrzés; számítástechnikai eszközök tesztelése; minőség-auditok;
minőségellenőrzési tesztelés [vizsgálatok].
45

Ügyvédi szolgáltatások; szerzői jogok védelme; szoftverlicensz; számítógépes szoftverek licenszelése;

számítógépes szoftver engedélyezése [jogi szolgáltatások]; adatbázisok engedélyeztetése [jogi szolgáltatások];
jogi dokumentumok elkészítése; jogi dokumentumok hitelesítése; jogi információk biztosítása; jogi információk
összeállítása; jogi információkutatási szolgáltatások; jogi információs szolgáltatások; jogi konzultációs
szolgáltatások.
( 210 ) M 18 01133
( 220 ) 2018.04.11.
( 731 ) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, budapest
( 541 ) Sopianae
( 511 ) 34

Dohány; dohányzási cikkek; gyufák (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

( 210 ) M 18 01173
( 220 ) 2018.04.13.
( 731 ) Burger Joint Enterprises LLC, New York (US)
( 740 ) dr. Tilk Rita, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Bár- és éttermi szolgáltatások; ideértve az elvitelre árusított ételek szolgáltatását is.

( 210 ) M 18 01177
( 220 ) 2018.04.16.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) FerroBio
( 511 ) 5

Étrend-kiegészítők.

( 210 ) M 18 01397
( 220 ) 2018.05.08.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 554 )

( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

A rovat 94 darab közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban
( 111 ) 224.596
( 151 ) 2018.06.14.
( 210 ) M 18 01149
( 220 ) 2018.04.11.
( 732 ) Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Török András Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 224.670
( 151 ) 2018.06.14.
( 210 ) M 18 01407
( 220 ) 2018.05.08.
( 732 ) Magyar Vitorlás Szövetség, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Sport és kulturális tevékenység.

A rovat 2 darab közlést tartalmaz.
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Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 224.497
( 151 ) 2018.05.18.
( 210 ) M 17 02807
( 220 ) 2017.09.08.
( 732 ) Németh Gábor, Tatabánya (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Étrend-kiegészítők emberek számára, protein étrend-kiegészítők.

28

Testnevelési és sportcikkek.

30

Energiaszeletek, proteinnel dúsított energiaszeletek.

32

Egyéb alkoholmentes italok, sportitalok.

( 111 ) 224.575
( 151 ) 2018.05.15.
( 210 ) M 17 03028
( 220 ) 2017.09.25.
( 732 ) Hop Lun Brands Limited, Dublin 2 (IE)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) DORINA
( 511 ) 25

Ruházati cikkek; fehérnemű; alsóruházat, fehérneműk; melltartók; hosszúnadrágok; fürdőruhák,

úszódresszek; strandruházat; pizsama; sportruházat; pólók.
( 111 ) 224.577
( 151 ) 2018.05.15.
( 210 ) M 17 03031
( 220 ) 2017.09.25.
( 732 ) Private Quality Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 100%, Tatabánya (HU)
( 740 ) Pozderka Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 224.578
( 151 ) 2018.05.15.
( 210 ) M 17 00974
( 220 ) 2017.03.23.
( 732 ) SCB Trade Kft. 1/1, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 3

Bőrápoló készítmények; bőrápoló kozmetikai krémek; bőrön használt kozmetikumok; folyékony krémek

(kozmetikumok); kollagén készítmények kozmetikai felhasználásra; kollagénkészítmények kozmetikai célokra;
kozmetikai krémek és tejek; kozmetikumok krémek formájában; nem gyógyhatású testápoló készítmények;
szappanok és gélek; szépségápoló folyadékok; szépségápoló kozmetikumok; szépségápoló szérumok;
szépségápoló tej; szérumok kozmetikai alkalmazásra; testápoló gélek; testápoló zselék.
5

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

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

Zöldséglevet tartalmazó alkoholmentes italok; vizek; víz; vitamintartalmú italok; vitaminnal dúsított

alkoholmentes italok; tápanyaggal dúsított italok; sportitalok; proteinnel dúsított sportitalok; nem szénsavas
üdítőitalok; izotóniás italok [nem gyógyászati célokra]; izotóniás italok [nem gyógyászati használatra]; izotóniás
italok; gyümölcslevet tartalmazó alkoholmentes italok; gyümölcslevek; gyümölcslé; guarana italok; energiaitalok
[nem gyógyászati használatra]; energiaitalok; elektrolitokat tartalmazó sportitalok.
( 111 ) 224.579
( 151 ) 2018.05.15.
( 210 ) M 17 01347
( 220 ) 2017.04.26.
( 732 ) Geszler Kft., Mór (HU)
( 546 )

( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

áru).
39

Pincészet által készített áruk csomagolása és raktározása, palackozási szolgáltatások.

43

Pincészetben nyújtott étel-ital ellátás (vendéglátás), pincészetben nyújtott időleges szállásadás.

( 111 ) 224.580
( 151 ) 2018.05.15.
( 210 ) M 17 02911
( 220 ) 2017.09.15.
( 732 ) Denttinger Kft., Budapest (HU)
( 541 ) A mosoly öltöztet
( 511 ) 3

Nem gyógyszeres fogkrémek.

35

Reklámozás.

44

Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.

( 111 ) 224.581
( 151 ) 2018.05.15.
( 210 ) M 17 03030
( 220 ) 2017.09.25.
( 732 ) Hop Lun Brands Limited, Dublin 2 (IE)
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( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek; fehérnemű; alsóruházat, fehérneműk; melltartók; hosszúnadrágok; fürdőruhák,

úszódresszek; strandruházat; pizsama; sportruházat; pólók.
( 111 ) 224.582
( 151 ) 2018.05.15.
( 210 ) M 17 02919
( 220 ) 2017.09.18.
( 732 ) Goodmills Magyarország Malomipari Kft., Komárom (HU)
( 740 ) Dr. Bakos - Dr. Smied - Dr. Muraközi Ügyvédi Iroda, Győr
( 546 )

( 511 ) 30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 224.583
( 151 ) 2018.05.15.
( 210 ) M 17 02916
( 220 ) 2017.09.17.
( 732 ) S.I.S. Sonitus Industrial Solutions Kft. 100%, Szombathely (HU)
( 740 ) Marton Zoltán, Szombathely
( 541 ) SISTEM belt
( 511 ) 7

Erőátviteli szíjak gépekhez; erőátviteli szíjak ipari alkalmazásokhoz; erőátviteli szíjak ipari gépekhez;

erőátviteli szíjak ipari alkalmazásokhoz használt gépekhez, motorokhoz és hajtóművekhez; erőátviteli szíjak
mezőgazdasági gépekhez; erőátviteli szíjak nem szárazföldi járművekhez; erőátviteli szíjak tengeri járművekhez.
12

Erőátviteli szíjak szárazföldi járművekhez; erőátviteli szíjak szárazföldi járművek hajtóműveihez;

szárazföldi járművekhez való erőátviteli szíjak.
( 111 ) 224.584
( 151 ) 2018.05.15.
( 210 ) M 17 01439
( 220 ) 2017.05.04.
( 732 ) Párizs Tető Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Őri Gábor, Budapest
( 541 ) 360
( 511 ) 21
41

Tányér, pohár, poháralátét.
Zenés szórakoztatási szolgáltatások, zenés előadások szervezése, bemutatása, kulturális szolgáltatások,

kulturális szórakoztatási célú rendezvényszervezés, koncertek bemutatása, koncert szolgáltatások, filmek
bemutatása, mozi (filmvetítési) lehetőségek biztosítása.
43

Vendéglátási szolgáltatások (étel- és ital szolgáltatások), éttermi-, bár- és kávézói szolgáltatások.

( 111 ) 224.585
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( 151 ) 2018.05.15.
( 210 ) M 17 02566
( 220 ) 2017.08.11.
( 732 ) THEO GROUP Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Pápay Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás; ételkiszállítási szolgáltatások, azonnali fogyasztásra.

( 111 ) 224.586
( 151 ) 2018.05.16.
( 210 ) M 17 01761
( 220 ) 2017.05.31.
( 732 ) Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt, Budapest (HU)
( 541 ) Független Kisgazda- Földmunkás és Polgári Párt
( 511 ) 35

Adatindexek összeállítása reklámcéllal, hirdetési felület kölcsönzése, közönségszolgálati szolgáltatások,

gazdasági előrejelzések; közvélemény kutatás; marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;
piaci tanulmányok; rádiós reklámozás; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták)
terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete távközlési médiumban; reklámozás; sajtófigyelés;
statisztikák összeállítása; szabadtéri hirdetés; számítógépes nyilvántartások kezelése; televíziós reklámozás.
41

Kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális célú rendezvények szervezése; zenés

szórakoztató rendezvények szervezése; szabadidős rendezvények szervezése; akadémiák (oktatás);
alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; audioberendezések kölcsönzése; elektronikus desktop kiadói
tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és
lebonyolítása; fotóriportok készítése; hangstúdiók szolgáltatásai; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás);
konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális
vagy nevelési célú kiállítások szervezése; oktatás; oktatási tárgyú információk; on-line elérhető elektronikus
publikációk, nem letölthetők; online nem letölthető videók biztosítása; szemináriumok rendezése és vezetése;
szimpóziumok szervezése és lebonyolítása.
45

Politikai tevékenységgel összefüggő társadalmi szolgáltatások; társadalmi jellegű szolgáltatások (politikai

párttevékenység).
( 111 ) 224.587
( 151 ) 2018.05.17.
( 210 ) M 17 03789
( 220 ) 2017.11.23.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) MILURAD
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 111 ) 224.588
( 151 ) 2018.05.17.
( 210 ) M 17 03790
( 220 ) 2017.11.23.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
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( 541 ) MILUSOPAM
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 111 ) 224.589
( 151 ) 2018.05.22.
( 210 ) M 17 02847
( 220 ) 2017.09.12.
( 732 ) MEDITOP Gyógyszeripari Korlátolt Felelősségű Társaság, Pilisborosjenő (HU)
( 740 ) Dr. Pécsváradi János, Budapest
( 541 ) Doluric
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 224.590
( 151 ) 2018.05.22.
( 210 ) M 17 02853
( 220 ) 2017.09.13.
( 732 ) Tesco-Global Zrt., Budaörs (HU)
( 740 ) dr. Gál Réka, Budaörs
( 546 )

( 511 ) 35

Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi; célokból; áruk és

szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi; ügyintézése; értékesítési promóciós szolgáltatások; fogyasztói
hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és reklámszolgáltatások; marketing szolgáltatások; rádiós reklámozás;
reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok;
áruminták] terjesztése.
39

Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi; célokból; áruk és

szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi; ügyintézése; értékesítési promóciós szolgáltatások; fogyasztói
hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és reklámszolgáltatások; marketing szolgáltatások; rádiós reklámozás;
reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok;
áruminták] terjesztése.
43

Bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék;

önkiszolgáló éttermek; önkiszolgáló éttermek; vendéglátás.
( 111 ) 224.591
( 151 ) 2018.05.22.
( 210 ) M 17 02854
( 220 ) 2017.09.13.
( 732 ) Tesco-Global Zrt., Budaörs (HU)
( 740 ) dr. Gál Réka, Budaörs
( 546 )

( 511 ) 35

Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi; célokból; áruk és
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szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi; ügyintézése; értékesítési promóciós szolgáltatások; fogyasztói

hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és reklámszolgáltatások; marketing szolgáltatások; rádiós reklámozás;
reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok;
áruminták] terjesztése.
39

Áruszállítás; futárszolgálatok [üzenetek vagy áruk küldésére]; fuvarozás, áruszállítás; szállítás; termékek

csomagolása.
43

Bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék;

önkiszolgáló éttermek; önkiszolgáló éttermek; vendéglátás.
( 111 ) 224.592
( 151 ) 2018.05.22.
( 210 ) M 17 03358
( 220 ) 2017.10.20.
( 732 ) Nehezen Definiálható Közösség, Debrecen (HU)
( 740 ) Dóczy Alpár, Debrecen
( 541 ) KIRAKAT ART
( 511 ) 41

Kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése.

( 111 ) 224.593
( 151 ) 2018.05.22.
( 210 ) M 17 03364
( 220 ) 2017.10.24.
( 732 ) Schobert Ferenc Norbert, Szentendre (HU)
( 740 ) dr. Magyari-Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) update LOWCARB
( 511 ) 29

Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
32

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

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 224.594
( 151 ) 2018.05.22.
( 210 ) M 17 03365
( 220 ) 2017.10.24.
( 732 ) Schobert Ferenc Norbert, Szentendre (HU)
( 740 ) dr. Magyari-Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) update LOW CARB
( 511 ) 29

Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az
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osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
32

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

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 224.597
( 151 ) 2018.05.23.
( 210 ) M 18 00147
( 220 ) 2018.01.18.
( 732 ) Nutritional Research and Development Kft., Budapest (HU)
( 740 ) BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 5
29

Protein étrend-kiegészítők.
Tejes italok, főként tejet tartalmazó italok.

( 111 ) 224.598
( 151 ) 2018.05.23.
( 210 ) M 18 00137
( 220 ) 2018.01.17.
( 732 ) EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 3
5

Kozmetikai szerek, személyes higiéniai készítmények, samponok, szájvizek, tisztítószerek.
Fertőtlenítőszerek, gyógyszerészeti készítmények, étrendkiegészítök, kötszerek, szájőblítők gyógyászati

célokra, antibakteriális kézmosók, antibakteriális szappanok, jód gyógyszerészeti használatra, kenőcsök
gyógyszerészeti használatra, oldatok, folyadékok gyógyszerészeti és állatgyógyászati használatra, sterilizáló
készítmények, kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek), biocidek.
10

Sebészeti, orvosi ás állatgyógyászati készülékek és műszerek, gyógyászati segédeszközök, orvostechnikai

eszközök, ápolástechnikai eszközök.
( 111 ) 224.599
( 151 ) 2018.05.23.
( 210 ) M 17 02764
( 220 ) 2017.09.04.
( 732 ) Zelton Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Lukovits Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek számára és rajzeszközök;
ecsetek; tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék (az
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
28

Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
41

Konferenciák szervezése és lebonyolítása; partik tervezése [szórakoztatás]; show-műsorok készítése;

show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai].
( 111 ) 224.600
( 151 ) 2018.05.23.
( 210 ) M 17 01936
( 220 ) 2017.06.14.
( 732 ) BLANA HUNGARY Ingatlanforgalmazó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Pápista Zoltán, Budapest
( 546 )
( 511 ) 43

Szállásfoglalás; szállásügynökség; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások.

( 111 ) 224.601
( 151 ) 2018.05.23.
( 210 ) M 17 03007
( 220 ) 2017.09.25.
( 732 ) Lázár Tamás, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 19

Fa panelek, belső borító lemezek fából, burkolatok fából, burkolólapok fából, burkolótáblák fából, díszlécek

és szegélyek fából, előregyártott fa panelek, lambéria fából, faborítás, falborítások, falpanelek fából, mennyezeti
burkolatok fából, mennyezeti fa panelek.
35

Faipari termékek kereskedelme; fa panelek, belső borító lemezek fából, burkolatok fából, burkolólapok

fából, burkolótáblák fából, díszlécek és szegélyek fából, előregyártott fa panelek, lambéria fából, faborítás,
falborítások, falpanelek fából, mennyezeti burkolatok fából, mennyezeti fa panelek kereskedelme.
42

Ipari formatervezés, formatervezési tevékenység, belsőépítészeti tervezési szolgáltatás, belsőépítészeti

szaktanácsadás, falburkoló és mennyezet burkoló panelek tervezése, formatervezése.
( 111 ) 224.602
( 151 ) 2018.05.23.
( 210 ) M 17 03114
( 220 ) 2017.10.04.
( 732 ) "Schiller 2005" Kereskedelmi, Vendéglátó és Szolgáltató Kft., Balatonfüred (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 541 ) KAROLINA
( 511 ) 29

Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, főzött gyümölcsök zöldségek; zselék,

lekvárok, dzsemek; kompótok; tojásalapú készítmények; tejtermékek, étkezési olajok; zsírok; gyümölcs
konzervek; zöldségkonzervek; húskonzervek.
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Kávék, teák, kakaók és kávépótló szerek; lisztek és gabonakészítmények; kenyér és péksütemények;

cukrászsütemények; mézek; mustárok; fagylaltok; cukrok; sütőporok; fűszerek; fűszeres mártások;
csokoládéalapú készítmények és -bevonatok; nyers tészták; pizzák; szendvicsek.
31

Friss gyümölcsök és zöldségek; friss fűszerek, fűszernövények; friss növények; hagymák, palánták és

magok.
32

Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmenetes italok; készítmények italokhoz; smoothie-k

gyümölcs- és zöldségitalok; gyümölcslevek; sörök; szódavíz; zöldséglevek.
33

Borok; pálinkák.

35

Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; marketing- és reklámtevékenységek; termékbemutatók szervezése és

lebonyolítása; kiállítások szervezése.
43

Vendéglátások; kávéházak; szállodai szolgáltatások; éttermi szolgáltatások.

( 111 ) 224.603
( 151 ) 2018.05.23.
( 210 ) M 17 03113
( 220 ) 2017.10.04.
( 732 ) "Schiller 2005" Kereskedelmi, Vendéglátó és Szolgáltató Kft., Balatonfüred (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, főzött gyümölcsök zöldségek; zselék,

lekvárok, dzsemek; kompótok; tojásalapú készítmények; tejtermékek, étkezési olajok; zsírok; gyümölcs
konzervek; zöldségkonzervek; húskonzervek.
30

Kávék, teák, kakaók és kávépótló szerek; lisztek és gabonakészítmények; kenyér és péksütemények;

cukrászsütemények; mézek; mustárok; fagylaltok; cukrok; sütőporok; fűszerek; fűszeres mártások;
csokoládéalapú készítmények és -bevonatok; nyers tészták; pizzák; szendvicsek.
31

Friss gyümölcsök és zöldségek; friss fűszerek, fűszernövények; friss növények; hagymák, palánták és

magok.
32

Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmenetes italok; készítmények italokhoz; smoothie-k

gyümölcs- és zöldségitalok; gyümölcslevek; sörök; szódavíz; zöldséglevek.
33

Borok; pálinkák.

35

Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; marketing- és reklámtevékenységek; termékbemutatók szervezése és

lebonyolítása; kiállítások szervezése.
43

Vendéglátások; kávéházak; szállodai szolgáltatások; éttermi szolgáltatások.

( 111 ) 224.604
( 151 ) 2018.05.23.
( 210 ) M 17 03004
( 220 ) 2017.09.22.
( 732 ) Dalkó Beáta, Biatorbágy (HU)
Váradi Csilla, Solymár (HU)
( 740 ) Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
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Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; egyedi tervezésű és készítésű női és férfi báli ruhák, alkalmi ruhák,

estélyi ruhák; egyedi tervezésű és készítésű női és férfi esküvői ruhák; egyedi tervezésű és készítésű női- és
férfiruhák; kiegészítők, melyek nem tartoznak más áruosztályba.
42

Divattervezés; egyedi ruhák tervezése.

45

Mások által egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások:

ruhakölcsönzés, estélyi ruhakölcsönzés, esküvői ruhakölcsönzés; személyre szabott stílustanácsadás; egyedi
ruházati kollekció összeállítása egyéni igényeknek megfelelően nyújtott szolgáltatásként.
( 111 ) 224.605
( 151 ) 2018.05.23.
( 210 ) M 17 02996
( 220 ) 2017.09.20.
( 732 ) Török Biztonsági Szolgálat Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Bita-Petrik Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) FOREST HILLS GOLF & COUNTRY CLUB
( 511 ) 41

Sportlétesítmény üzemeltetése; klubszolgáltatások, konferenciák tervezése, lebonyolítása; sportpályák

bérbeadása; sportversenyek rendezése, szabadidős létesítmények üzemeltetése.
43

Vendéglátás.

44

Egészségfürdő szolgálatok, masszázs.

( 111 ) 224.606
( 151 ) 2018.05.23.
( 210 ) M 17 03249
( 220 ) 2017.10.11.
( 732 ) Merck KGaA, Darmstadt (DE)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) VIGANTOVITA
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények és gyógyászati készítmények; diétás élelmiszerek és az orvosi használatra

elfogadott anyagok; étrend-kiegészítők embereknek és csecsemőknek; tapaszok és gyógyszeres tapaszok;
vitaminok és vitaminkészítmények; ásványi étrend-kiegészítők gyógyászati használatra; probiotikus
baktériumkészítmények orvosi célokra.
( 111 ) 224.607
( 151 ) 2018.05.23.
( 210 ) M 17 02999
( 220 ) 2017.09.21.
( 732 ) Naturo- Kork Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Diósd (HU)
( 740 ) dr. Lehoczky Dávid, Budapest
( 546 )

( 511 ) 6

Csavaros fémkupakok palackokhoz.

20

Dugók, nem fémből; csavaros kupakok üvegekhez, nem fémből.

21

Üvegek; üvegpalackok.

( 111 ) 224.608
( 151 ) 2018.05.23.
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( 210 ) M 17 02762
( 220 ) 2017.09.04.
( 732 ) GRANTIS Hungary Zrt. 100%, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 9

Pénzügyekkel kapcsolatos számítógépes programok; pénzügyi értékpapírok kereskedelmét szimuláló

számítógépes játékprogramok [szoftverek]; pénzügyi menedzsment szoftverek; pénzügyi tranzakciók kezelésével
kapcsolatos számítógépes szoftverek; többfunkciós kártyák pénzügyi szolgáltatásokhoz.
35

Toborzási tanácsadás pénzügyi szolgáltatások területén; biztosítási szolgáltatások promóciója harmadik

felek nevében; biztosítási ügynököknek való közvetítéssel kapcsolatos adminisztratív szolgáltatások;
biztosítótársaságok és biztosításközvetítők üzleti menedzsmentje; eladási módszerekkel és technikákkal
kapcsolatos tanácsadás biztosítása; pénzügyi befektetéssel kapcsolatos reklámszolgáltatások; pénzügyi és
biztosítási szolgáltatások reklámozása harmadik fél nevében; pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos hirdetési
szolgáltatások; pénzügyi termékek bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból.
36

Befektetésekkel kapcsolatos pénzügyi tanácsadás; életbiztosítással kapcsolatos pénzügyi tanácsadási

szolgáltatások; független pénzügyi tervezési tanácsadás; nyugdíj előtakarékossággal kapcsolatos pénzügyi
tanácsadási szolgáltatások; pénzügyi elemzés és tanácsadás; pénzügyi tanácsadás; pénzügyi tanácsadás és
információs szolgáltatások; pénzügyi tanácsadási és konzultációs szolgáltatások; pénzügyi tanácsadási
szolgáltatások magánszemélyek számára; pénzügyi tanácsadási szolgáltatások vállalatok számára; pénzügyi
tanácsadási szolgáltatások értékpapírokkal kapcsolatban; pénzügyi tervezéssel kapcsolatos tanácsadási
szolgáltatások; számítógépesített pénzügyi tanácsadási szolgáltatások; biztosításközvetítés; biztosításközvetítéssel
kapcsolatos szaktanácsadás és információs szolgáltatás; pénzügyi szolgáltatások kereskedelme, közvetítése;
származtatott pénzügyi termékek közvetítése; befektetési banki szaktanácsadás és tanácsadási szolgáltatások;
ingatlanhoz kapcsolódó befektetési tanácsadási szolgáltatások; kollektív befektetési alapokhoz kapcsolódó
tanácsadási szolgáltatások; tájékoztatás, szaktanácsadás és tanácsadás a befektetési banki ügyletek terén;
életbiztosítás közvetítésével kapcsolatos tájékoztatás; életbiztosítási ügynöki tevékenység; életbiztosítások;
életbiztosítások megkötésével kapcsolatos tájékoztatás; életbiztosítással kapcsolatos szolgáltatások;
életbiztosítással kapcsolatos ügynöki tevékenység; életbiztosítással kapcsolatos tervezési szolgáltatások;
életbiztosítással kapcsolatos tanácsadási és ügynöki szolgáltatások; nem-életbiztosítások közvetítése;
nem-életbiztosítások megkötésével kapcsolatos tájékoztatás; tanácsadási szolgáltatások életbiztosításokkal
kapcsolatban; nyugdíjpénztári szolgáltatások; nyugdíjpénztári ügyintézési szolgáltatások; jelzáloghitelek és
pénzügyi szolgáltatások; jelzáloghitelek intézésével kapcsolatos tanácsadás; jelzáloghitellel kapcsolatos
szolgáltatások; hitelhez kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; hitellel kapcsolatos tanácsadás; biztosítási
tanácsadás; jogi tanácsadással kapcsolatos személyre szabott biztosítási szolgáltatások; tanácsadási szolgáltatások
biztosítási szerződésekkel kapcsolatban; lakás-takarékpénztári szolgáltatások; lakás-takarékpénztárak
takarékossági megállapodásaival kapcsolatos ügynöki tevékenység; lakásbiztosítással kapcsolatos tanácsadási és
ügynöki szolgáltatások; pénzüggyel kapcsolatos lakás-takarékpénztári szolgáltatások; befektetés megtakarítási
tervek nyújtása; befektetés menedzsment szolgáltatások; befektetések kezelése; befektetések ügyintézése;
befektetések megszervezése, különösen tőkebefektetések, finanszírozási szolgáltatások és biztosítás;
befektetésekkel kapcsolatos tanácsadás nyugdíjas évek alatt; befektetésekkel kapcsolatos számítógépesített
információs szolgáltatások; befektetésekkel kapcsolatos ügyintézés; befektetésekkel kapcsolatos adminisztratív
szolgáltatások; befektetésekkel kapcsolatos pénzügyi elemzések; befektetéshez kapcsolódó kutatási
szolgáltatások; befektetési alapok megfigyelése, ellenőrzése; befektetési alapokkal kapcsolatos árkalkulációs
információnyújtás; befektetési és pénzügyi szaktanácsadási szolgáltatások; befektetési információk nyújtása;
befektetési információs szolgáltatás; befektetési konzultáció; befektetési kutatások; befektetési portfólió
menedzsment; befektetési portfólió management; befektetési szolgáltatások lakossági ügyfelek számára;
befektetési szolgáltatások; befektetésialap-kezelési szolgáltatások lakossági ügyfelek számára; befektetéssel
kapcsolatos pénzügyi menedzsment; befektetéssel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; előtakarékossági
befektetések; értékpapír befektetési szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott tájékoztatás és elemzés a
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pénzügyi befektetések terén; jelzálogba való befektetések kezelése; kutatási szolgáltatások pénzügyi

befektetésekhez; pénzalap befektetéssel kapcsolatos szaktanácsadás; pénzügyi befektetések; pénzügyi
befektetések elemzése és részvénykutatás; pénzügyi tervezési és befektetési tanácsadó szolgáltatások; pénzügyi és
befektetési tanácsadó szolgáltatások; pénzügyi befektetéssel kapcsolatos szaktanácsadási szolgáltatások; banki
intézményekkel kapcsolatos pénzügyi ügyviteli szolgáltatások; bankkártyák és betéti kártyák kibocsátásával
kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; bankkártyákkal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; banki ügyletekkel
kapcsolatos pénzügyi menedzsment; biztosítási és pénzügyi információk nyújtása és konzultációs szolgáltatások;
biztosítási és pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos információnyújtás; biztosításokkal kapcsolatos pénzügyi
felmérések; biztosítással kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; elektronikus eszközök által szolgáltatott pénzügyi
információ; házvásárlással kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyi
szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott pénzügyi szolgáltatások; interneten és telefonon nyújtott pénzügyi
szolgáltatások; jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen pénzügyi szolgáltatások; megtakarítással kapcsolatos
pénzügyi szolgáltatások; más pénzügyi intézmények által nyújtott finanszírozást intéző ügynöki szolgáltatások;
nyugdíjakkal kapcsolatos pénzügyi tanácsadás; nyugdíjakkal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; online
pénzügyi információk szolgáltatása; online pénzügyi tranzakciós szolgáltatások; örökléssel kapcsolatos pénzügyi
tanácsadás; pénzügyek, pénzügyi szolgáltatások; pénzügyekhez kapcsolódó szakmai konzultációs szolgáltatások;
pénzügyi adatbázis szolgáltatások; pénzügyi analízis szolgáltatások; pénzügyi elemzés; pénzügyi elemzések;
pénzügyi elemzések és kutatási szolgáltatások; pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó ügynöki szolgáltatások;
pénzügyi információs szolgáltatások pénzintézetek részére számítógépes hálózatokon keresztül és műholdas
adatátvitel segítségével; pénzügyi információs szolgáltatások bankok részére számítógépes hálózatokon keresztül
és műholdas adatátvitel segítségével; pénzügyi információs szolgáltatások; pénzügyi információs menedzsment és
elemzési szolgáltatások; pénzügyi információs és tanácsadási szolgáltatások; pénzügyi konzultációs
szolgáltatások; pénzügyi nyugdíjtervezés; pénzügyi portfóliók megfigyelése; pénzügyi piaci információs
szolgáltatások; pénzügyi stratégiai szaktanácsadó szolgáltatások; pénzügyi szaktanácsadás és biztosítási
szaktanácsadás; pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások a megtakarítással kapcsolatban; pénzügyi
szolgáltatások biztosítása globális számítógépes hálózat vagy az internet segítségével; pénzügyi szolgáltatások
online lebonyolítása; pénzügyi tanácsadói szolgáltatások; pénzügyi tanácsok; pénzügyi tervezés; pénzügyi
tervezés és menedzsment; személyre szabott pénzügyi tervezés; személyre szabott pénzügyi és banki
szolgáltatások; számítógépesített pénzügyi szolgáltatások; személyre szabott pénzügyi szolgáltatások; személyre
szabott pénzügyi tervezéssel kapcsolatos szaktanácsadás; személyre szabott pénzügyi tervezési szolgáltatások;
szolgáltatások pénzügyi tranzakciók végrehajtásához; vállalati pénzügyekkel kapcsolatos szaktanácsadás; vállalati
pénzügyekkel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások.
41

Pénzügyekkel kapcsolatos oktatási tanfolyamok; pénzügyekkel kapcsolatos tanfolyamok; pénzügyekkel

kapcsolatos coaching; pénzügyi tanfolyamok biztosítása.
( 111 ) 224.609
( 151 ) 2018.05.23.
( 210 ) M 17 03001
( 220 ) 2017.09.21.
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gubucz Ágnes, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 224.610
( 151 ) 2018.05.23.
( 210 ) M 17 02995
( 220 ) 2017.09.20.
( 732 ) MediaSales Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Hirdetések levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, honlapforgalom optimalizálása, keresőmotor

optimalizálása, marketing, piackutatás, rádiós, reklámozás, reklámügynökségek, hirdető ügynökség, számlázás,
vásárlási megrendelések ügyintézése.
( 111 ) 224.611
( 151 ) 2018.05.23.
( 210 ) M 17 02997
( 220 ) 2017.09.21.
( 732 ) SBE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pécs (HU)
( 541 ) FRANCO & STEFANO
( 511 ) 20

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

félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 111 ) 224.612
( 151 ) 2018.05.23.
( 210 ) M 17 03005
( 220 ) 2017.09.22.
( 732 ) LEKRI GROUP Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Rábapatona (HU)
ArcheoGép Korlátolt Felelősségű Társaság, Rábapatona (HU)
( 740 ) dr. Szilvágyi-Billinger Ágnes, Győr
( 546 )

( 511 ) 37

Építési terület előkészítése.

41

Múzeumi szolgáltatások.

42

Régészeti feltárás és kutatás.

( 111 ) 224.613
( 151 ) 2018.05.23.
( 210 ) M 17 02993
( 220 ) 2017.09.21.
( 732 ) Fuderer Tamás, Pécs (HU)
( 541 ) Wallgo Design
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Álló asztalok (l); álló asztalok (2); álló asztalok (3); álló kalapfogasok; állványok, polcok (l); állványok,

polcok (2); állványok, polcok (3); árubemutató állványok (l); árubemutató állványok (2); asztallapok (l);
asztallapok (2); asztalok; bambusznád; bútorok; cégtáblák, cégérek fából vagy műanyagból; dobozok fából vagy
műanyagból; ékszer-rendszerezők; fa ládák; fa- vagy műanyag hirdetmények, plakátok; fogasok [bútorok];
folyóirattartók, folyóirattartó állványok; házszámok, nem fémből, nem világító; hirdetőtáblák; képkeretek; kerti
bútorok; komódok, fiókos szekrények; konzolasztalok; konzolok és tartóelemek bútorokhoz, nem fémből;
könyvespolcok; könyvszekrények; kulcstartó táblák; ládák, dobozok, nem fémből; lécek, rudak, szegélyek
képkeretekhez (l); lécek, rudak, szegélyek képkeretekhez (2); padok [bútorok]; spanyolfalak, válaszfalak,
paravánok [bútor]; szabadon álló válaszfalak [bútor]; székek [ülések]; szobainasok; újságtartó állványok;
zsámolyok (l); zsámolyok (2); zsámolyok/támlátlan székek.
31

Koszorúk élő virágokból; nyers faanyag, fűrészáru; nyers fakérgek; palánták; szárított növények díszítésre;

szárított virágok díszítésre; virágok; zuzmók.
35

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

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; árusító standok bérbeadása; divatbemutatók
szervezése promóciós célokból; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák};
kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; kirakatrendezés;
on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és
vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC) hirdetés; reklámanyag
frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]
terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámterjesztés; szabadtéri reklámozás, hirdetés;
termékminták, áruminták terjesztése.
( 111 ) 224.614
( 151 ) 2018.05.23.
( 210 ) M 17 03008
( 220 ) 2017.09.25.
( 732 ) Szőke-Szabó Borműhely Kft., Kecskemét (HU)
( 740 ) Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

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

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

áru).
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 224.615
( 151 ) 2018.05.23.
( 210 ) M 17 02888
( 220 ) 2017.09.14.
( 732 ) FreshWeb Solutions Kft. 100%, Veszprém (HU)
( 740 ) Antal András, Felsőörs
( 541 ) OWT
( 511 ) 41

Online oktatási tanfolyamok biztosítása; adatfeldolgozáshoz kapcsolódó képzés; adatfeldolgozáshoz
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kapcsolódó oktatási szolgáltatások; adatfeldolgozással kapcsolatos képzési szolgáltatások; adatfeldolgozással

kapcsolatos oktatás; adatfeldolgozással kapcsolatos képzés; diákok oktatási tevékenységekben való részvételének
megszervezése; diákok oktatási tanfolyamokon való részvételének megszervezése; egyetemi oktatási
szolgáltatások; elektronikai képzés; elektronikával kapcsolatos tanfolyamok biztosítása; elektronikus
adatfeldolgozásról szóló képzés; elektrotechnikai képzés; elemi szintű levelező tanfolyamok lebonyolítása; elemi
oktatási szolgáltatások; felnőttképzés; felnőttoktatás; felnőttoktatási intézmények által nyújtott oktatási
szolgáltatások; felnőttoktatási szolgáltatások; felső tagozatosok oktatása; felsőoktatási intézmények által nyújtott
oktatási szolgáltatások; felsőoktatási szintű kurzusok biztosítása; felsőoktatási szintű levelező kurzusok
lebonyolítása; felsőoktatási szolgáltatások; fényképnyomtatással kapcsolatos oktatási szolgáltatások;
fényképészettel, fényképezéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; fényképészeti oktatás; fényképészeti
felszerelések szemléltetése, bemutatása [képzési célokra]; fényképészeti eszközök használatához kapcsolódó
oktatás; fényképelőhívásssal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; főiskolai szintű levelező kurzusok lebonyolítása;
folyamatos képzés; folyamatos tanfolyamok szervezése; gyakorlati képzés; gyakorlati képzés [szemléltetés];
gyermekek számára biztosított oktatási szolgáltatások; gyermekek szellemi képességeinek fejlesztésével
kapcsolatos oktatási szolgáltatások; ifjúsági szakképzés; ifjúsági képzési programok szervezése; információk
biztosítása és folyamatjelentések készítése oktatással és képzéssel kapcsolatban; informatikai oktatás;
informatikával kapcsolatos oktatási szolgáltatások; írásos oktatóanyagok segítségével nyújtott képzések; iskolai
művészetoktatási szolgáltatások; iskolai szolgáltatások; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; iskolákkal
kapcsolatos információs szolgáltatások; játékokkal kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások; játékon
keresztül biztosított üzleti képzés; kapcsolódó oktatási szemináriumok szervezése; karrier tanácsadás [oktatás];
karrier tanácsadás és felkészítés [képzési és oktatási tanácsadás]; karrier információs és tanácsadási szolgáltatások
(oktatási és képzési tanácsadás); karrier tanácsadási szolgáltatások (oktatási vagy képzési tanácsadás); képzés a
foglalkoztatási lehetőségekkel kapcsolatban; képzés a kommunikációs technikák terén; képzés a kommunikációs
technikákkal kapcsolatban; képzés a kommunikációs technológiák terén; képzés a munkavállalói képességekkel
kapcsolatban; képzés a reklámozás terén; képzés a számítógépek karbantartása terén; képzés a tervezés területén;
képzés adatfeldolgozó programok használata terén; képzés az adatfeldolgozási technikák területén; képzés az
üzleti készségek területén; képzés biztosítása globális számítógépes hálózat útján; képzés és oktatás; képzés
számítógépes programok fejlesztése terén; képzés számítógépes programok tervezése terén; képzés számítógépes
programok működtetése terén; képzés számítógépesített rendszerek működtetése terén; képzés szervezése; képzés
szoftverrendszerek fejlesztése terén; képzés szoftverrendszerek tervezése terén; képzés szoftverrendszerek
működtetése terén; képzés szövegszerkesztők karbantartása terén; képzés, tanítás és oktatás biztosítása; képzések
biztosítása vállalkozások számára; képzések kidolgozásával kapcsolatos szaktanácsadói szolgáltatások; képzések
szervezése; képzések tartása; képzési célú fesztiválok rendezése; képzési célú kiállítások szervezése; képzési célú
műhelyek; képzési követelmények elemzésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; képzési lehetőségek
biztosítása; képzési normák meghatározása; képzési szemináriumok lebonyolítása ügyfelek számára; képzési
szemináriumok lebonyolítása; képzési szolgáltatások a projekt menedzsment területén; képzési szolgáltatások a
számítógépes szoftverfejlesztés területén; képzési szolgáltatások alkalmazottak számára; képzési szolgáltatások
számítógépes programokkal kapcsolatban; képzési szolgáltatások számítógépes rendszerekkel kapcsolatban;
képzési szolgáltatások üzletvezetéssel kapcsolatban; képzési tanácsadás; képzési tanfolyamok biztosítása; képzési
tanfolyamok biztosítása fiatalok számára; képzési vagy oktatási szolgáltatások life coaching [életvezetési
tanácsadás] területén; képzéssel kapcsolatos információk biztosítása; képzéssel kapcsolatos konferenciák
rendezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; képzéssel kapcsolatos szemináriumok szervezése;
képzéssel kapcsolatos szemináriumok rendezése; képzéssel kapcsolatos szimpóziumok szervezése; képzéssel
kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; képzőművészeti oktatás; kereskedelmi képzési szolgáltatások;
kereskedelmi képzések szervezése; kereskedelemmel kapcsolatos felnőttoktatási szolgáltatások; kereskedelemmel
kapcsolatos oktatási szolgáltatások; kézimunka-oktatás; kézművességgel és iparművészettel kapcsolatos oktatási
és képzési szolgáltatások; kézművességgel, kézimunkával kapcsolatos levelező tanfolyamok; kiállítások
megszervezése oktatási célokra; kiállítások rendezése oktatási célokra; kiállítások szervezése oktatási célokra;
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képzési szolgáltatások; kiskereskedők szakmai képzése; kiskereskedelemhez kapcsolódó munkaerő-képzési
szolgáltatások; kommunikációs készségekkel, képességekkel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; könyvekkel
kapcsolatos információs szolgáltatások; korrepetálás; középiskolai oktatás; középiskolai oktatási szolgáltatások;
középiskolai szintű levelező tanfolyamok lebonyolítása; középiskolai szintű tanfolyamok biztosítása; kutatással és
fejlesztéssel kapcsolatos tanfolyamok; levelező oktatás, távoktatás; levelező tanfolyamok; levelező tanfolyamok
biztosítása; levelező tanfolyamok lebonyolítása; levelező tanfolyamok szervezése; marketing ismeretekkel
kapcsolatos előadási szolgáltatások; menedzser oktatási szolgáltatások; menedzsment-előadásokon kiosztott
tananyagok összeállítása; menedzsment ismeretekkel kapcsolatos előadási szolgáltatások; menedzsment képzéssel
kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; menedzsment-szemináriumokon kiosztott tananyagok összeállítása;
menedzsment-tanfolyamokon kiosztott tananyagok összeállítása; menedzsment-tanulmányokkal kapcsolatos
posztgraduális tanfolyamok; menedzsmenttel kapcsolatos tanfolyamok; menedzsmenttel kapcsolatos oktatási
szolgáltatások; menedzsmenttel kapcsolatos felnőttoktatási szolgáltatások; mérnöki oktatással kapcsolatos
főiskolai szolgáltatások; minőségi szolgáltatásokkal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; modern irodai
technológiával kapcsolatos személyzetképzési szolgáltatások; műhelyek lebonyolítása [képzés]; műhelyek
szervezése; munkaköri oktatás; munkavállalók képességfejlesztésének biztosítása; műszaki oktatói szolgáltatások;
műszaki oktatási tanfolyamok szervezése; művészetekkel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; művészeti oktatás
levelező tanfolyamokon keresztül; nappali iskolai tanfolyamok szervezése és lebonyolítása felnőttek számára;
nyitott tanulási módszereket alkalmazó tanfolyamok szervezése; oktatás biztosítása; oktatás adatprocesszorok
használatáról és működtetéséről; oktatás biztosítása adatfeldolgozással kapcsolatban; oktatás előkészítő
iskolákban; oktatás biztosítása fogyatékkal élők számára; oktatás és képzés az elektronikus adatfeldolgozás
területén; oktatás és képzés biztosítása; oktatás műsorszóráson keresztül; oktatás, tanítás; oktatáshoz kapcsolódó
vizsgák és tesztek szervezése; oktatáshoz kapcsolódó vizsgák szervezése; oktatási anyagok bérbeadása; oktatási
anyagok bérlete; oktatási anyagok fejlesztése; oktatási anyagok kölcsönzése; oktatási anyagok terjesztése;
oktatási anyagok vagy berendezések kölcsönzése; oktatási berendezések kölcsönzése; oktatási bizonyítványok
odaítélése; oktatási célú bemutatók rendezése; oktatási célú bemutatók szervezése; oktatási célú előadások
tervezése; oktatási célú fesztiválok rendezése; oktatási célú fesztiválok szervezése; oktatási célú interjúkészítés
kortárs személyiségekkel; oktatási célú kiállítások rendezése; oktatási célú kiállítások, bemutatók szervezése;
oktatási célú kiállítások lebonyolítása; oktatási célú kiállításszervezés; oktatási célú konferenciák szervezése;
oktatási célú konferenciák tervezése; oktatási célú kongresszusok szervezése; oktatási célú műhelyek; oktatási
célú összejövetelek rendezése; oktatási célú szemináriumok szervezése; oktatási célú szemináriumok tervezése;
oktatási célú szemléltetés nyújtása; oktatási célú tanfolyamok lebonyolítása; oktatási díjak kiosztása; oktatási
előadások szervezése; oktatási értékelési szolgáltatások; oktatási és képzési szolgáltatások; oktatási és tanítási
anyagok előállítása és kölcsönzése; oktatási és tanítási szolgáltatások; oktatási események szervezése; oktatási
eszközök bérbeadása; oktatási felmérések, vizsgálatok; oktatási fórumok szervezése és lebonyolítása, nem online
módon; oktatási gyűlések, kongresszusok szervezése; oktatási információs szolgáltatások; oktatási intézmények
által nyújtott szolgáltatások; oktatási intézményi szolgáltatások; oktatási kézikönyvek fejlesztése; oktatási
kiállítások szervezése; oktatási klub szolgáltatások; oktatási konferenciák levezetése; oktatási konferenciák
rendezése és lebonyolítása; oktatási konferenciák szervezése; oktatási kongresszusok szervezése; oktatási
konzultációs szolgáltatások; oktatási kurzusok és vizsgák kidolgozása; oktatási lehetőségek biztosítása fiatalok
számára; oktatási létesítmények biztosítása; oktatási műhelyfoglalkozások lebonyolítása az üzlet területén;
oktatási normák meghatározása; oktatási programok szervezése; oktatási programok szervezésének szolgáltatásai;
oktatási rendezvények lebonyolítása; oktatási szemináriumok; oktatási szemináriumok szervezése; oktatási
szemináriumok tartása; oktatási szemléltetések; oktatási szimpóziumok szervezése; oktatási szolgáltatások átírási
technikák tanításához; oktatási szolgáltatások az adatfeldolgozással kapcsolatban; oktatási szolgáltatások az
információtechnológia használatával kapcsolatban; oktatási szolgáltatások adatfeldolgozási oktatási módszerek
átadásához; oktatási szolgáltatások coaching formájában; oktatási szolgáltatások egyetemi szintű tanfolyamok,
kurzusok formájában; oktatási szolgáltatások gépelés, gépírás tanításához; oktatási szolgáltatások kommunikációs
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tanfolyamok formájában; oktatási szolgáltatások menedzsmentje; oktatási szolgáltatások nyújtása gyermekek
számára játszócsoportok útján; oktatási szolgáltatások nyújtása; oktatási szolgáltatások számítógépes
szoftverekkel kapcsolatban; oktatási szolgáltatások vezető beosztású személyzet számára; oktatási szórakoztató
szolgáltatások biztosítása gyermekek számára iskolaidő utáni foglalkoztató központokban; oktatási tanácsadási
szolgáltatások; oktatási tanfolyamok és vizsgák kidolgozása; oktatási tanfolyamokat biztosító oktatási
szolgáltatások; oktatási tárgyú információk; oktatási tárgyú információk biztosítása; oktatási útmutatás; oktatási
vizsgálati eredmények és adatok elemzése mások számára; oktatási vizsgalehetőségek biztosítása; oktatási
vizsgáztatás; oktatáskutatás; oktatások szervezése és lebonyolítása; oktatással kapcsolatos akadémiai
szolgáltatások; oktatással kapcsolatos konferenciák szervezése; oktatással kapcsolatos szemináriumok szervezése;
oktatással kapcsolatos szemináriumok rendezése; oktatással kapcsolatos szimpóziumok szervezése; oktatással
kapcsolatos szakmai konzultációs szolgáltatások; oktatással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; oktatással
kapcsolatos telefonos tájékoztatási szolgáltatások; oktató játékok szervezése; oktató szemináriumok szervezése;
oktató tanfolyamok tartása az üzleti menedzsmenttel kapcsolatban; oktató tanfolyamokat biztosító oktatási
szolgáltatások; oktatótanfolyamok biztosítása fiatalok számára; oktatótanfolyamok lebonyolítása; önképzési
módszereket alkalmazó tanfolyamok szervezése; online információ- és hírszolgáltatás a szakmai tréninggel
kapcsolatban; online képzések biztosítása; online, nem letölthető videók biztosítása; online oktatás biztosítása
számítógépes adatbázisból, vagy internet vagy extranet útján; online oktatás biztosítása; online szemináriumok
biztosítása; online távoktatási szolgáltatások; összejövetelek szervezése az oktatás területén; programozott
tanulási módszereket alkalmazó tanfolyamok szervezése; rajzoktatás; rendszerelemzéssel kapcsolatos
tanfolyamok; szabadidős és képzési szolgáltatások; szabadidős elfoglaltságokkal kapcsolatos képzés;
szakelőadásokon kiosztott tananyagok összeállítása; szakképzési és képzési szolgáltatások; szakképzési
tanfolyamok biztosítása; szakképzéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; szakképzéssel kapcsolatos
konzultáció; szakképzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; szakmai átképzés; szakmai előadásokon kiosztott
tananyagok összeállítása; szakmai felkészítő képzések biztosítása fiatalok számára; szakmai felkészítő
tanfolyamok biztosítása fiatalok számára; szakmai képzés, betanítás; szakmai készségfejlesztéssel kapcsolatos
szolgáltatások nyújtása; szakmai készségfejlesztés; szakmai műhelyek és tanfolyamok szervezése; szakmai
szemináriumokon kiosztott tananyagok összeállítása; szakmai tanfolyamokon kiosztott tananyagok összeállítása;
szakoktatás, szakmai képzés; szakosító tanfolyamok onkológus orvosok számára; szakszemináriumokon kiosztott
tananyagok összeállítása; szaktanfolyamokon kiosztott tananyagok összeállítása; számítástechnikai képzés;
számítástechnikai oktatás; számítógép-alapú oktatási szolgáltatások az üzletvezetés területén;
számítógép-billentyűzetek használatával kapcsolatos oktatás nyújtása; számítógép használatának oktatása;
számítógép-tudománnyal kapcsolatos oktatás; számítógépek fejlesztésével kapcsolatos képzés; számítógépek
javításával kapcsolatos képzési szolgáltatások; számítógépek javításával kapcsolatos oktatás; számítógépek
karbantartásával kapcsolatos képzés; számítógépek karbantartásával kapcsolatos képzési szolgáltatások;
számítógépek telepítésével kapcsolatos képzési szolgáltatások; számítógépek telepítésével kapcsolatos oktatás;
számítógépek tervezésével kapcsolatos oktatás; számítógépek üzleti felhasználásával kapcsolatos oktatási
szolgáltatások; számítógépekkel kapcsolatos tanfolyamok biztosítása; számítógépekkel kapcsolatos oktatási
szolgáltatások; számítógépekkel kapcsolatos képzési szolgáltatások; számítógépekkel kapcsolatos tanfolyamok
szervezése; számítógépes adatbázisból vagy internetről online biztosított oktatási információk; számítógépes
hardverekkel kapcsolatos képzés; számítógépes hardverekkel kapcsolatos tanfolyamok; számítógépes képzés;
számítógépes képzési szolgáltatások; számítógépes oktatás, képzés; számítógépes oktatással kapcsolatos
tanácsadási szolgáltatások; számítógépes oktatással kapcsolatos képzési szolgáltatások; számítógépes programok
írásával kapcsolatos oktatás; számítógépes programok írásával kapcsolatos oktatási szolgáltatások; számítógépes
programokkal kapcsolatos képzés; számítógépes programozás oktatása; számítógépes programozással kapcsolatos
oktatás; számítógépes rendszerek alkalmazásával kapcsolatos oktatási szolgáltatások; számítógépes rendszerekkel
kapcsolatos oktatási szolgáltatások; számítógépes szoftver használatával foglalkozó oktatás; számítógépes
szoftverek alkalmazásával kapcsolatos oktatási szolgáltatások; számítógépes szoftverekkel kapcsolatos képzések;
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szolgáltatások; számítógépes vezérlésű vizsgálati rendszerek javításával kapcsolatos képzési szolgáltatások;
számítógépes vezérlésű vizsgálati rendszerek karbantartásával kapcsolatos képzési szolgáltatások;
számítógépesített képzés a karrier tanácsadás területén; számítógéppel kapcsolatos tanfolyamok szervezése;
számítógéppel támogatott tesztekhez kapcsolódó képzési szolgáltatások; számítógéppel támogatott oktató
tanfolyamok biztosítása; számítógéppel támogatott mérnöki tervezéshez kapcsolódó képzési szolgáltatások;
számítógéppel támogatott testnevelési szolgáltatások; számítógéppel támogatott műszaki rendszerek
használatával kapcsolatos képzési szolgáltatások; számítógéppel támogatott tervezéshez kapcsolódó képzési
szolgáltatások; számítógéppel támogatott gyártáshoz kapcsolódó képzési szolgáltatások; számítógéppel végzett,
oktatáshoz kapcsolódó tesztelés és értékelés; szellemi tulajdonnal kapcsolatos felnőttoktatási szolgáltatások;
személyiségfejlesztő tanfolyamok szervezése; személyiségfejlesztő tanfolyamok; személyiségfejlesztő tréning;
személyzeti képzés; személyzeti képzési szolgáltatások; szemináriumok; szemináriumok rendezése és
lebonyolítása; szemináriumok szervezése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szemináriumok tartása;
szemléltetés [oktatási célokra]; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szolgáltatások számítógépek
használatával kapcsolatos oktatás biztosításához; tájékoztatás nyújtása online oktatással kapcsolatban; találkozók
szervezése és lebonyolítása az oktatás területén; tanácsadás képzésben és továbbképzésben; tanácsadási
szolgáltatások oktatással és képzéssel kapcsolatban; tanácsadói képességfejlesztő tanfolyamok; tanfolyamok a
reklámozáshoz, promócióhoz, marketinghez és az üzleti tevékenységhez kapcsolódó stratégiai tervezés terén;
tanfolyamok biztosítása; tanfolyamok biztosítása általános menedzsment területén; tanfolyamok biztosítása az
információs technológia kezelésével kapcsolatban; tanfolyamok biztosítása személyes időbeosztással
kapcsolatban; tanfolyamok, képzések; tanfolyamok, képzések szervezése; tanfolyamok, kurzusok biztosítása;
tanfolyamok számítógépes szoftverekkel kapcsolatban; tanfolyamok, szemináriumok és műhelyek lebonyolítása;
tanfolyamok szervezése; tanfolyamok szervezése és lebonyolítása; tanfolyamok szervezése oktatási
intézményekben; tanfolyamok szervezése, tartása; tanfolyamokat biztosító oktatási létesítmények szolgáltatásai;
tanfolyamszervezés; tanítás elemi iskolákban; tanítási értékelések tanulási nehézségek ellensúlyozásához; tanítási,
oktatási tevékenységek szervezése; tanórák lebonyolítása; tanórák szervezése; tanórák szervezése és
lebonyolítása; tantárgyakkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; tanulást segítő iskolai képzések; távközléssel
kapcsolatos tanfolyamok biztosítása; távtanulási módszereket alkalmazó tanfolyamok szervezése;
teaceremóniákkal kapcsolatos oktatás; televízión keresztül nyújtott oktatási szolgáltatások; teljesítményszint
megállapítását, értékelését célzó vizsgák szervezése; tervezéssel, formatervezéssel kapcsolatos tanfolyamok
szervezése; tervezéssel, formatervezéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; tervezéssel, formatervezéssel
kapcsolatos tanfolyamok; tervezéssel kapcsolatos képzési szolgáltatások; tornaórák tartása; továbbképzés;
továbbképzési szemináriumok szervezése; továbbképzési tanfolyamok szervezése; továbbképzésre vonatkozó
információk szolgáltatása az interneten; tréningek biztosítása; tudományos tanfolyamok; tudományos
tanfolyamok lebonyolítása; ügyfélszolgálattal kapcsolatos tanfolyamok; ügyvezetői képzés; útmutató
kalligrafikus íráshoz; útmutató, oktatási és képzési tanfolyamok lebonyolítása fiatalok és felnőttek számára; üzleti
adminisztrációval kapcsolatos tanfolyamok lebonyolítása; üzleti franchise menedzsmenttel kapcsolatos oktatási
szolgáltatások; üzleti, ipari és információs technológiai oktatás és képzés; üzleti képzés; üzleti képzés szimulációs
módszerrel; üzleti képzések szervezése; üzleti képzési szolgáltatások; üzleti képzéssel kapcsolatos konzultációs
szolgáltatások; üzleti képzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; üzleti konferenciák lebonyolítása; üzleti
menedzsmenttel kapcsolatos képzési kurzusok biztosítása; üzleti menedzsmenttel kapcsolatos oktató tanfolyamok
lebonyolítása; üzleti menedzsmenttel kapcsolatos tanfolyamok lebonyolítása; üzleti oktatási szolgáltatások; üzleti
oktatással kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; üzleti segítségnyújtással kapcsolatos oktatási szolgáltatások;
üzleti tanfolyamok lebonyolítása; üzlettel kapcsolatos képzési szolgáltatások; üzlettel kapcsolatos oktató
tanfolyamok lebonyolítása; üzlettel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; üzletvezetési tanácsadással kapcsolatos
képzési szolgáltatások; üzletvezetéssel kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások; üzletvezetői képzés;
vásárlói elégedettséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; vezetőség és személyzet oktatásával és képzésével
kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; vizsgafelkészítő iskolai tanfolyamok; vizsgaszervezés [oktatási];
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vizsgáztatással [oktatás] kapcsolatos információnyújtás; workshopok és szemináriumok rendezése; workshopok

[képzés] szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások;
kiadás/megjelentetés (könyv -); kézikönyvek kiadása; katalógusok kiadása; ismertetők kiadása; írott szövegek
kiadásával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; információs technológiával kapcsolatos könyvek kiadása;
hírlevelek kiadása; hangoskönyvek kiadása; elektronikus magazinok kiadása; eseménynaptárak kiadása;
évkönyvek kiadása; fogyasztói magazinok kiadása; folyóiratok kiadása; füzetek kiadása; globális számítógépes
hálózaton elérhető lapok szerkesztői tartalmának kiadása; kiadással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;
kiadással, közzététellel kapcsolatos információnyújtás; könyv- és folyóirat kiadás; könyvek és folyóiratok
kiadása; könyvek publikálása és kiadása; magazinok kiadása; magazinok kiadásához kapcsolódó szaktanácsadási
szolgáltatások; mágneses vagy optikai adathordozón tárolt anyagok kiadása; multimédiás anyagok online kiadása;
multimédiás szórakoztató szoftverek kiadása; naptárak kiadása; nyomtatott anyagok kiadása [elektronikus
formában is], kivéve reklámcélokra; nyomtatott anyagok multimédiás kiadása; nyomtatott anyagok [nem
reklámszövegek] kiadása; nyomtatott jegyzékek kiadása; nyomtatványok kiadása; nyomtatványok kiadása és
szerkesztése; oktatáshoz kapcsolódó nyomtatott anyagok kiadása; oktatási anyagok kiadása; oktatási célú
nyomtatványok kiadása; oktatási és képzési útmutatók kiadása; oktatási kézikönyvek kiadása; oktatási szövegek
kiadása; oktatási tananyagok kiadása; oktatókönyvek kiadása; prospektusok kiadása; szellemi tulajdonjogokkal
kapcsolatos nyomtatványok kiadása; szórakoztatással kapcsolatos könyvek kiadása; szövegek írása és kiadása, a
reklámszövegek kivételével; szövegek készítése kiadásra; szövegek kiadása; szövegek kiadása cd-rom-ok
formájában; szövegek kiadása elektronikus média formájában; tankönyvek kiadása; újság kiadása ügyfelek
számára az interneten; újságok kiadása; dokumentumok kiadása; brosúrák kiadása; adatbázisokból vagy az
internetről elérhető anyagok kiadása.
42

Kutatás a közösségi média területén.

( 111 ) 224.617
( 151 ) 2018.05.28.
( 210 ) M 17 00337
( 220 ) 2017.02.02.
( 732 ) TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) liChi TV
( 511 ) 9

Rögzített tartalmak; szoftverek; elektronikusan rögzített adatok; műsoros CD-lemezek; műsoros mágneses

adathordozók; rögzített információt hordozó szalagok; média tartalmak; animált rajzfilmek mozifilmek
formájában; audio felvételek; audiovizuális felvételek; CD-ROM-on rögzített multimédia szoftverek; elektronikus
könyvek; exponált mozifilmek; hangoskönyvek; interaktív DVD-k; internetről elektronikus formában letöltött
heti kiadványok, publikációk; játékokat tartalmazó műsoros DVD-k; játékokat tartalmazó műsoros hangszalagok;
multimédia felvételek; műsoros CD-ROM-ok; műsoros DVD-k; műsoros digitális hangszalagok; műsoros
mozgófilmes videók; műsoros videoszalagok; műsoros zenei CD-k; videofelvételek; videofilmek; műsorszóró
berendezések; műsorszóró adók; audióeszközök és rádióvevők; kivetítőeszközök, televízióvevők és film és
videoberendezések; audiovizuális készülékek, berendezések; Tv-súgógépek; TV kamerák; televíziók; televízió
antennák; digitális televíziók; televíziós felvevők; televíziós jelerősítők; televíziós kijelzőberendezések.
16

Könyvek; nyomtatványok; falinaptárak; határidőnaplók; hírlevelek; hírek, közlemények [nyomtatott

anyagok]; magazinok, revük [időszaki lapok]; TV-újságok; író és bélyegző eszközök; oktatási felszerelések;
fotóalbumok és gyűjtő albumok; irodai és oktatási segédanyagok; ajándék papír-írószeráruk; javító és törlő
eszközök.
21

Asztalneműk, főzőedények és tárolók; poharak, ivóedények, bárcikkek; bögrék, korsók; edényáruk;

étkészletek; fűszertartó polcok, állványok; főzőeszközök, nem elektromos; háztartási üvegáru; háztartási vagy
konyhai eszközök.
25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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Videojátékok; elektromos játékok; sportcikkek és felszerelések; játékok, játékszerek és ajándéktárgyak;

társasjátékok; táblajátékok.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

Szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés; audiovizuális alkotások tervezése; animációk és speciális

effektek tervezése; animációk tervezése mások megbízásából; elektronikus adattárolás; felhőalapú
számítástechnika; grafikai szolgáltatások; honlap dizájn tanácsadás; hosting szolgáltatások web oldalakhoz;
információadás; információtechnológiai (IT) tanácsadási szolgáltatások; számítógépprogramok kidolgozása;
számítógépprogramok korszerűsítése; számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása;
számítógépszoftver tanácsadás; szoftverek, mint szolgáltatások.
( 111 ) 224.618
( 151 ) 2018.05.28.
( 210 ) M 16 02300
( 220 ) 2016.07.08.
( 732 ) Concert and Show Kft., Szentendre (HU)
( 740 ) Dr. Rácz Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) KLASSZ ÓRA
( 511 ) 9

Audiovizuális eszközök; CD-ROM (kompakt) lemezek; letölthető csengőhangok; letölthető képfájlok;

letölthető zenefájlok; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépprogramok (letölthető).
35

Áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; divatbemutatók szervezése

promóciós célokból; eladási propaganda mások számára; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése;
kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; közönségszolgálat; marketing; rádiós reklámozás;
reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,
nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámozás;
reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; szabadtéri hirdetés; televíziós reklámozás; újságelőfizetések intézése
mások számára; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti hatékonyság szakértői szolgáltatások; üzleti információk;
üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti menedzselés előadóművészek részére; üzletszervezési és
üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó
szolgálatok.
41

Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető];

divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása;
eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; feliratozása (filmek - ); fényképészet; filmek gyártása,
kivéve a reklámfilmeket; filmstúdiók; filmszínházi előadások; fotóriportok készítése; hangfelvételek kölcsönzése;
hangstúdiók szolgáltatásai; hangversenyek szervezés és lebonyolítása; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás];
karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; kulturális vagy nevelési célú
kiállítások szervezése; lemezlovasok szolgáltatásai; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok;
show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai][impresszáriók szolgáltatásai]; szimpóziumok szervezése
és lebonyolítása; színházi produkciók; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; szövegek kiadása,
(nem reklámcélú -); televíziós szórakoztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; zenei
produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zene összeállítása; zenés kabarék, varieték.
( 111 ) 224.619
( 151 ) 2018.05.28.
( 210 ) M 17 01217
( 220 ) 2017.04.13.
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( 732 ) KidsOasis Kft., Dunakeszi (HU)

( 541 ) Utazik a család
( 511 ) 16

Asztali alátétek, tányéralátétek papírból; blokkok [papíráruk]; bónok, utalványok; cégtáblák papírból vagy

kartonból; címkék papírból vagy kartonból; fedelek, kötések, borítók [papíráruk]; folyóiratok; füzetek, könyvek
íráshoz vagy rajzoláshoz; gyűjthető kártyák, nem játékokhoz; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek;
jegyek; kaparós matricák; kártyák; képregények; kézikönyvek (útmutatók]; könyvecskék, brosúrák (1);
könyvecskék, brosúrák (2); könyvek; könyvjelzők; magazinok, revük [Időszaki lapok]; mappák; naptárak;
noteszok (1); noteszok (2); nyomtatott órarendek, menetrendek; nyomtatott publikációk; öntapadós címkék,
matricák [papíripari]; öntapadós textil szalag [papíráruk]; papír feliratok, zászlók; papírzacskók; plakátok,
falragaszok papírból vagy kartonból; prospektusok; szórólapok; újságok; üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák; zacskók
csomagolásra papírból vagy műanyagból.
28

Babák; dominójátékok; építőjátékok; építőkockák [játékok]; frizbik; játékfigurák; játékkártyák (1);

játékkártyák (2); játékszerek; kaparós sorsjegyek lottó játékokhoz, szerencsejátékokhoz; kirakós játékok [puzzle];
kitömött játékok (2); kitömött játékok (1); sakkjátékok; táblajátékok; társasjátékok; videojátékok.
41

Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés); elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; élő előadások bemutatása;
eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmszínházi
előadások, filmbemutatók; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; gyakorlati képzés
[szemléltetés]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása;
könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások [bemutatók,
kiállítások]; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem
letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; rádió- és televíziónnűsorok készítése; show-műsorok
készítése; show-műsorok szervezése [Impresszáriók szolgáltatásai); számítógépes hálózatról online biztosított
játékszolgáltatások; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása;
színházi produkciók; táboroztatás; televíziós szórakoztatás; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás);
zenei produkciók.
( 111 ) 224.620
( 151 ) 2018.05.28.
( 210 ) M 17 01218
( 220 ) 2017.04.13.
( 732 ) Az Intelligens Faluért Egyesület, Ruzsa (HU)
( 546 )

( 511 ) 3

Alapanyagok virágokból készült parfümökhöz; aloe vera készítmények kozmetikai célokra; aromatikus

anyagok [esszencia olajok]; balzsamok nem gyógyászati célokra; bőrápoló kozmetikumok; bőrfehérítő
készítmények; bőrfehérítő krémek; bőrkonzerváló szerek [fényesítők, fényezők]; csillagánizs esszencia;
esszenciális citromolaj (1); esszenciális citromolaj (2); esszenciális olajok; gyógynövénykivonatok kozmetikai
célokra; kenőcsök kozmetikai célokra; kozmetikai célú folyadékok, oldatok; levegőillatosító készítmények;
levendulaolaj; levendulavíz; menta esszencia [illóolaj]; menta illatszerekhez; mosószerek/tisztítószerek, nem
gyártási műveletekhez és nem gyógyászati használatra; mosószerrel impregnált ruhák tisztításra; rózsaolaj;
szappan (1); szappan (2); tisztítószerek háztartási használatra; virágkivonatok [illatszerek].
24

Ágyneműk és takarók; ágytakarók; ágyterítők, ágytakarók; ágyterítők papírból; állatbőrutánzat szövetek;

ajtófüggönyök; anyagok fehérneműkhöz; arctörlő kendők textilből; asztali futók textilből; asztalterítők, nem
papírból (1); asztalterítők, nem papírból (2); babahálózsákok (1); babahálózsákok (2); babatörlőkendők; bélések
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[szövetek]; bútorhuzatok; bútorhuzatok műanyagból; bútorhuzatok textilből; bútorszövetek, kárpitok; címkék

textilből; dunyhák, paplanok; előrajzolt anyagok [hímzéshez]; flanel [szövet]; függönyelkötők textilből;
függönyök; függönyök textilből vagy műanyagból; fürdőszobai vászonneműk, a ruházat kivételével;
gyapjúszőnyeg; kenderszövetek (1); kenderszövetek (2); kenderszövetek (3); kézimunka anyagok [gobelin anyag,
keresztszemes anyag]; kötött szövetek; lenszövetek; lepedők; lobogók textilből vagy műanyagból; lószőrvászon
[zsákvászon]; matrachuzatok; mintás vászon; nemez, filc; nem szőtt textíliák; pamutbársony [szövet];
pamutkelmék, pamutanyagok; pamutvászon, karton, kalikó (1); pamutvászon, karton, kalikó (2); párnahuzatok,
vánkoshuzatok (1); párnahuzatok, vánkoshuzatok (2); párnahuzatok, vánkoshuzatok (3); párnahuzatok vászonból,
ciha; poháralátétek textilből; pohártörlő ruhák; posztó, kártolt gyapjúszövet; szemfedők, leplek; szitaszövet;
szövetek (1); szövetek (2); szövetek (3); szövetek (4); tányéralátétek textilből (1); tányéralátétek textilből (2);
textilanyagok lábbelikhez; textil falidíszek; textilszalvéták; textil szűrőanyagok; törölközők; úti takarók, plédek;
vásznak; vászon, kanavász falikárpithoz vagy hímzéshez; vászon matrachuzatok; zsebkendők textilanyagokból.
29

Állati velő táplálkozási célra; ajvár [tartósított paprika]; alacsony zsírtartalmú burgonyachipsek; alkoholban

tartósított gyümölcsök; almapüré; aludttej; angolszalonna; articsóka, tartósított; bab, tartósított; baromfi, nem élő;
bogyós gyümölcsök, konzervált; borsó, tartósított; bundás burgonyaszeletek; burgonyaalapú gombócok;
burgonyapehely; citromlé étkezési használatra; csemegekukorica, feldolgozott; csemegeuborka; csontleves,
húsleves; darált mandula; dióféle-alapú kenhető krémek; disznóhús; disznózsír; dzsemek, lekvárok [nem
citrusfélékből]; étkezési kukoricaolaj; étkezési olajok; étkezési szezámolaj; erjesztett tej; erjesztett tejes italok
étkezési célokra; faggyú, étkezési; fagyasztott gyümölcsök; fagyasztva szárított hús; fagyasztva szárított
zöldségek; feldolgozott gyümölcsökből válogatás; fokhagyma [konzervek]; gomba, tartósított; guacamole
[avokádószósz]; gyömbérdzsem; gyümölcs alapú snackek; gyümölcsbeföttek (2); gyümölcsbefőttek (l); gyümölcs
csipsz; gyümölcshéj; gyümölcskocsonya, -zselé; gyümölcskonzervek; gyümölcsök, tartósított; gyümölcspép;
gyümölcssaláták; hagymakarikák; hagyma, tartósított; halak; halból készitett élelmiszertermékek; halfilé; halikra,
elkészítve; halkonzerv; halliszt emberi fogyasztásra; hal mousse-ok; hal, tartósított; hummusz
[csicseriborsókrém]; húskivonatok; húsleves koncentrátumok; húsok (2); húsok (l); hús, tartósított (l); hús,
tartósított (2); ízesitett mogyorók, diók; joghurt; kandírozott [cukrozott] mogyorók, diók; kandírozott,
kristályosított gyümölcsök; kefir [tejes ital] (2); kefir [tejes ital] (l); készitmények húsleveshez; kocsonyák;
kolbász (l); kolbász (2); lekvárok [citrusfélékböl]; lencse, tartósított; lenmag étkezési célokra [ízesítöszer] (l);
levesek; leveskészítmények; liofilizált hús; liofilizált zöldségek; magas fehérjetartalmú tej; magvak, elkészítve;
máj; májpástétom; mandulatej (l); mandulatej-alapú italok; mandulatej étkezési célokra; margarin; mazsola; milk
shake-ek [tejturmixok]; mogyoró, előkészített; mogyorók, elkészített; mogyorótej; mogyorótej étkezési célokra;
mogyoróvaj; napraforgómag, elkészítve; napraforgóolaj, étkezési; növényi alapú tejszín; pacal; padlizsánkrém;
paradicsomlé főzéshez; paradicsompüré (2); paradicsompüré (1); pektin táplálkozásra; repceolaj, étkezési; sajtok;
savanyú káposzta; savanyúságak; sonka; sózott hal; sózott hús; sültburgonya, chips; sűrített tej; szárított
zöldségek; szarvasgomba, tartósított; szójabab, tartósított, táplálkozási használatra; szójaolaj étkezési célra;
szójatej; tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejföl; tejoltó; tejpor; tejpótlók; tejsavó; tejszínhab; tejszín
[tejtermékek]; tejtermékek; természetes vagy mübelek hurka- és kolbásztöltéshez; tojásfehérje; tojáslikőr
(alkoholmentes -); tojások; tojáspor; tojássárgája; tőzegáfonya szósz [befőtt]; vadhús; vaj; vajkrém;
virágporkészitmények [élelmiszer]; virslik; zabtej; zöldségek, főtt; zöldségek, tartósított; zöldséges mousse-ok
[habok]; zöldségkonzervek; zöldséglevek főzéshez; zöldségleves készitmények; zöldségsaláták;
zöldségvelökrém; zselatin(2); zselék; zsírok, étkezési; zsírtartalmú anyagok étkezési zsírok elöállíásához;
zsírtartalmú keverékek, kenyérre.
30

Árpa őrlemény; aprósütemények, kekszek; bors; bors [ételízesítő]; briós; burgonyaliszt; búzacsíra emberi

fogyasztásra; búzadara; búzalisz; chips [gabonakészítmény]; cikória [pótkávé]; cukor; cukorból készült
tortadíszek; cukormáz süteményekhez; cukrászsütemények; csillagánizs; csokoládé; csokoládéalapú, kenhető
krémek; csokoládé-bevonatú diófélék; csokoládéból készült tortadíszek; csokoládés italok tejjel; csokoládés
italporok; csokoládés mausse-ok [habok]; dara emberi fogyasztásra; darált fokhagyma [fűszer]; desszert
mausse-ok [cukrászárú]; diófélékből készült lisztek; dióféléket tartalmazó csokoládés kenhető krémek; durva
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árpaliszt; ecet; édesgyökér [cukrászáru]; édesgyökér [édesség]; édességek karácsonyfák díszítéséhez;

élelmiszer-ízesítök, az illóolajok kivételével; élesztő; élesztők, erjesztőanyagok tésztákhoz; ételízesítő [fűszer];
ételkeményítő; fahéj [fűszer]; feldolgozott magvak fűszerezéshez; fondant, tortamáz; földimogyorós édességek;
fűszerek(2); fűszerek (l); fűszerek, izesitők; fűszeres készitmények ételekhez; fűszernövények;
gabonakészitmények; gabonaszeletek; glükóz étkezési használatra; gofri; gyömbér [fűszer]; gyömbérkenyér,
mézeskalács; gyümölcsös sütemények/torták; gyümölcsös zselés cukor [édességek]; gyümölcsszószok; húslé,
mártás, szaft; húsos piték; húspuhító szerek, háztartási használatra; ízesitök italokhoz [kivéve illóolajok];
ízesítőszerek süteményekhez [kivéve illóolajok]; jeges tea; jégkockák; jég, természetes vagy mesterséges; kakaó;
kakaóalapú italok; kakaóitalok tejjel; kamillaalapú italok; kandiscukor (2); kandiscukor (l); kandiscukor (3);
karamellák [cukorkák]; karamellkrém [karamellizált tejkrém]; kekszek, rágcsálnivalók; kenyér; kenyér kovász
nélkül, macesz; kerti gyógynövények, tartósított [ízesítőszerek]; ketchup [szósz]; kétszersültek; konyhasó;
kovász; kötőanyagok kolbászhoz; kukoricadara (2); kukoricadara (l); kukorica, darált; kukoricaliszt;
kukoricapehely; kukorica, sült; kurkuma; kuszkusz [búzadara]; lenmag étkezési célokra; [ízesítöszer] (2);
lepények; liszt; lisztalapú gombócok; lisztből készült tészták; macaron [mandulás cukrászsütemény]; majonéz;
makaróni; mandulás édességek; marcipán; marcipán massza; marinádok [fűszeres pácok]; méhpempő; menta
cukrászati használatra; mentolos cukorkák; metélttészta-alapú készételek; metélt tészta, nudli, galuska (2); metélt
tészta, nudli, galuska (l); méz; mustár; müzli; nyers tészták; palacsinták; paradicsomszósz; pasztillák, szögletes
cukorkák [édességek]; pattogatott kukorica; pesto [szósz]; piccalilli (zöldséges, fűszeres szósz); pralinék;
propolisz; pudingok (l); pudingok (2); sáfrány [ételízesítő]; salátaöntetek; snack ételek (gabona alapú-); só
élelmiszerek tartósítására; sonkamáz; sörecet; spagetti; sűrítőszerek főzéshez; sütemények; süteményekhez való
tészta; süteményporok; süteménytészta; sütőpor; sütőszóda [szódabikarbóna sütési célokra]; szegfűbors;
szegfűszeg [fűszer]; szendvicsek; szerecsendió; szezámmagok [fűszerek]; szirupok és melasz (l); szirupok és
melasz (2); szójabab krém [ételízesítő]; szójaliszt; szójaszósz; szószok [ízesítőszerek, fúszeres mártások]; tápióka;
tápiókaliszt; tavaszi tekercs; tea; tea alapú italok; teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; teák [nem
gyógyászati használatra]; természetes édesítőszerek; zab alapú ételek; zabdara (4); zabdara (3); zabdara (l);
zabdara (2); zellersó; zsemlék; zsemlemorzsa.
31

Árpa; articsóka, friss; bab, friss; bogyók [friss gyümölcsök]; borókabogyó; borsó, friss; burgonya, friss;

búza; cékla, friss; cikória, friss; cikóriagyökér; citrusgyümölcs, friss; cukkini, friss (l); cukkini, friss (2); csalán;
cserjék; diófélék [gyümölcsök]; ehető lenmag, feldolgozatlan; élőállatok; élő baromfi; élő halak; étkezési
szezámmag, feldolgozatlan; fák [növények]; fatörzsek; fejes saláta, friss; feldolgozatlan csemegekukorica-csövek
[hántolva vagy hántolatlanul]; fenyőtobozok; földimogyoró, friss; friss fokhagyma; friss gyümölcsök; friss
gyümölcs válogatás; friss kerti gyógynövények; friss zöldségek; gesztenye, friss; gombacsíra szaporításra;
gomba, friss; hagymák, friss zöldségek; karácsonyfák; kezeletlen fürészáru; komló; komlótoboz; koszorúk élő
virágokból; kukorica; lencse [zöldségféle], friss; magvak; magvak [gabona]; maláta sörfözéshez és szeszfőzéshez;
malátatörköly, sörtörköly; mandula [gyümölcs]; mogyoró; növények; palánták; paprika [növény]; paraj, friss
[spenót]; póréhagyma, friss; rebarbara, friss; rózsatövek; rozsmag; szárított növények díszítésre; szárított virágok
díszítésre; szarvasgomba, friss; szemes gabona, feldolgozatlan; szőlő, friss; szőlőtőkék; természetes gyep; törköly
[gyümölcsök visszamaradt részei]; uborka, friss; virághagymák; virágok; virágpor [nyersanyag]; zab.
32

Ásványvíz [italok]; alkoholmentes almabor; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok;

alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes koktélok; alkoholmentes teaízű italok; alkoholmentes
üdítőitalok (2); alkoholmentes üdítőitalok (l); aloe vera italok, alkoholmentes; asztali vizek; esszenciák italok
előállításához; gyömbéres üdítőital; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; kávé ízesítésű
üdítőitalok; készítmények italokhoz; készítmények likőrök előállításához; komlókivonatok sör előállításához;
kvasz [alkoholmentes ital]; limonádék; lítiumos vizek; malátacefre; malátasör; mandulatej (2); méz alapú
alkoholmentes italok; mustok; paradicsomlevek [italok]; pasztillák szénsavas italokhoz; porok szénsavas
italokhoz; smoothie-k [gyümölcs- vagy zöldségitalok]; söralapú koktélok; sörbetek [italok]; sörcefre; sörök;
szénsavas víz; szódavíz; szódavizek; szőlőmust; szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz; tejsavó alapú italok;
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termékek ásványvizek előállításához; termékek szénsavas vizek előállításához; vizek [italok]; zöldséglevek

[italok].
( 111 ) 224.621
( 151 ) 2018.05.28.
( 210 ) M 17 02570
( 220 ) 2017.08.14.
( 732 ) Aktív-Média Bt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 20

Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból,

elefántcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és mindezek pótanyagaiból vagy
műanyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
21

Eszközök, edények háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémből és nem nemesfémból bevonattal).

44

Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.

( 111 ) 224.622
( 151 ) 2018.05.28.
( 210 ) M 17 02573
( 220 ) 2017.08.11.
( 732 ) dr. Czárné Nagy Ildikó, Paks (HU)
dr. Czár Anita, Paks (HU)
( 541 ) ATOMCITY DANCERS
( 511 ) 16

Papír alapú szóróanyagok; fényképek; nyomdaipari termékek.

25

Tánchoz való öltözékek; pólók; sapkák; nadrágok, szoknyák.

41

Táncstúdió; tánccal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; tánc, zene és dráma előadások tartása; szórakoztatás

élő táncelőadások formájában; élő táncelőadások bemutatása; szórakoztató show készítése táncosokkal és
énekesekkel; rendezvények; táncverseny; tánc oktatás; tánc termek kiadása; táncszínház; oktatási filmek gyártása
és kiadása; filmek, video filmek gyártása; show és filmek gyártása; táncos rendezvények szervezése; zenei
rendezvények szervezése; szórakoztatással kapcsolatos videók biztosítása; szórakoztatási célú rendezvény
szervezése; képzési rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális rendezvények szervezése és
lebonyolítása; könyvkiadás.
( 111 ) 224.623
( 151 ) 2018.05.28.
( 210 ) M 17 02917
( 220 ) 2017.09.18.
( 732 ) Goodmills Magyarország Malomipari Kft., Komárom (HU)
( 740 ) Dr. Bakos - Dr. Smied - Dr. Muraközi Ügyvédi Iroda, Győr
( 541 ) Goodmills Professional
( 511 ) 30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég.
( 111 ) 224.624
( 151 ) 2018.05.28.
( 210 ) M 17 02918
( 220 ) 2017.09.18.
( 732 ) Goodmills Magyarország Malomipari Kft., Komárom (HU)
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( 740 ) Dr. Bakos - Dr. Smied - Dr. Muraközi Ügyvédi Iroda, Győr

( 546 )

( 511 ) 30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 224.625
( 151 ) 2018.05.28.
( 210 ) M 17 02220
( 220 ) 2017.07.09.
( 732 ) Posztobányi László 50%, Kiskunhalas (HU)
Szabó István 50%, Kiskunmajsa (HU)
( 740 ) Szabó István, Kiskunmajsa
( 541 ) Enzymax
( 511 ) 31

Állati takarmány; állati takarmány készítmények; kevert állati takarmány; növényi eredetű állati

takarmányok; táplálékok és takarmányok állatoknak; állati táplálékok, takarmányok granulátum, pellet
formájában; erősítő takarmány állatoknak; tartósított termények állati takarmányozásra.
40

Takarmányfeldolgozás.

( 111 ) 224.627
( 151 ) 2018.05.30.
( 210 ) M 16 01491
( 220 ) 2016.05.02.
( 732 ) Kézdy Dániel, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) #lovetokaj
( 511 ) 9
14

Mobiltelefon tartók; mobiltelefon tartók, tokok.
Egyedi ékszerek; brossok, kitűzők [ékszerek]; apró díszítőtárgyak, bizsuk [ékszerek]; amulettek

[ékszerek]aranyból készült ékszerek; azonosító karkötők [ékszerek]; díszek [ékszerek]; dísztűk [ékszerek]; egyedi
tervezésű ékszerek; ékszer függők; ékszer kapcsok; kulcskarikák és a hozzájuk tartozó díszek;
mandzsettagombok; nyakkendőtűk.
16

Nyomdaipari termékek határidőnaplók [nyomdaipari termékek] könyvek könyvek borításához használt

papír; könyvecskék, brosúrák fotóalbumok és gyűjtő albumok gyűjtő albumok matricagyűjtő albumok matricás
albumok; scrapbook [családi albumok] csomagolóanyagok csomagolóanyag kartonból csomagolóanyag
ajándékokhoz; csomagolóanyagok kartonból csomagolóanyagok papírból vagy kartonból [párnázó-,
töltőanyagok]; kartonból készült csomagolóanyag kartonpapírból készült csomagolóanyagok csomagoló papír;
kartonból készült dobozok dossziék, iratgyűjtők dossziék, iratgyűjtők papírból papír dossziék hírlevelek;
katalógusok eldobható szalvéták papírok szalvétához söralátétek papírból újságok nyomtatványok.
21

Dugóhúzók cserép bögrék, csészék cserépből készült csészék csészealjak csészék csészék és bögrék

csészékből és csészealjakból álló eszpresszós készletek nem elektromos darálók darálók háztartási használatra,
kézi kézi működtetésű élelmiszer darálók konyhai darálók, nem elektromos nem elektromos, konyhai darálók só
daráló/szóró ecet-olajtartó üvegek edények edények, fazekak edények, nem elektromosedények mikrohullámú
sütőkhöz eldobható tányérok asztali tányérok [eldobható -] ételdobozok műanyagból poharak, ivóedények,
bárcikkek poharak [ivóedények] kancsók karafok [kancsók] termosz kancsók (nem elektromos) vágódeszkák
vágódeszkák fából [eszközök] laposüvegek nem elektromos palacknyitók üvegnyitók, palacknyitók poharak
papírból vagy műanyagból sodrófák, nyújtófák háztartási használatra söröskorsók sószórók.
25

Ruházati cikkek; kalapáruk; fejfedők [kalapáruk]; sapkák.
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28

Játékok.

41

Kulturális és művészeti rendezvények szervezése; oktatási rendezvények lebonyolítása; konferenciák

szervezése és lebonyolítása; szórakoztató célú rendezvények szervezése; szórakoztató és kulturális rendezvények
szervezése; szabadidős rendezvények szervezése; rendezvények.
43

Vendéglátás; bár szolgáltatások; éttermek [szolgáltatások]; vendéglátási szolgáltatások [étel- és

italszolgáltatás]; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás]; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások.
( 111 ) 224.628
( 151 ) 2018.05.30.
( 210 ) M 17 00766
( 220 ) 2017.03.06.
( 732 ) HPS Lub Kft, Budapest (HU)
( 541 ) MaxPower
( 511 ) 4

Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; tüzelőanyagok (beleértve a motorbenzineket).

( 111 ) 224.630
( 151 ) 2018.05.30.
( 210 ) M 17 02745
( 220 ) 2017.08.31.
( 732 ) Bakering International Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Winkler, Barna és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Makery
( 511 ) 41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 224.631
( 151 ) 2018.05.30.
( 210 ) M 17 02858
( 220 ) 2017.09.14.
( 732 ) Kiss Henrietta Éva, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 224.632
( 151 ) 2018.05.31.
( 210 ) M 17 03508
( 220 ) 2017.10.31.
( 732 ) Baromfiudvar 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) Farkas és Nagy Ügyvédi Iroda, Debrecen
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( 546 )

( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

áru).
( 111 ) 224.633
( 151 ) 2018.05.31.
( 210 ) M 17 03507
( 220 ) 2017.10.31.
( 732 ) Hirsch Imre Lajos, Göd (HU)
( 541 ) COOLING
( 511 ) 41

Szórakoztatás.

( 111 ) 224.634
( 151 ) 2018.05.31.
( 210 ) M 17 03506
( 220 ) 2017.10.31.
( 732 ) Bodrogi Ádám, Törökbálint (HU)
( 740 ) Frey Julianna, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Nyomtatványok; plakátok; poszterek; prospektusok; szórólapok; hírlevelek; éttermi hirdetőtáblák; étlapok;

éttermi felszolgáláshoz asztalneműk, alátétek, szalvéták, előkék; éttermi elvitelhez csomagolásra szolgáló
ragasztható címkék, dobozok, zacskók, csomagolópapírok.
35

Üzletvezetés, üzleti irányítás, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás, üzleti segítségnyújtás, reklámozás

éttermek részére.
43

Éttermi szolgáltatások.

( 111 ) 224.635
( 151 ) 2018.05.31.
( 210 ) M 17 03497
( 220 ) 2017.10.31.
( 732 ) Lasetzky Frigyes, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 36
39

Szálláshelyek bérbeadása.
Utazásszervezés és közvetítés, szállítási szolgáltatások városnéző körutakhoz, utaskísérés, utazás és utasok
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szállítása, helyfoglalás utazással kapcsolatban, kirándulások, túrák, társasutazások szervezése.

41

Nevelés, szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek, szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos

tájékoztatás, sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével, túrafelszerelések, túraruházat kölcsönzése és
értékesítése, szórakozási, szórakoztatási információk, táboroztatás, szórakoztatási szolgáltatások, idegenvezetős
túrák levezetése, csapatépítő foglalkozások és tréningek.
( 111 ) 224.636
( 151 ) 2018.05.31.
( 210 ) M 17 03496
( 220 ) 2017.10.31.
( 732 ) Central Digitális Média Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Varga Zoltán, Budapest
( 541 ) 24.hu Tiszta tartalom, tiszta élmény
( 511 ) 35

Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről, adatkutatás számítógép fájlokban mások számára, adatok frissítése és

karbantartása számítógépes adatbázisokban, állásközvetítő irodák, árösszevetési szolgáltatások, árubemutatás,
áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból, áruminták terjesztése, becslés
kereskedelmi ügyletekben, divatbemutatók szervezése promóciós célokból, eladási propaganda mások számára,
gazdasági előrejelzések, hirdetések levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, honlapforgalom
optimalizálása, információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás), információknak számítógépes
adatbázisokba való szerkesztése, információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, kereskedelmi és üzleti
kapcsolattartási adatok biztosítása, kereskedelmi közvetítői szolgáltatások, kereskedelmi tranzakciók tárgyalása
és megállapodások kötése harmadik fél számára, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése,
keresőmotor optimalizálása, közvéleménykutatás, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, marketing,
munkaerő-toborzás, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, pay PerClick (PPC) hirdetés, piaci
tanulmányok, piackutatás, reklámanyag naprakész állapotba hozása, reklámanyagok (röplapok, prospektusok,
nyomtatványok, áruminták) terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámozás, reklámszövegek szerkesztése,
reklámszövegek publikálása, statisztikák összeállítása, szövegfeldolgozás, számítógépes nyilvántartások
kezelése,személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal, tördelési szolgáltatások hirdetési célokból, üzleti
információk nyújtása weboldalon keresztül, vásárlási megrendelések ügyintézése, webshopok üzemeltetése.
38

Digitális fájlok továbbítása, elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás (távközlési szolgáltatás), elektronikus

levelezés, felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz, hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz,
internetes fórumok biztosítása, információszolgáltatás távközlési ügyekben, internetes beszélgetőszobák
biztosítása, számítógép terminálok közötti összeköttetések, tudakozók, információs szolgáltatások (rádió, telefon
vagy más közlési eszköz útján), üdvözlőkártyák továbbítása online, üzenetek és képek továbbítása számítógépek
segítségével, üzenetek küldése, weboldalak üzemeltetése.
41

Akadémiák (oktatás), alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása, divatbemutatók szervezése

szórakoztatási célokból, elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line
kiadása, fotóriportok készítése, iskolai szolgáltatások (képzés), jegyirodai szolgáltatások (szórakoztatás),
konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, oktatás,
oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás, on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők,
on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból, online, nem letölthető videók biztosítása, sorsolásos
nyereményjátékok lebonyolítása, szemináriumok rendezése és vezetése, szórakoztatás, szórakoz(tat)ási tárgyú
információk, szövegek kiadása, (nem reklámcélú), lap- és folyóirat kiadás, versenyek szervezése (oktatás vagy
szórakoztatás), videófilmezés.
( 111 ) 224.637
( 151 ) 2018.05.31.
( 210 ) M 17 03493
( 220 ) 2017.10.31.
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( 732 ) Mill Park West Kft., Budapest (HU)

Mill Park East Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

Ingatlan-eladással kapcsolatos brosúrák.

35

Ingatlanmarketing, ingatlanmarketing elemzés, irodai tevékenységek szolgáltatásai.

36

Ingatlan befektetések, ingatlan bérbeadás, lízing, ingatlan bérbeadási szolgáltatások, ingatlan bérbeadási

ügyintézés.
37

Bérelt tulajdon, ingatlan pénzügyi értékelése, irodák bérbeadása és üzemeltetése, irodák, irodaházak építése.

( 111 ) 224.638
( 151 ) 2018.05.31.
( 210 ) M 17 01633
( 220 ) 2017.05.18.
( 732 ) Modern Media Group Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Kosik Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek számára és rajzeszközök;
ecsetek; tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék. (az
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 224.639
( 151 ) 2018.05.31.
( 210 ) M 17 04072
( 220 ) 2017.12.20.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények, gyógyszerészeti készítmények metabolikus megbetegedések

kezelésére.
( 111 ) 224.640
( 151 ) 2018.05.31.
( 210 ) M 17 04073
( 220 ) 2017.12.20.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.
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( 111 ) 224.641
( 151 ) 2018.05.31.
( 210 ) M 17 03509
( 220 ) 2017.10.31.
( 732 ) MyPromo Interaktív Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 14
35

Ékszerek, amulettek, órák, kulcstartók, mandzsettagombok, nyakkendőtűk.
Reklámozás, kereskedelem az ékszerek, amulettek, órák, kulcstartók, mandzsettagombok, nyakkendőtűk

körében.
( 111 ) 224.642
( 151 ) 2018.05.31.
( 210 ) M 17 04075
( 220 ) 2017.12.20.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) EGISEPT
( 511 ) 3
5

Kozmetikai szerek, személyes higiéniai készítmények, samponok, szájvizek, tisztítószerek.
Fertőtlenítőszerek, gyógyszerészeti készítmények, étrendkiegészítők, kötszerek, száj öblítők gyógyászati

célokra, antibakteriális kézmosók, antibakteriális szappanok, jód gyógyszerészeti használatra, kenőcsök
gyógyszerészeti használatra, oldatok, folyadékok gyógyszerészeti és állatgyógyászati használatra, sterilizáló
készítmények, kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek), biocidek.
10

Sebészeti, orvosi ás állatgyógyászati készülékek és műszerek, gyógyászati segédeszközök, orvostechnikai

eszközök, ápolástechnikai eszközök.
A rovat 63 darab közlést tartalmaz.
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Védjegyoltalom részleges megszűnése
Árujegyzék korlátozása
( 111 ) 200.593
( 732 ) JULIUS-K9 Zrt., Szigetszentmiklós (HU)
( 740 ) Dr. Pataki Norbert Ügyvédi Iroda, Budapest
( 511 ) 18 Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba,
kivéve a kutyák részére készült és a kutyakiképzéssel összefüggő árukat.
25 Ruházati cikkek, felsőruházat, pólók, kéz- és lábszárvédők, védőruházat, kivéve a kutyák részére készült és a
kutyakiképzéssel összefüggő árukat.
28 Sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba, könyökvédők, térdvédők, védőtömések, sípcsontvédők,
kesztyűk, sporttartozékok, kivéve a kutyák részére készült és a kutyakiképzéssel összefüggő árukat.
( 111 ) 200.594
( 732 ) JULIUS-K9 Zrt., Szigetszentmiklós (HU)
( 740 ) Dr. Pataki Norbert Ügyvédi Iroda, Budapest
( 511 ) 18 Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba,
kivéve a kutyák részére készült és a kutyakiképzéssel összefüggő árukat.
25 Ruházati cikkek; felsőruházat, pólók, kéz- és lábszárvédők, védőruházat, kivéve a kutyák részére készült és a
kutyakiképzéssel összefüggő árukat.
28 Sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba, könyökvédők, térdvédők, védőtömések, sípcsontvédők,
kesztyűk, sporttartozékok, kivéve a kutyák részére készült és a kutyakiképzéssel összefüggő árukat.
( 111 ) 218.601
( 732 ) JULIUS-K9 Zrt., Szigetszentmiklós (HU)
( 740 ) Dr. Pataki Norbert Ügyvédi Iroda, Budapest
( 511 ) 16 Csomagolóanyag, papír- és kartondobozok, reklámanyagok, katalógusok, noteszok, naptárak, prospektusok,
papír-írószer áruk, kivéve a kutyák részére készült és a kutyakiképzéssel összefüggő árukat.
25 Ruházat, nevezetesen nadrágok, melegítő felsők, ujjatlan felsők, felsőruházat, nevezetesen kabátok, dzsekik,
kesztyűk (ruházat), egyujjas kesztyűk, vízhatlan, vízálló ruházat, nevezetesen vízhatlan dzsekik és vízhatlan
nadrágok, és vízhatlan overallok,munkaruhák, zoknik, övek (ruházat), kalapáruk, nevezetesen sapkák, sálak,
trikók, pólók, svájcisapkák, barettek, sapka ellenzők, lovaglónadrágok, hosszúnadrágok, nadrágok, mellények,
tornaruhák, lábszármelegítők, kabátok, dzsekik, bőrruházat, nevezetesendzsekik, csuklyák, kapucnik (ruházat),
fejszalagok (ruházat), egyenruhák, pulóverek, dzsekik, ingek, műbőr ruházat, nevezetesen övek és dzsekik,
kapucnis felsőruházat, nevezetesen parkák, kivéve a kutyák részére készült és a kutyakiképzéssel
összefüggőárukat.
A rovat 3 darab közlést tartalmaz.
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Védjegyoltalom megújítása
( 111 ) 119.684
( 732 ) Functional Products, Inc. (Ohio állam törvényei szerint működő vállalat), Macedonia, Ohio (US)
( 111 ) 119.881
( 732 ) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
( 111 ) 119.885
( 732 ) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
( 111 ) 119.887
( 732 ) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
( 111 ) 120.193
( 732 ) AstraZeneca AB, Södertälje (SE)
( 111 ) 120.200
( 732 ) AstraZeneca AB, Södertälje (SE)
( 111 ) 120.339
( 732 ) Avery Dennison Corporation, Glendale, California (US)
( 111 ) 120.514
( 732 ) PFIZER INC. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)
( 111 ) 120.623
( 732 ) 3M Company (Delaware államban működő cég), St. Paul Minnesota (US)
( 111 ) 120.625
( 732 ) 3M Company (Delaware államban működő cég), St. Paul Minnesota (US)
( 111 ) 120.706
( 732 ) The Chemours Company FC, LLC, Wilmington DE (US)
( 111 ) 120.717
( 732 ) 3M Company (Delaware államban működő cég), St. Paul Minnesota (US)
( 111 ) 120.719
( 732 ) 3M Company (Delaware államban működő cég), St. Paul Minnesota (US)
( 111 ) 121.389
( 732 ) TERUMO KABUSHIKI KAISHA (TERUMO CORPORATION), Tokió (JP)
( 111 ) 121.667
( 732 ) Sanyo Electric Co., Ltd., Osaka (JP)
( 111 ) 127.252
( 732 ) Netherby Limited, Jersey Channel Islands (GB)
( 111 ) 127.388
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( 732 ) Florin Vegyipari és Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)

( 111 ) 127.391
( 732 ) Florin Vegyipari és Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)
( 111 ) 127.413
( 732 ) Baker Hughes Incorporated, Houston, Texas (US)
( 111 ) 127.585
( 732 ) Faber-Castell Aktiengesellschaft, Stein (DE)
( 111 ) 127.615
( 732 ) Visa International Service Association (Delaware állam törvényei szerint létesült vállalat), Foster City, California
(US)
( 111 ) 127.618
( 732 ) Fresenius Kabi AB, Uppsala (SE)
( 111 ) 127.619
( 732 ) Dr Pepper/Seven Up, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Plano, Texas (US)
( 111 ) 127.702
( 732 ) Pfizer Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő cég), New York, New York (US)
( 111 ) 127.984
( 732 ) Nissan Chemical Industries, Ltd., Chiyoda-ku, Tokyo (JP)
( 111 ) 152.306
( 732 ) PICK SZEGED Zrt., Szeged (HU)
( 111 ) 152.441
( 732 ) HiPP & Co., Sachseln (CH)
( 111 ) 153.074
( 732 ) Méhes Miklósné, Békéscsaba (HU)
( 111 ) 153.288
( 732 ) Evyap Sabun Yag Gliserin Sanayi ve Ticaret A.S., Özel Parsel Tuzla Isztambul (TR)
( 111 ) 154.884
( 732 ) The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe, Szentendre (HU)
( 111 ) 154.932
( 732 ) Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 155.544
( 732 ) Albert Zoltán, Budapest (HU)
Danyi Lőrinc, Budapest (HU)
Fehér Gyula, Budapest (HU)
Horváth Sándor, Budapest (HU)
Kállai József, Budapest (HU)
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Mohácsi László, Budapest (HU)

Oláh Károly, Budapest (HU)
Radics Ferenc, Budapest (HU)
Sárközi András, Héreg (HU)
Seres Vilmos, Budapest (HU)
Szabó Lajos, Budapest (HU)
Vidák Zsigmond, Budapest (HU)
( 111 ) 155.663
( 732 ) SUN 99 Limited, London (GB)
( 111 ) 155.811
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 111 ) 155.812
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 111 ) 155.813
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 111 ) 155.814
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 111 ) 155.823
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 111 ) 155.828
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 111 ) 155.829
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 111 ) 155.830
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 111 ) 155.834
( 732 ) Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 111 ) 155.835
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 111 ) 155.836
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 111 ) 155.839
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 111 ) 155.844
( 732 ) Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 111 ) 155.845
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( 732 ) Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

( 111 ) 156.306
( 732 ) Suntory Flowers Limited, Tokyo (JP)
( 111 ) 156.307
( 732 ) HangZhou Goldfish Electric Group Co., Ltd., Xihu Area, HangZhou City, Zheijang Province (CN)
( 111 ) 156.310
( 732 ) Visa International Service Association (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Foster City,
Kalifornia (US)
( 111 ) 156.364
( 732 ) S.C. Johnson & Son, Inc. (Wisconsin állam törvényei szerint működő vállalat), Racine, Wisconsin (US)
( 111 ) 156.462
( 732 ) Kabushiki Kaisha Yaskawa Denki, Fukuoka (JP)
( 111 ) 156.489
( 732 ) Dohány Dezső, Budapest (HU)
( 111 ) 156.924
( 732 ) GANZ Kapcsoló- és Készülékgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 156.928
( 732 ) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 156.970
( 732 ) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 157.038
( 732 ) The Procter & Gamble Company (Ohio állam törvényei szerint működő vállalat), Cincinnati, Ohio (US)
( 111 ) 157.246
( 732 ) Kia Motors Corporation (Koreában bejegyzett cég), Szöul (KR)
( 111 ) 157.288
( 732 ) TELEKOM Híradástechnikai és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)
( 111 ) 157.431
( 732 ) Weetabix Limited, Kettering, Northamptonshire (GB)
( 111 ) 157.557
( 732 ) The Polo/Lauren Company, L.P. (New York államban bejegyzett cég), New York, New York (US)
( 111 ) 157.601
( 732 ) Kabushiki Kaisha Yaskawa Denki, Fukuoka-ken (JP)
( 111 ) 157.661
( 732 ) Wyeth Holdings LLC, New York, NY (US)
( 111 ) 157.807
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( 732 ) Discovery Communications, LLC, Silver Spring, Maryland (US)

( 111 ) 157.911
( 732 ) PICK SZEGED Zrt., Szeged (HU)
( 111 ) 157.913
( 732 ) PICK SZEGED Zrt., Szeged (HU)
( 111 ) 158.053
( 732 ) National Geographic Society ( Washington, D.C. (USA) corporation), Washington, D.C. (US)
( 111 ) 158.132
( 732 ) L'OREAL, Société Anonyme, Paris (FR)
( 111 ) 158.284
( 732 ) Philip Morris Brands Sárl, Neuchatel (CH)
( 111 ) 158.419
( 732 ) Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért, Budapest (HU)
( 111 ) 158.420
( 732 ) Peter Cerny Alapítvány a Beteg Köraszülöttek Gyógyításáért, Budapest (HU)
( 111 ) 158.517
( 732 ) CORPORACION HABANOS, S.A., Guanabacoa, La Habana (CU)
( 111 ) 158.526
( 732 ) SWEET-FOOD KFT., Mezőberény (HU)
( 111 ) 158.553
( 732 ) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)
( 111 ) 158.960
( 732 ) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)
( 111 ) 159.039
( 732 ) S.C. Johnson & Son, Inc. (Wisconsin állam törvényei szerint működő vállalat), Racine, Wisconsin (US)
( 111 ) 159.071
( 732 ) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)
( 111 ) 159.083
( 732 ) Philip Morris Brands Sárl, Neuchatel (CH)
( 111 ) 159.094
( 732 ) Prestolite Electric Incorporated (Delaware államban bejegyzett cég), Ann Arbor, Michigan (US)
( 111 ) 159.180
( 732 ) PICK SZEGED Zrt., Szeged (HU)
( 111 ) 159.216
( 732 ) Scandinavian Tobacco Group Assens A/S, Assens (DK)
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( 111 ) 159.505
( 732 ) Glaxo Group Limited, Brentford, Middlesex (GB)
( 111 ) 159.529
( 732 ) Magyarországi Taoista Tai Chi Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 159.628
( 732 ) Hyundai Corporation, Seoul (KR)
( 111 ) 159.688
( 732 ) Rexall Sundown, Inc., Boca Raton, Florida (US)
( 111 ) 159.812
( 732 ) PICK SZEGED Zrt., Szeged (HU)
( 111 ) 159.959
( 732 ) Standard & Poor's Financial Services LLC, New York, New York (US)
( 111 ) 159.997
( 732 ) Standard & Poor's Financial Services LLC, New York, New York (US)
( 111 ) 160.131
( 732 ) MILE IPARI-ELEKTRO NAGYKERESKEDÉS Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 160.144
( 732 ) PICK SZEGED Zrt., Szeged (HU)
( 111 ) 161.312
( 732 ) The Cartoon Network, Inc. (Delaware Államban, Amerikai Egyesült Államok, bejegyzett cég), Atlanta, Georgia
(US)
( 111 ) 161.630
( 732 ) ADP, LLC (a Delaware limited liability company), Roseland, New Yersey (US)
( 111 ) 161.631
( 732 ) KABUSHIKI KAISHA YAKULT HONSHA, Tokió (JP)
( 111 ) 161.694
( 732 ) John Wiley & Sons, Inc., Hoboken (US)
( 111 ) 163.422
( 732 ) Evyap Sabun Yag Gliserin Sanayi ve Ticaret A.S., Özel Parsel Tuzla Isztambul (TR)
( 111 ) 170.180
( 732 ) Kabushiki Kaisha Yaskawa Denki, Fukuoka-ken (JP)
( 111 ) 170.425
( 732 ) New Transducers Limited, Cambourne, Cambridge (GB)
( 111 ) 192.949
( 732 ) ANIMPEX Kft., Budapest (HU)
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( 111 ) 193.580
( 732 ) Kolping Hotel Kft., Alsópáhok (HU)
( 111 ) 193.585
( 732 ) Kolping Hotel Kft., Alsópáhok (HU)
( 111 ) 194.136
( 732 ) Adányi Tamás, Szeged (HU)
Segesváry Klára, Szeged (HU)
( 111 ) 194.220
( 732 ) Royalsekt Zrt., Izsák (HU)
( 111 ) 194.221
( 732 ) Royalsekt Zrt., Izsák (HU)
( 111 ) 194.584
( 732 ) Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 194.652
( 732 ) MOM-Park MFC Ingatlanforgalmazó és Beruházó Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 194.702
( 732 ) Master Good Kft., Kisvárda (HU)
( 111 ) 194.920
( 732 ) HUNGAROSPA Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt., Hajdúszoboszló (HU)
( 111 ) 194.951
( 732 ) Omorovicza Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 194.987
( 732 ) Timpex Kft., Nyíregyháza (HU)
( 111 ) 195.167
( 732 ) Inter Traction Electrics Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 195.191
( 732 ) Centrotool Szerszám-nagykereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 195.452
( 732 ) Art Vital Tervező Építő és Kereskedelmi Kft., Nyíregyháza (HU)
( 111 ) 195.487
( 732 ) HELIOS Tovarna barv, lakov in umetnih smol Kolicevo, d.o.o., Domzale (SI)
( 111 ) 195.563
( 732 ) Barna Sándor, Budapest (HU)
( 111 ) 195.606
( 732 ) Vina Fashion Kft., Budapest (HU)
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( 111 ) 195.640
( 732 ) ETOL Aromaház Kft., Mezőfalva (HU)
( 111 ) 195.644
( 732 ) Ashland Licensing and Intellectual Property LLC. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Dublin,
Ohio (US)
( 111 ) 195.645
( 732 ) Ashland Licensing and Intellectual Property LLC. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Dublin,
Ohio (US)
( 111 ) 195.661
( 732 ) Well Done St. Moritz Kft., Komárom (HU)
( 111 ) 195.676
( 732 ) Lidl Stiftung &amp; Co. KG, Neckarsulm (DE)
( 111 ) 195.685
( 732 ) Dohány Péter, Budapest (HU)
( 111 ) 195.701
( 732 ) ProCam Műszaki és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Nagytarcsa (HU)
( 111 ) 195.788
( 732 ) KE-VÍZ 21 ÉPÍTŐIPARI zRT., Nyíregyháza (HU)
( 111 ) 195.927
( 732 ) SZŰCS és TÁRSA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, Pécsvárad (HU)
( 111 ) 195.952
( 732 ) Mondelez Europe GmbH, Glattpark (CH)
( 111 ) 195.974
( 732 ) Mondelez Europe GmbH, Glattpark (CH)
( 111 ) 195.978
( 732 ) UNILEVER CR, spol. s r.o., Karlín, Prague 8 (CZ)
( 111 ) 196.058
( 732 ) Budapest Bortársaság Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 196.130
( 732 ) Spirit Hotel Gyógyszálloda Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 196.158
( 732 ) Spirit Hotel Gyógyszálloda Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 196.191
( 732 ) SZŰCS és TÁRSA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, Pécsvárad (HU)
( 111 ) 196.244
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( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

( 111 ) 196.340
( 732 ) Vylyan Vinum Kft., Kisharsány (HU)
( 111 ) 196.387
( 732 ) Aqua Vital Hungary Kft., Székesfehérvár (HU)
( 111 ) 196.391
( 732 ) The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe, Szentendre (HU)
( 111 ) 196.420
( 732 ) Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd., Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang Province (CN)
( 111 ) 196.547
( 732 ) Bramac Kft., Veszprém (HU)
( 111 ) 196.739
( 732 ) Filmservice Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 196.743
( 732 ) ZENTIVA S.A., Bucharest (RO)
( 111 ) 196.761
( 732 ) Kenese Marina Port Zrt., Balatonkenese (HU)
( 111 ) 196.804
( 732 ) UNILEVER N. V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 197.058
( 732 ) SUN CAPITAL PARTNERS, INC., Boca Raton, Florida (US)
( 111 ) 197.162
( 732 ) Sony Pictures Television Central Europe Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 197.324
( 732 ) Kwizda Agro Hungary Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 197.424
( 732 ) Merck KGaA, 64293 Darmstadt (DE)
( 111 ) 197.591
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 197.743
( 732 ) Dr. Milesz Bioproducts Kft., Debrecen (HU)
( 111 ) 197.801
( 732 ) Yingli Energy (China) Company Limited, Baoding (CN)
( 111 ) 197.861
( 732 ) Hyundai IBT Co., Ltd., Gimcheon-si, Gyeongsangbuk-do (KR)
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( 111 ) 199.581
( 732 ) Itália Konyhastúdió Kft, Budapest (HU)
( 111 ) 206.532
( 732 ) DEUTSCHE TELEKOM AG, Bonn (DE)
( 111 ) 210.143
( 732 ) 7X7 TAXI HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 211.005
( 732 ) SUN CAPITAL PARTNERS, INC., Boca Raton, Florida (US)
( 111 ) 222.242
( 732 ) IPSEN PHARMA GmbH, Ettlingen (DE)
A rovat 154 darab közlést tartalmaz.
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Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények
Jogutódlás
( 111 ) 116.446
( 732 ) BVN Növényvédő Korlátolt Felelősségű Társaság, Gyöngyös (HU)
( 111 ) 117.360
( 732 ) Demag IP Holdings GmbH, Schaffhausen (CH)
( 111 ) 119.684
( 732 ) Functional Products, Inc. (Ohio állam törvényei szerint működő vállalat), Macedonia, Ohio (US)
( 111 ) 122.477
( 732 ) BVN Növényvédő Korlátolt Felelősségű Társaság, Gyöngyös (HU)
( 111 ) 132.386
( 732 ) IAMS Europe B.V., 7742 PB Coevorden (NL)
( 111 ) 134.422
( 732 ) Easton Diamond Sports, LLC, Thousand Oaks, California (US)
( 111 ) 145.812
( 732 ) IAMS Europe B.V., 7742 PB Coevorden (NL)
( 111 ) 146.563
( 732 ) Márk Mirkó, Budapest (HU)
( 111 ) 152.306
( 732 ) PICK SZEGED Zrt., Szeged (HU)
( 111 ) 154.258
( 732 ) PICK SZEGED Zrt., Szeged (HU)
( 111 ) 155.811
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 111 ) 155.812
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 111 ) 155.813
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 111 ) 155.814
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 111 ) 155.823
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 111 ) 155.828
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
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( 111 ) 155.829
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 111 ) 155.830
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 111 ) 155.834
( 732 ) Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 111 ) 155.835
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 111 ) 155.836
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 111 ) 155.839
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 111 ) 155.844
( 732 ) Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 111 ) 155.845
( 732 ) Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 111 ) 156.548
( 732 ) PICK SZEGED Zrt., Szeged (HU)
( 111 ) 162.463
( 732 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 163.071
( 732 ) Koninklijke Douwe Egberts B.V., Amsterdam (NL)
( 111 ) 163.072
( 732 ) Koninklijke Douwe Egberts B.V., Amsterdam (NL)
( 111 ) 163.395
( 732 ) ADCO Umweltdienste Holding GmbH, Ratingen (DE)
( 111 ) 165.304
( 732 ) ADCO Umweltdienste Holding GmbH, Ratingen (DE)
( 111 ) 165.306
( 732 ) ADCO Umweltdienste Holding GmbH, Ratingen (DE)
( 111 ) 178.626
( 732 ) INVITEL Távközlési Zrt., Budaörs (HU)
( 111 ) 179.969
( 732 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
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( 111 ) 187.524
( 732 ) ADCO Umweltdienste Holding GmbH, Ratingen (DE)
( 111 ) 187.525
( 732 ) ADCO Umweltdienste Holding GmbH, Ratingen (DE)
( 111 ) 187.782
( 732 ) ADCO Umweltdienste Holding GmbH, Ratingen (DE)
( 111 ) 188.575
( 732 ) Easton Diamond Sports, LLC, Thousand Oaks, California (US)
( 111 ) 188.605
( 732 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 188.609
( 732 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 188.832
( 732 ) ADCO Umweltdienste Holding GmbH, Ratingen (DE)
( 111 ) 188.838
( 732 ) ADCO Umweltdienste Holding GmbH, Ratingen (DE)
( 111 ) 188.839
( 732 ) ADCO Umweltdienste Holding GmbH, Ratingen (DE)
( 111 ) 188.847
( 732 ) ADCO Umweltdienste Holding GmbH, Ratingen (DE)
( 111 ) 188.849
( 732 ) ADCO Umweltdienste Holding GmbH, Ratingen (DE)
( 111 ) 188.855
( 732 ) ADCO Umweltdienste Holding GmbH, Ratingen (DE)
( 111 ) 188.862
( 732 ) ADCO Umweltdienste Holding GmbH, Ratingen (DE)
( 111 ) 192.408
( 732 ) ADCO Umweltdienste Holding GmbH, Ratingen (DE)
( 111 ) 193.433
( 732 ) ADCO Umweltdienste Holding GmbH, Ratingen (DE)
( 111 ) 193.779
( 732 ) INVITEL Távközlési Zrt., Budaörs (HU)
( 111 ) 194.688
( 732 ) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 196.629
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( 732 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

( 111 ) 196.630
( 732 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 197.407
( 732 ) INVITEL Távközlési Zrt., Budaörs (HU)
( 111 ) 197.431
( 732 ) INVITEL Távközlési Zrt., Budaörs (HU)
( 111 ) 197.535
( 732 ) Kiss Károlyné 1/2, Budapest (HU)
Széman Soma Miklós 1/2, Budakeszi (HU)
( 111 ) 199.822
( 732 ) BVN Növényvédő Korlátolt Felelősségű Társaság, Gyöngyös (HU)
( 111 ) 199.832
( 732 ) BVN Növényvédő Korlátolt Felelősségű Társaság, Gyöngyös (HU)
( 111 ) 200.929
( 732 ) Bartha Hedvig, Budapest (HU)
( 111 ) 203.116
( 732 ) EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest
(HU)
( 111 ) 205.322
( 732 ) Váradi György, Budapest (HU)
( 111 ) 205.661
( 732 ) Hisec Ajtó Kft., Miskolc (HU)
( 111 ) 206.419
( 732 ) Bartha Hedvig, Budapest (HU)
( 111 ) 207.551
( 732 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 207.803
( 732 ) Sárközi Ferenc Rudolf, Szigetszentmiklós (HU)
( 111 ) 209.928
( 732 ) Bartha Hedvig, Budapest (HU)
( 111 ) 210.143
( 732 ) 7X7 TAXI HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 211.916
( 732 ) INVITEL Távközlési Zrt., Budaörs (HU)
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( 111 ) 213.767
( 732 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 217.814
( 732 ) Bartha Hedvig, Budapest (HU)
( 111 ) 219.067
( 732 ) Móra-BookR Kids Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 219.155
( 732 ) Bartha Hedvig, Budapest (HU)
( 111 ) 221.060
( 732 ) Bakamo Limited, Tunbridge Wells, Kent (GB)
( 111 ) 222.614
( 732 ) Csosch Kft., Székesfehérvár (HU)
( 111 ) 224.107
( 732 ) Nagy András 50%, Budapest (HU)
Papp Mihály 50%, Budapest (HU)
A rovat 74 darab közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás
( 111 ) 120.623
( 732 ) 3M Company (Delaware államban működő cég), St. Paul Minnesota (US)
( 740 ) HEGYMEGI-BARAKONYI ÉS TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA, Budapest
( 111 ) 120.625
( 732 ) 3M Company (Delaware államban működő cég), St. Paul Minnesota (US)
( 740 ) Hegymegi-Barakonyi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 120.706
( 732 ) The Chemours Company FC, LLC, Wilmington DE (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 120.717
( 732 ) 3M Company (Delaware államban működő cég), St. Paul Minnesota (US)
( 740 ) Hegymegi-Barakonyi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 120.719
( 732 ) 3M Company (Delaware államban működő cég), St. Paul Minnesota (US)
( 740 ) Hegymegi-Barakonyi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 120.832
( 732 ) 3M Company (Delaware államban működő cég), St. Paul Minnesota (US)
( 740 ) Hegymegi-Barakonyi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 111 ) 148.703
( 732 ) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (US) IP LLC, Wilmington, Delaware (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 152.416
( 732 ) Cerexagri S.A., Plaisir (FR)
( 740 ) Süle Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 152.441
( 732 ) HiPP & Co., Sachseln (CH)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 156.307
( 732 ) HangZhou Goldfish Electric Group Co., Ltd., Xihu Area, HangZhou City, Zheijang Province (CN)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 157.431
( 732 ) Weetabix Limited, Kettering, Northamptonshire (GB)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 157.661
( 732 ) Wyeth Holdings LLC, New York, NY (US)
( 740 ) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 157.807
( 732 ) Discovery Communications, LLC, Silver Spring, Maryland (US)
( 740 ) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 158.239
( 732 ) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG,, Köln (DE)
( 740 ) Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 158.553
( 732 ) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)
( 740 ) Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 159.216
( 732 ) Scandinavian Tobacco Group Assens A/S, Assens (DK)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 159.529
( 732 ) Magyarországi Taoista Tai Chi Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 162.342
( 732 ) Weetabix Limited, Kettering, Northamptonshire (GB)
( 740 ) dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 162.343
( 732 ) Weetabix Limited, Kettering, Northamptonshire (GB)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
M1428

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 11. szám, 2018.06.14.
Nemzeti vegyes védjegyközlemények - lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

( 111 ) 165.504
( 732 ) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, Köln (DE)
( 740 ) Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 165.720
( 732 ) Weetabix Limited, Kettering, Northamptonshire (GB)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 165.758
( 732 ) Weetabix Limited, Kettering, Northamptonshire (GB)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 168.450
( 732 ) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, Köln (DE)
( 740 ) Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 171.516
( 732 ) Weetabix Limited, Kettering, Northamptonshire (GB)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 179.933
( 732 ) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, Köln (DE)
( 740 ) Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 180.499
( 732 ) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, Köln (DE)
( 740 ) Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 194.652
( 732 ) MOM-Park MFC Ingatlanforgalmazó és Beruházó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Fütty Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 196.420
( 732 ) Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd., Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang Province (CN)
( 740 ) dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 196.516
( 732 ) Compagnie Gervais Danone, S.A., Paris (FR)
( 740 ) Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd
( 111 ) 216.386
( 732 ) Weetabix Limited, Kettering, Northants. (GB)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 223.456
( 732 ) Provident Pénzügyi Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 223.457
( 732 ) Provident Pénzügyi Zrt., Budapest (HU)
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( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

A rovat 32 darab közlést tartalmaz.

Képviselet megszűnése
( 111 ) 120.623
( 732 ) 3M Company (Delaware államban működő cég), St. Paul Minnesota (US)
( 111 ) 120.625
( 732 ) 3M Company (Delaware államban működő cég), St. Paul Minnesota (US)
( 111 ) 120.706
( 732 ) The Chemours Company FC, LLC, Wilmington DE (US)
( 111 ) 120.717
( 732 ) 3M Company (Delaware államban működő cég), St. Paul Minnesota (US)
( 111 ) 120.719
( 732 ) 3M Company (Delaware államban működő cég), St. Paul Minnesota (US)
( 111 ) 120.832
( 732 ) 3M Company (Delaware államban működő cég), St. Paul Minnesota (US)
( 111 ) 152.416
( 732 ) Cerexagri S.A., Plaisir (FR)
( 111 ) 152.441
( 732 ) HiPP & Co., Sachseln (CH)
( 111 ) 156.307
( 732 ) HangZhou Goldfish Electric Group Co., Ltd., Xihu Area, HangZhou City, Zheijang Province (CN)
( 111 ) 157.431
( 732 ) Weetabix Limited, Kettering, Northamptonshire (GB)
( 111 ) 158.239
( 732 ) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG,, Köln (DE)
( 111 ) 158.553
( 732 ) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)
( 111 ) 162.342
( 732 ) Weetabix Limited, Kettering, Northamptonshire (GB)
( 111 ) 162.343
( 732 ) Weetabix Limited, Kettering, Northamptonshire (GB)
( 111 ) 165.504
( 732 ) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, Köln (DE)
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( 111 ) 165.720
( 732 ) Weetabix Limited, Kettering, Northamptonshire (GB)
( 111 ) 165.758
( 732 ) Weetabix Limited, Kettering, Northamptonshire (GB)
( 111 ) 168.450
( 732 ) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, Köln (DE)
( 111 ) 171.516
( 732 ) Weetabix Limited, Kettering, Northamptonshire (GB)
( 111 ) 179.933
( 732 ) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, Köln (DE)
( 111 ) 180.499
( 732 ) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, Köln (DE)
( 111 ) 194.652
( 732 ) MOM-Park MFC Ingatlanforgalmazó és Beruházó Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 196.420
( 732 ) Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd., Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang Province (CN)
( 111 ) 196.516
( 732 ) Compagnie Gervais Danone, S.A., Paris (FR)
( 111 ) 198.816
( 732 ) Magyar Lapterjesztő Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 199.186
( 732 ) Magyar Lapterjesztő Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 202.185
( 732 ) Magyar Lapterjesztő Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 216.386
( 732 ) Weetabix Limited, Kettering, Northants. (GB)
A rovat 28 darab közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás
( 111 ) 120.193
( 732 ) AstraZeneca AB, Södertälje (SE)
( 111 ) 120.339
( 732 ) Avery Dennison Corporation, Glendale, California (US)
( 111 ) 121.667
( 732 ) Sanyo Electric Co., Ltd., Osaka (JP)
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( 111 ) 124.311
( 732 ) Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Göteborg (SE)
( 111 ) 124.312
( 732 ) Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Göteborg (SE)
( 111 ) 128.126
( 732 ) Bata Brands SA, 1006 Lausanne (CH)
( 111 ) 129.070
( 732 ) Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Göteborg (SE)
( 111 ) 148.703
( 732 ) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (US) IP LLC, Wilmington, Delaware (US)
( 111 ) 155.544
( 732 ) Albert Zoltán, Budapest (HU)
Danyi Lőrinc, Budapest (HU)
Fehér Gyula, Budapest (HU)
Horváth Sándor, Budapest (HU)
Kállai József, Budapest (HU)
Mohácsi László, Budapest (HU)
Oláh Károly, Budapest (HU)
Radics Ferenc, Budapest (HU)
Sárközi András, Héreg (HU)
Seres Vilmos, Budapest (HU)
Szabó Lajos, Budapest (HU)
Vidák Zsigmond, Budapest (HU)
( 111 ) 155.663
( 732 ) SUN 99 Limited, London (GB)
( 111 ) 156.306
( 732 ) Suntory Flowers Limited, Tokyo (JP)
( 111 ) 157.661
( 732 ) Wyeth Holdings LLC, New York, NY (US)
( 111 ) 158.239
( 732 ) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG,, Köln (DE)
( 111 ) 158.517
( 732 ) CORPORACION HABANOS, S.A., Guanabacoa, La Habana (CU)
( 111 ) 165.504
( 732 ) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, Köln (DE)
( 111 ) 168.450
( 732 ) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, Köln (DE)
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( 111 ) 179.933
( 732 ) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, Köln (DE)
( 111 ) 180.499
( 732 ) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, Köln (DE)
( 111 ) 194.136
( 732 ) Adányi Tamás, Szeged (HU)
Segesváry Klára, Szeged (HU)
( 111 ) 195.167
( 732 ) Inter Traction Electrics Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 195.685
( 732 ) Dohány Péter, Budapest (HU)
( 111 ) 195.701
( 732 ) ProCam Műszaki és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Nagytarcsa (HU)
( 111 ) 195.876
( 732 ) Bata Brands SA, 1006 Lausanne (CH)
( 111 ) 196.034
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 196.058
( 732 ) Budapest Bortársaság Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 196.387
( 732 ) Aqua Vital Hungary Kft., Székesfehérvár (HU)
( 111 ) 196.420
( 732 ) Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd., Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang Province (CN)
( 111 ) 196.514
( 732 ) Irány Colorado Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Nyíregyháza (HU)
( 111 ) 196.515
( 732 ) Irány Colorado Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Nyíregyháza (HU)
( 111 ) 197.743
( 732 ) Dr. Milesz Bioproducts Kft., Debrecen (HU)
( 111 ) 205.938
( 732 ) Frasers Property Limited, Singapore (SG)
( 111 ) 205.994
( 732 ) Frasers Property Limited, Singapore (SG)
( 111 ) 206.009
( 732 ) Frasers Property Limited, Singapore (SG)
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( 111 ) 206.615
( 732 ) Frasers Property Limited, Singapore (SG)
( 111 ) 208.715
( 732 ) Frasers Property Limited, Singapore (SG)
( 111 ) 208.716
( 732 ) Frasers Property Limited, Singapore (SG)
( 111 ) 220.223
( 732 ) Frasers Property Limited, Singapore (SG)
( 111 ) 220.228
( 732 ) Frasers Property Limited, Singapore (SG)
( 111 ) 220.229
( 732 ) Frasers Property Limited, Singapore (SG)
( 111 ) 223.456
( 732 ) Provident Pénzügyi Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 223.457
( 732 ) Provident Pénzügyi Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 224.475
( 732 ) FINO-FOOD Kft., Budapest (HU)
A rovat 42 darab közlést tartalmaz.
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Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények
Képviselet változás
( 210 ) M 16 01381
( 731 ) TV2 Média Csoport, Budapest (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 17 00438
( 731 ) Szalay Attila 1/3, Hatvan (HU)
Cserkuti Zsolt 1/3, Hatvan (HU)
Mihály János 1/3, Csány (HU)
( 740 ) Rónaszéki Tibor, PATINORG KFT., Budapest
( 210 ) M 17 01087
( 731 ) Szanálási Alap, Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft, Budapest
( 210 ) M 17 01571
( 731 ) Goodwill Pharma Kft. 100%, Szeged (HU)
( 740 ) Reiniger Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 17 01607
( 731 ) Economic Electrical, Cairo (EG)
( 740 ) dr. Fakó Beatrix, Zimányi és Fakó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 18 00157
( 731 ) BPNG Rendezvény Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Dr Vadász Anikó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 18 00159
( 731 ) BPNG Rendezvény Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Vadász Anikó Ügyvédi Iroda, Budapest
A rovat 7 darab közlést tartalmaz.

Jelzálogjog alapítás/megszűnés
( 210 ) M 17 03106
( 731 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. M. Nagy Gergő, Budapest
( 210 ) M 17 03107
( 731 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. M. Nagy Gergő, Budapest
( 210 ) M 18 00376
( 731 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. M. Nagy Gergő, Budapest
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( 210 ) M 97 03180
( 731 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 210 ) M 99 02093
( 731 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 210 ) M 03 03640
( 731 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 210 ) M 01 02293
( 731 ) New Wave Media Group Kommunikációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 210 ) M 05 02615
( 731 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 210 ) M 05 02618
( 731 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 210 ) M 07 03455
( 731 ) New Wave Media Group Kommunikációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 210 ) M 08 02099
( 731 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 210 ) M 08 02100
( 731 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 210 ) M 10 01069
( 731 ) New Wave Media Group Kommunikációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 210 ) M 12 00097
( 731 ) New Wave Media Group Kommunikációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 210 ) M 12 00357
( 731 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 210 ) M 12 01832
( 731 ) New Wave Media Group Kommunikációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 210 ) M 13 02839
( 731 ) New Wave Media Group Kommunikációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 210 ) M 14 00536
( 731 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 210 ) M 16 00952
( 731 ) László Ádám 1/2, Budapest (HU)
Tóth Marcell 1/2, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Batiz József, Budapest
( 210 ) M 17 00169
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( 731 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

( 740 ) Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 17 00394
( 731 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 17 00393
( 731 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Mándics És Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 17 00395
( 731 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 17 00435
( 731 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 17 00167
( 731 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 17 00396
( 731 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 17 01079
( 731 ) TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) Mándics És Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
A rovat 27 darab közlést tartalmaz.
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NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 111 ) 951.790
( 541 ) CORNERSTONE
( 511 ) 35, 38, 41
( 580 ) 2018.03.08.
( 450 ) GAZ 08/2018
( 111 ) 1.308.302
( 541 ) VALAROX
( 511 ) 5
( 580 ) 2018.03.08.
( 450 ) GAZ 08/2018
( 111 ) 1.390.781
( 541 ) IMOXICATE
( 511 ) 5
( 580 ) 2018.03.01.
( 450 ) GAZ 07/2018
( 111 ) 1.390.796
( 546 )
( 511 ) 9, 11, 37
( 580 ) 2018.03.01.
( 450 ) GAZ 07/2018
( 111 ) 1.390.863
( 546 )

( 511 ) 35, 43
( 580 ) 2018.03.01.
( 450 ) GAZ 07/2018
( 111 ) 1.390.903
( 546 )

( 511 ) 29, 35, 39
( 580 ) 2018.03.01.
( 450 ) GAZ 07/2018
( 111 ) 1.390.998
( 546 )
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( 511 ) 10
( 580 ) 2018.03.01.
( 450 ) GAZ 07/2018
( 111 ) 1.391.039
( 541 ) LANTANA
( 511 ) 18
( 580 ) 2018.03.01.
( 450 ) GAZ 07/2018
( 111 ) 1.391.054
( 546 )

( 511 ) 25
( 580 ) 2018.03.01.
( 450 ) GAZ 07/2018
( 111 ) 1.391.124
( 546 )

( 511 ) 29-33
( 580 ) 2018.03.01.
( 450 ) GAZ 07/2018
( 111 ) 1.391.144
( 546 )

( 511 ) 9, 38, 42
( 580 ) 2018.03.01.
( 450 ) GAZ 07/2018
( 111 ) 1.391.186
( 546 )
( 511 ) 7
( 580 ) 2018.03.01.
( 450 ) GAZ 07/2018
( 111 ) 1.391.291
( 546 )

( 511 ) 17
( 580 ) 2018.03.01.
( 450 ) GAZ 07/2018
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( 111 ) 1.391.307
( 546 )
( 511 ) 1
( 580 ) 2018.03.01.
( 450 ) GAZ 07/2018
( 111 ) 1.391.350
( 541 ) CISTUS PHARMA
( 511 ) 3, 5, 10, 35, 42, 44
( 580 ) 2018.03.01.
( 450 ) GAZ 07/2018
( 111 ) 1.391.369
( 546 )
( 511 ) 5, 29-30, 32, 35
( 580 ) 2018.03.01.
( 450 ) GAZ 07/2018
( 111 ) 1.391.399
( 541 ) ZIPP4FIT
( 511 ) 9, 18, 25
( 580 ) 2018.03.01.
( 450 ) GAZ 07/2018
( 111 ) 1.391.407
( 546 )

( 511 ) 3-4, 9, 11, 14, 18, 20-22, 24-25, 27-28
( 580 ) 2018.03.01.
( 450 ) GAZ 07/2018
( 111 ) 1.391.409
( 546 )

( 511 ) 30
( 580 ) 2018.03.01.
( 450 ) GAZ 07/2018
( 111 ) 1.391.425
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( 546 )

( 511 ) 9, 16, 25, 28-32, 35, 38, 41
( 580 ) 2018.03.01.
( 450 ) GAZ 07/2018
( 111 ) 1.391.477
( 546 )
( 511 ) 7, 37, 42
( 580 ) 2018.03.01.
( 450 ) GAZ 07/2018
( 111 ) 1.391.510
( 541 ) COSINA
( 511 ) 9
( 580 ) 2018.03.01.
( 450 ) GAZ 07/2018
( 111 ) 1.391.566
( 546 )

( 511 ) 3, 5, 41-42, 44
( 580 ) 2018.03.01.
( 450 ) GAZ 07/2018
( 111 ) 1.391.592
( 546 )
( 511 ) 36
( 580 ) 2018.03.01.
( 450 ) GAZ 07/2018
( 111 ) 1.391.606
( 546 )

( 511 ) 9, 35, 37
( 580 ) 2018.03.01.
( 450 ) GAZ 07/2018
( 111 ) 1.391.655
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( 546 )

( 511 ) 16, 28, 35
( 580 ) 2018.03.01.
( 450 ) GAZ 07/2018
( 111 ) 1.391.656
( 546 )
( 511 ) 6-9, 12, 16, 19-20, 35, 37, 39
( 580 ) 2018.03.01.
( 450 ) GAZ 07/2018
( 111 ) 1.391.724
( 546 )

( 511 ) 1
( 580 ) 2018.03.01.
( 450 ) GAZ 07/2018
( 111 ) 1.391.832
( 541 ) STIMFEMIN
( 511 ) 5
( 580 ) 2018.03.01.
( 450 ) GAZ 07/2018
( 111 ) 1.391.834
( 541 ) DICE KAYEK
( 511 ) 9, 14
( 580 ) 2018.03.01.
( 450 ) GAZ 07/2018
( 111 ) 1.391.896
( 546 )

( 511 ) 7, 37, 42
( 580 ) 2018.03.01.
( 450 ) GAZ 07/2018
( 111 ) 1.391.904
( 546 )
( 511 ) 9, 35, 38, 42
( 580 ) 2018.03.01.
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( 450 ) GAZ 07/2018
( 111 ) 1.391.938
( 541 ) EKOSIGNOL
( 511 ) 2, 19, 35
( 580 ) 2018.03.08.
( 450 ) GAZ 08/2018
( 111 ) 1.391.962
( 541 ) OLMIZA
( 511 ) 5
( 580 ) 2018.03.08.
( 450 ) GAZ 08/2018
( 111 ) 1.391.984
( 546 )

( 511 ) 24-26
( 580 ) 2018.03.08.
( 450 ) GAZ 08/2018
( 111 ) 1.392.021
( 546 )

( 511 ) 11
( 580 ) 2018.03.08.
( 450 ) GAZ 08/2018
( 111 ) 1.392.030
( 541 ) YACHT-POOL
( 511 ) 36
( 580 ) 2018.03.08.
( 450 ) GAZ 08/2018
( 111 ) 1.392.053
( 546 )

( 511 ) 3, 8, 11
( 580 ) 2018.03.08.
( 450 ) GAZ 08/2018
( 111 ) 1.392.085
( 546 )
( 511 ) 41
( 580 ) 2018.03.08.
( 450 ) GAZ 08/2018
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( 111 ) 1.392.187
( 541 ) DRYNAMIC
( 511 ) 3, 18, 24-25
( 580 ) 2018.03.08.
( 450 ) GAZ 08/2018
( 111 ) 1.392.205
( 546 )

( 511 ) 16, 29, 31
( 580 ) 2018.03.08.
( 450 ) GAZ 08/2018
( 111 ) 1.392.210
( 541 ) SMOKERS FROM SMOKE
( 511 ) 9, 34-35, 42
( 580 ) 2018.03.08.
( 450 ) GAZ 08/2018
( 111 ) 1.392.219
( 541 ) D-LIFE
( 511 ) 9
( 580 ) 2018.03.08.
( 450 ) GAZ 08/2018
( 111 ) 1.392.220
( 541 ) ORAGE
( 511 ) 3
( 580 ) 2018.03.08.
( 450 ) GAZ 08/2018
( 111 ) 1.392.255
( 546 )

( 511 ) 1
( 580 ) 2018.03.08.
( 450 ) GAZ 08/2018
( 111 ) 1.392.280
( 546 )

( 511 ) 37
( 580 ) 2018.03.08.
( 450 ) GAZ 08/2018
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( 111 ) 1.392.312
( 546 )

( 511 ) 35, 39, 43
( 580 ) 2018.03.08.
( 450 ) GAZ 08/2018
( 111 ) 1.392.313
( 541 ) NEREGELIA
( 511 ) 35, 39, 43
( 580 ) 2018.03.08.
( 450 ) GAZ 08/2018
( 111 ) 1.392.440
( 546 )

( 511 ) 43
( 580 ) 2018.03.08.
( 450 ) GAZ 08/2018
( 111 ) 1.392.527
( 546 )
( 511 ) 1
( 580 ) 2018.03.08.
( 450 ) GAZ 08/2018
( 111 ) 1.392.533
( 546 )

( 511 ) 1
( 580 ) 2018.03.08.
( 450 ) GAZ 08/2018
( 111 ) 1.392.585
( 546 )
( 511 ) 9, 12, 14, 18, 24-25, 27-28, 34-35, 41
( 580 ) 2018.03.08.
( 450 ) GAZ 08/2018
( 111 ) 1.392.587
( 541 ) investart
( 511 ) 35-36, 42
( 580 ) 2018.03.08.
( 450 ) GAZ 08/2018
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( 111 ) 1.392.643
( 546 )

( 511 ) 42
( 580 ) 2018.03.08.
( 450 ) GAZ 08/2018
( 111 ) 1.392.690
( 541 ) DNIPRO-M
( 511 ) 7-9
( 580 ) 2018.03.08.
( 450 ) GAZ 08/2018
( 111 ) 1.392.705
( 546 )

( 511 ) 1
( 580 ) 2018.03.08.
( 450 ) GAZ 08/2018
( 111 ) 1.392.717
( 546 )

( 511 ) 34
( 580 ) 2018.03.08.
( 450 ) GAZ 08/2018
( 111 ) 1.392.742
( 546 )

( 511 ) 3, 5, 16, 24-25, 28, 30, 32, 35, 39, 41, 43-44
( 580 ) 2018.03.08.
( 450 ) GAZ 08/2018
( 111 ) 1.392.748
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( 546 )
( 511 ) 35, 38, 40-42, 44-45
( 580 ) 2018.03.08.
( 450 ) GAZ 08/2018
( 111 ) 1.392.755
( 546 )

( 511 ) 7, 9, 11-12, 36-38, 41-42
( 580 ) 2018.03.08.
( 450 ) GAZ 08/2018
( 111 ) 1.392.855
( 546 )

( 511 ) 30, 32-33, 35, 39, 43
( 580 ) 2018.03.08.
( 450 ) GAZ 08/2018
( 111 ) 1.392.966
( 541 ) TOBIGO
( 511 ) 30
( 580 ) 2018.03.08.
( 450 ) GAZ 08/2018
( 111 ) 511.991A
( 511 ) 3
( 580 ) 2018.03.08.
( 450 ) GAZ 08/2018
A rovat 63 darab közlést tartalmaz.
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Nemzetközi védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése

Bejegyzések a kiegészítő lajstromba
Védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése
( 111 ) 816.573
( 151 ) 2018.05.22.
( 111 ) 922.594
( 151 ) 2018.05.29.
( 111 ) 930.505
( 151 ) 2018.05.22.
( 111 ) 1.061.899
( 151 ) 2018.06.04.
( 111 ) 1.282.079
( 151 ) 2018.06.04.
( 111 ) 1.316.525
( 151 ) 2018.05.18.
( 111 ) 1.369.359
( 151 ) 2018.05.17.
( 111 ) 1.369.366
( 151 ) 2018.05.17.
( 111 ) 1.369.391
( 151 ) 2018.05.17.
( 111 ) 1.369.393
( 151 ) 2018.05.17.
( 111 ) 1.369.454
( 151 ) 2018.05.17.
( 111 ) 1.369.468
( 151 ) 2018.05.17.
( 111 ) 1.369.474
( 151 ) 2018.05.17.
( 111 ) 1.369.479
( 151 ) 2018.05.17.
( 111 ) 1.369.581
( 151 ) 2018.05.22.
( 111 ) 1.369.630
( 151 ) 2018.05.22.
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( 111 ) 1.369.652
( 151 ) 2018.05.22.
( 111 ) 1.369.668
( 151 ) 2018.05.22.
( 111 ) 1.369.831
( 151 ) 2018.05.22.
( 111 ) 1.369.851
( 151 ) 2018.05.22.
( 111 ) 1.369.924
( 151 ) 2018.05.22.
( 111 ) 1.369.939
( 151 ) 2018.05.22.
( 111 ) 1.370.012
( 151 ) 2018.05.22.
( 111 ) 1.370.021
( 151 ) 2018.05.22.
( 111 ) 1.370.102
( 151 ) 2018.05.18.
( 111 ) 1.370.139
( 151 ) 2018.05.18.
( 111 ) 1.370.209
( 151 ) 2018.05.18.
( 111 ) 1.370.324
( 151 ) 2018.05.18.
( 111 ) 1.370.422
( 151 ) 2018.05.18.
( 111 ) 1.370.426
( 151 ) 2018.05.18.
( 111 ) 1.370.447
( 151 ) 2018.05.18.
( 111 ) 1.370.483
( 151 ) 2018.05.18.
( 111 ) 1.370.485
( 151 ) 2018.05.18.
( 111 ) 1.370.538
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( 151 ) 2018.05.18.
( 111 ) 1.370.553
( 151 ) 2018.05.18.
( 111 ) 1.370.586
( 151 ) 2018.05.18.
( 111 ) 1.370.612
( 151 ) 2018.05.18.
( 111 ) 1.370.731
( 151 ) 2018.05.18.
( 111 ) 1.370.779
( 151 ) 2018.05.18.
( 111 ) 1.370.820
( 151 ) 2018.05.18.
( 111 ) 1.370.831
( 151 ) 2018.05.18.
( 111 ) 1.370.840
( 151 ) 2018.05.18.
( 111 ) 1.370.945
( 151 ) 2018.05.18.
( 111 ) 1.370.953
( 151 ) 2018.05.18.
( 111 ) 1.371.113
( 151 ) 2018.05.18.
( 111 ) 1.371.119
( 151 ) 2018.05.18.
( 111 ) 1.371.460
( 151 ) 2018.05.17.
( 111 ) 1.371.491
( 151 ) 2018.05.17.
( 111 ) 1.371.512
( 151 ) 2018.05.17.
( 111 ) 1.371.549
( 151 ) 2018.05.17.
( 111 ) 1.371.600
( 151 ) 2018.05.17.
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( 111 ) 1.371.618
( 151 ) 2018.05.17.
( 111 ) 1.371.638
( 151 ) 2018.05.17.
( 111 ) 1.371.686
( 151 ) 2018.05.17.
( 111 ) 1.371.710
( 151 ) 2018.05.17.
( 111 ) 1.371.730
( 151 ) 2018.05.17.
( 111 ) 1.371.739
( 151 ) 2018.05.17.
( 111 ) 1.371.748
( 151 ) 2018.05.17.
( 111 ) 1.371.796
( 151 ) 2018.05.17.
( 111 ) 1.371.797
( 151 ) 2018.05.17.
( 111 ) 1.371.799
( 151 ) 2018.05.17.
( 111 ) 1.371.867
( 151 ) 2018.05.17.
( 111 ) 1.371.881
( 151 ) 2018.05.29.
( 111 ) 1.371.890
( 151 ) 2018.05.17.
( 111 ) 1.371.920
( 151 ) 2018.05.17.
( 111 ) 1.371.960
( 151 ) 2018.05.17.
( 111 ) 1.371.975
( 151 ) 2018.05.17.
( 111 ) 1.371.978
( 151 ) 2018.05.17.
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( 111 ) 1.371.993
( 151 ) 2018.05.17.
( 111 ) 1.372.043
( 151 ) 2018.05.17.
( 111 ) 1.372.046
( 151 ) 2018.05.17.
( 111 ) 1.372.064
( 151 ) 2018.05.29.
( 111 ) 1.372.099
( 151 ) 2018.05.29.
( 111 ) 1.372.107
( 151 ) 2018.05.29.
( 111 ) 1.372.118
( 151 ) 2018.05.29.
( 111 ) 1.372.161
( 151 ) 2018.05.29.
( 111 ) 1.372.266
( 151 ) 2018.05.29.
( 111 ) 1.372.284
( 151 ) 2018.05.29.
( 111 ) 1.372.288
( 151 ) 2018.05.29.
( 111 ) 1.372.354
( 151 ) 2018.05.29.
( 111 ) 1.372.362
( 151 ) 2018.05.29.
( 111 ) 1.372.431
( 151 ) 2018.06.04.
( 111 ) 1.372.521
( 151 ) 2018.06.04.
( 111 ) 1.372.580
( 151 ) 2018.06.04.
( 111 ) 1.372.658
( 151 ) 2018.06.04.
( 111 ) 1.372.659
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( 151 ) 2018.06.04.
( 111 ) 1.372.660
( 151 ) 2018.06.04.
( 111 ) 1.372.662
( 151 ) 2018.06.04.
( 111 ) 1.372.667
( 151 ) 2018.06.04.
( 111 ) 1.372.707
( 151 ) 2018.06.04.
( 111 ) 1.372.725
( 151 ) 2018.06.04.
( 111 ) 1.372.780
( 151 ) 2018.06.04.
( 111 ) 1.372.833
( 151 ) 2018.06.04.
( 111 ) 1.372.844
( 151 ) 2018.06.04.
( 111 ) 1.372.893
( 151 ) 2018.06.04.
( 111 ) 1.372.899
( 151 ) 2018.06.04.
( 111 ) 1.372.970
( 151 ) 2018.06.04.
( 111 ) 1.373.005
( 151 ) 2018.06.04.
( 111 ) 1.373.032
( 151 ) 2018.06.04.
( 111 ) 1.373.080
( 151 ) 2018.06.04.
( 111 ) 1.373.082
( 151 ) 2018.06.04.
( 111 ) 1.373.114
( 151 ) 2018.06.04.
( 111 ) 1.373.226
( 151 ) 2018.06.04.
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( 111 ) 1.373.254
( 151 ) 2018.06.04.
( 111 ) 1.373.266
( 151 ) 2018.06.04.
( 111 ) 1.373.292
( 151 ) 2018.06.04.
( 111 ) 1.373.293
( 151 ) 2018.06.04.
( 111 ) 1.373.488
( 151 ) 2018.06.04.
( 111 ) 1.373.511
( 151 ) 2018.06.04.
( 111 ) 1.373.562
( 151 ) 2018.06.04.
( 111 ) 1.373.566
( 151 ) 2018.06.04.
( 111 ) 1.373.586
( 151 ) 2018.06.04.
A rovat 112 darab közlést tartalmaz.
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