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Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 218.552
( 151 ) 2017.06.30.
( 210 ) M 16 01571
( 220 ) 2016.05.09.
( 732 ) TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Mándics és Társa 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, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
21

Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg
(kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba
(az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

28

Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 224.019
( 151 ) 2018.03.28.
( 210 ) M 17 00306
( 220 ) 2017.01.31.
( 732 ) Láczay György Bence, Kisvárda (HU)
Láczay Péter János, Kisvárda (HU)
dr. Bede Péter József, Nyíregyháza (HU)
( 740 ) Láczay György Bence, Kisvárda
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( 541 ) SportMost
( 511 ) 25
35

Sapkák, sálak, pulóverek, ruházati cikkek, trikók, pólók, strandruházat.
Üzleti tájékoztatás, információnyújtás, szabadtéri reklámozás, hirdetés, reklám terjesztés, reklámanyagok

terjesztése, reklámszövegek publikálása, hirdetési és reklámszolgáltatás, hirdetési felület kölcsönzése, áruk
bemutatása kommunikációs médiában kiskereskedelmi célokból, reklámfilmek készítése, marketing
szolgáltatások, telemarketing szolgáltatások, üzleti információk nyújtása weblapon keresztül.
41

Szórakoztatási szolgáltatások, sportversenyek rendezése, nyereményjáték.

( 111 ) 224.058
( 151 ) 2018.04.05.
( 210 ) M 16 03891
( 220 ) 2016.12.12.
( 732 ) Special Effects International Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Zalán Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) OVS Fest
( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 224.210
( 151 ) 2018.04.16.
( 210 ) M 17 00639
( 220 ) 2017.02.23.
( 732 ) GLOBAL ELEKTRIC SERVICE Kft., Gyula (HU)
( 740 ) Dr. Mészáros Ferenc egyéni ügyvéd, Békéscsaba
( 546 )

( 511 ) 35

Webáruház működtetésével kapcsolatos reklámozás, marketing tevékenység, műszaki-, elektronikai- és

informatikai termékek internetes kis- és nagykereskedelme.
39

Távollevők között, webáruházon keresztül létrejött szerződésekhez kapcsolódó szállítási, raktározási,

csomagolási tevékenység.
42

Webáruház létesítésével, használatával kapcsolatos számítástechnikai, hardware, software tervezés,

fejlesztés.
( 111 ) 224.487
( 151 ) 2018.05.09.
( 210 ) M 17 00207
( 220 ) 2017.01.20.
( 732 ) Karácsony Zsolt 100%, Balatonfüred (HU)
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( 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).
( 111 ) 224.629
( 151 ) 2018.05.30.
( 210 ) M 17 02651
( 220 ) 2017.08.22.
( 732 ) Szemkó Gábor, Dunakeszi (HU)
( 740 ) Dr. Rövid Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 37
42

Elektromos berendezések üzembe helyezése és javítása; gépek üzembe helyezése, karbantartás és javítása.
Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

( 111 ) 224.644
( 151 ) 2018.06.04.
( 210 ) M 18 00113
( 220 ) 2018.01.16.
( 732 ) CORDIA International Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Akadémia Garden by Cordia
( 511 ) 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).
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).
( 111 ) 224.645
( 151 ) 2018.06.04.
( 210 ) M 18 00112
( 220 ) 2018.01.16.
( 732 ) CORDIA International Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Universo
( 511 ) 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
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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).
( 111 ) 224.646
( 151 ) 2018.06.04.
( 210 ) M 18 00111
( 220 ) 2018.01.16.
( 732 ) CORDIA International Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Universo by Cordia
( 511 ) 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).
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).
( 111 ) 224.647
( 151 ) 2018.06.04.
( 210 ) M 18 00007
( 220 ) 2018.01.02.
( 732 ) Symmetry Arena Ingatlankezelő Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Ormai és Társai CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások bevásárlóközpontokban, kiskereskedelmi üzletek és

márkák bevásárlóközponti kezelése.
36

Ingatlan-kezelés, ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés, irodahelyiségek bérbeadása,

ingatlanközvetítés.
37

Építkezés, javítás, üzembe helyezési szolgáltatások.

39

Parkolóhelyek bérbeadása, garázsok bérbeadása, áruk raktározása, raktározási információk, raktárak

bérbeadása.
41

Szórakoztatási szolgáltatások, szórakozási, szórakoztatási információk.

43

Étel- és italszolgáltatással kapcsolatos tevékenységek, ideiglenes elszállásolás.

( 111 ) 224.648
( 151 ) 2018.06.04.
( 210 ) M 18 00006
( 220 ) 2018.01.02.
( 732 ) Symmetry Arena Ingatlankezelő Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Ormai és Társai CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 35

Kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások bevásárlóközpontokban, kiskereskedelmi üzletek és

márkák bevásárlóközponti kezelése.
36

Ingatlan-kezelés, ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés, irodahelyiségek bérbeadása,

ingatlanközvetítés.
37

Építkezés, javítás, üzembe helyezési szolgáltatások.

39

Parkolóhelyek bérbeadása, garázsok bérbeadása, áruk raktározása, raktározási információk, raktárak

bérbeadása.
41

Szórakoztatási szolgáltatások, szórakozási, szórakoztatási információk.

43

Étel- és italszolgáltatással kapcsolatos tevékenységek, ideiglenes elszállásolás.

( 111 ) 224.649
( 151 ) 2018.06.04.
( 210 ) M 17 02826
( 220 ) 2017.09.09.
( 732 ) Fixvalami Kft 100%, Veresegyház (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

Számítógépes adatbázisok; számítógépes szoftverek; számítógépes szoftverek [programok]; szoftverek.

( 111 ) 224.650
( 151 ) 2018.06.04.
( 210 ) M 17 02830
( 220 ) 2017.09.12.
( 732 ) Gláser-Katona Zsuzsanna 25%, Budapest (HU)
Gláser Tamás 75%, Budapest (HU)
( 541 ) GLÁSER
( 511 ) 35

Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; kereskedelmi és reklámcélú kiállítások szervezése és lebonyolítása;

marketingszolgáltatások; online hirdetői, reklám és kereskedelmi tevékenységek.
41

Oktató és szakmai képzések; sport- és kulturális tevékenységek; bálok szervezése; egészségügyi

szolgáltatások; egészségügyi klubok üzemeltetése; iskolák által nyújtott szolgáltatások; konferenciák és
kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadások; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása.
45

Szellemi tulajdonnal és iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenységek és szolgáltatások.

( 111 ) 224.651
( 151 ) 2018.06.04.
( 210 ) M 17 02937
( 220 ) 2017.09.18.
( 732 ) El Mundo Kft. 100%, Szombathely (HU)
( 740 ) Varga József, Szombathely
( 546 )

( 511 ) 12

Elektromos járművek; elektromos kerékpárok; mopedek; motorkerékpárok; motoros robogók; robogók
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mozgáskorlátozottaknak.

( 111 ) 224.652
( 151 ) 2018.06.04.
( 210 ) M 17 03170
( 220 ) 2017.10.09.
( 732 ) dr. Szénégető Gábor, Gönc (HU)
( 546 )

( 511 ) 30
33

Méz; méhészeti termékek.
Mézsör.

( 111 ) 224.653
( 151 ) 2018.06.04.
( 210 ) M 17 03297
( 220 ) 2017.10.17.
( 732 ) Gyöngy Kálmán, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 9
16

Letölthető elektronikus kiadványok, publikációk, letölthető elektronikus kiadványok magazinok formájában.
Rendszeresen megjelenő kiadványok, évkönyvek, nyomtatott kiadványok.

( 111 ) 224.654
( 151 ) 2018.06.05.
( 210 ) M 17 02945
( 220 ) 2017.09.19.
( 732 ) Hercules Investment Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Wilfing András, Sopron
( 541 ) HOTEL PALATINUS SOPRON
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; szállásügynökségek [szállodák, panziók] szállodai

szolgáltatások.
( 111 ) 224.655
( 151 ) 2018.06.05.
( 210 ) M 17 02946
( 220 ) 2017.09.19.
( 732 ) Hercules Investment Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Wilfing András, Sopron
( 541 ) HOTEL CIVITAS
( 511 ) 43

Vendéglátás [élelmezés]; időleges szállásadás; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai

szolgáltatások.
( 111 ) 224.656
( 151 ) 2018.06.05.
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( 210 ) M 17 03175
( 220 ) 2017.10.06.
( 732 ) UNILEVER N.V. 1/1, Rotterdam (NL)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Dr. Lukácsi Péter, Budapest
( 546 )
( 511 ) 30

Fagylaltok és jégkrémek; vizes fagylaltok; fagyasztott édességek.

( 111 ) 224.657
( 151 ) 2018.06.05.
( 210 ) M 17 02626
( 220 ) 2017.08.21.
( 732 ) Goodwill Pharma Kft., Szeged (HU)
( 541 ) JAPONICA SPIRITUS
( 511 ) 5

Távol-keleti növényi összetevőket, többek között Wasabia Japonica-t tartalmazó étrend-kiegészítők emberek

számára.
( 111 ) 224.658
( 151 ) 2018.06.05.
( 210 ) M 17 02633
( 220 ) 2017.08.21.
( 732 ) Neltner Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Miskolc (HU)
( 740 ) Jambrik Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 7

Élezőgépek, szerszámköszörűk; fejőgépek; 3D nyomtatók; áramfejlesztők; bélyegzőgépek, sajtológépek;

betétek szűrőgépekhez; bolyhozógépek; borsdarálók, nem kézi működtetésű; centrifugák háztartási célokra (nem
vízmelegítős); centrifugák háztartási célokra (nem fűtött); centrifugális vízszivattyúk háztartási célokra;
címkézőgépek [nem irodai használatra]; csomagológépek; csövek porszívókhoz; dagasztógépek, gyúrógépek;
dezintegrátorok, aprítógépek; elektronikus konyhai darálók; forrasztókészülékek, elektromos; forrasztólámpák;
elektromosan hevített forrasztópákák; forrasztópákák, gázzal működő; fúrógépek; elektromos kézi
robotfúrógépek; fúrótokmányok [gépalkatrészek]; fúvógépek; fűrészgépek; fűrészlapok [géprészek]; galvanizáló
készülékek; gépállványok; gőzgépek; gravírozógépek; gyalugépek; gyümölcsprések, elektromos, háztartási
használatra; háztartási elektromos konyhai robotgépek; elektródák hegesztőgépekhez; hegesztőgépek, elektromos;
húsdarálók [gépek]; kávédarálók, nem kézzel működtetett; kefék, elektromos működtetésű [gépalkatrészek];
kefék [gépalkatrészek]; drótkefék [gépalkatrészek]; tűzőgépek, szegezőgépek; tűzőgépek, szegecsezők [gépek];
elektromos tűzőgépek, nem irodai használatra; vágógépek; varrógépek; vasalógépek; elektromos viaszpolírozó
gépek és eszközök; vízmelegítők [géprészek]; víztelenítő gépek; zöldségreszelő gépek; zúzógépek, őrlőgépek;
Zúzógépek, aprítógépek ipari használatra; kalapácsos darálógépek, zúzógépek; kenyérvágó gépek; kerékpár
dinamók; elektromos kések; elektromos konyhai kések; elektromos kenyérvágó kések; kések [gépalkatrészek];
pengetartók [gépalkatrészek]; készülék italok szénsavval való dúsításához; készülék víz szénsavval való
dúsításához; keverőgépek háztartási használatra (elektromos); kolbásztöltő gépek; konyhai gépek, elektromos;
rotációs köszörűgépek; köszörűgépek [fémmegmunkáláshoz]; precíziós köszörűgépek; kontúr köszörűgépek;
köszörűgépek vágószerszámokhoz; evolvens köszörűgépek, csiszológépek; szerszámok újraélezésére szolgáló
köszörűgépek; élezőkerekek, köszörűkövek [géprészek]; kötőgépek; központi porszívó berendezések; háztartási
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varrógépek; elektromos láncfűrészek; légpumpák akváriumokba; légsűrítők [gépek]; légsűrítők járművekhez;

levegőelszívó gépek; magasnyomású tisztítóberendezések; marógépek; menetvágó gépek; mixerek [gépek];
mosóberendezések; mosogatógépek lábasokhoz, serpenyőkhöz; mosogatógépek háztartási célokra;
mosogatógépek ipari célokra; mosogatógépek fazekakhoz; mosogatógépek konyhaedényekhez; mosogatógépek
cserépedényekhez; mosógép; érmebedobós mosógépek; mosógépek [mosodai]; nyírógépek; nyírógépek
állatokhoz; nyíróollók, elektromos; elektromos ollók; elektromos ágmetszők, metszőollók; őrlőgépek; elektromos
parkettafényesítő gépek; pengék [gépalkatrészek]; porelszívó készülékek tisztítási célra; porszívóhoz
csatlakoztatható illat- és fertőtlenítőszer szóró tartozékok; porszívók; présgépek; ragasztópisztolyok, elektromos;
ragasztószalag-adagolók [gépek]; robotok [gépek]; sörfőző gépek; száraztésztagyártó gépek; szárítógépek
(háztartási); szeletelők [gépek, elektromos]; szerszámgépek; szivattyúk; szivattyúk [gépek]; szőnyegsamponozó
gépek és készülékek, elektromos; tisztítógépek és berendezések, elektromos; elektromos tűzőgépek; varrógépek,
tűzőgépek; nagyteljesítményű tűzőgépek; zsákok porszívókhoz; vonalkódos címkézők; címkézők [gépek];
címkéző robotgépek; elektromos cipőtisztító [polírozó] gépek; Ipari facsarógépek; gázzal működő
forrasztópisztolyok; forrasztócsövek [gázzal működő vágó berendezések]; elektromos forrasztópákák; elektromos
kézifúrók; fúrókoronák [gépalkatrészek]; fúrótokmányok [gépek részei]; elektromos függönyhúzó készülékek;
fűnyírógépek [elektromos]; fűnyírógépek [benzines]; fűrészasztalok [géprészek]; fűrészbakok mint géprészek;
elektromos hámozógépek ételkészítéshez; elektromos konzervnyitók; elektromos habverők háztartási célokra;
hámozók [elektromos gépek]; mosodai prések; gépek mosodai mosáshoz [érmés]; gépek mosodai mosáshoz
[elektromos]; fűnyírók; vezetősínek fűrészekhez [géprészek]; asztali köszörűk [gépek]; vibrációs csiszológépek,
köszörűk; varrógép pedálok; elektromos ajtózárók; elektronikus ajtózáró rendszerek; mosogatógépek konyhai
tálakhoz, edényekhez; elektromos daráló- és örlőgépek; őrlőgépek háztartási használatra, nem kézi; elektromos
élezőgépek pengékhez; pengeformázók, egyengetők [szerszámgépek]; pengeköszörülő gépek; elektromos
szeletelőgépek konyhai használatra; elektromos darálók ételek készítéséhez; elektromos darálók, húsdarálók
háztartási használatra; ipari tisztítógépek [fényezők]; elektromos polírozók; elektromos polírozógépek- és
eszközök háztartási célokra; robotizált padlótisztító [polírozó] gépek; elektromos polírozó eszközök; italok
készítésére szolgáló gépek, elektromechanikus; gépek szénsavas italok gyártásához [elektromos]; italkészítő
gépek; italkészítésre szolgáló gépek [ipari]; leeresztő csapok; mechanikusan működtetett eszközök; mechanikusan
aktivált szerszámok; mechanikus működtetésű szerszámok; mechanikus tekercselő berendezések; mechanikus
működtetésű kézi fogók; mechanikus dobok, tekercsek hajlékony tömlőkhöz; műanyagok hegesztésére szolgáló
hegesztőgépek; portalanító berendezések vegyi feldolgozáshoz; szivattyúk [gépek, motorok vagy hajtóművek
részei]; hordozható rotációs gőzprések textíliákhoz; rotációs gépek ruhák vasalására; gőzzel tisztító készülékek.
9

Fejhallgatók; felügyeleti berendezések; felügyeleti egységek [elektromos]; elektronikus felügyeleti eszközök;

fényceruzák vizuális kijelzőkhöz, displayekhez; világító reklámfeliratok, reklámtáblák; reklámtáblák [világító];
fényerő-szabályozók, elektromos; fényképészeti keresők, képkeresők; Fényképezőgépek, kamerák; fénymásolók;
fénymásoló berendezések; fénymérők; elektronikus fotométerek, fénymérők; fénykibocsátó elektronikus
mutatóeszközök; elektromos csengők; nyomtatott áramkörök; Ohm-mérők; okostelefonok; oktatási készülékek;
olvasók [adatfeldolgozó eszközök]; operációs rendszerek számítógépekhez, rögzített; optikai adathordozók;
optikai cikkek; optikai kukucskáló üvegek [kémlelőnyílások] ajtókhoz; optikai készülékek és eszközök; optikai
lámpák; optikai lemezek; optikai lencsék; optikai szkennerek; optikai üvegek; számítógépes
videojáték-szoftverek; számítógépes interfész szoftver; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; memóriák
számítógépekbe; számítógép perifériák; letölthető számítógépes játékprogramok; letölthető számítógépes
segédprogramok; számítógépes programok [letölthető szoftverek]; számítógépes programok, rögzített; számlálók,
mérőműszerek; számológépek; abakuszok, golyós számolótáblák; szélmérők, anemométerek; személyhívók;
szigetelt rézhuzalok; szíjak, pántok mobiltelefonokhoz; szikrafogók; szintezőlécek [földmérő műszerek]; szintező
műszerek; szirénák; számítógépes szoftverek, rögzített; szünetmentes áramforrások; táblagépek; távadók,
transzmitterek [távközlés]; elektromos távgyújtó készülékek; pénztárgépek; akkumulátor- és elemtöltők;
elektromos elemek, akkumulátorok; akusztikai riasztók, nem járművekhez; állványok fényképezőgépekhez;
árammérők, ampermérők; antennák; árammegszakítók; armatúrák, forgórészek [elektromosság]; audiovizuális
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tanítási eszközök; automatikus időkapcsolók; azbesztkesztyűk balesetvédelmi célokra; azonosító héjak, hüvelyek

elektromos vezetékekhez; azonosító fonalak, zsinórok elektromos vezetékekhez; barométerek; bébiőrök;
telefonos belső kommunikációs készülékek; bélyegzőórák [időregisztráló eszközök]; bélyegzőórák [időrögzítő
eszközök]; lopásgátló berendezések, elektromos; elektromos lopásgátló riasztóberendezések [nem járművekhez];
betörésgátló riasztókészülékek; távcsövek, látcsövek [kétcsövű]; integrált áramkörök; elektronikus chipek;
csatlakozódobozok, csatlakozószekrények [elektromosság]; csatlakozók, konnektorok [elektromosság];
csatolások, kötések, (elektromos); csatolók [adatfeldolgozó berendezés]; csengők [figyelmeztető berendezések];
riasztócsengők; csuklótámaszok számítógépekhez; csuklótámaszok számítógép használathoz; detektorok;
diagnosztikai berendezések, nem gyógyászati célokra; diavetítő lencsék; diavetítő készülékek; digitális jelek;
digitális fényképkeretek; digitális könyvolvasók; diktafonok; dinamométerek, erőmérők; díszítő mágnesek;
dugók, csatlakozó aljzatok és más kapcsolások [elektromos csatlakozások]; DVD-lejátszók; egérpadok; egér
[számítógép-periféria]; elágazódobozok [villamosság]; elektronikus határidőnaplók; elektronikus jeladók;
letölthető elektronikus brosúrák; letölthető elektronikus hírlevelek; letölthető elektronikus kiadványok,
publikációk; elektronikus zsebfordítógépek; felügyelő, ellenőrző berendezések, elektromos; tesztelő készülékek
nem gyógyászati használatra; elosztódobozok [elektromosság]; elosztó pultok, konzolok [elektromosság];
elosztótáblák [elektromosság]; fényképezőgép lencsék; fényképészeti lencsék; nagyító lencsék; objektívek
[lencsék] optikák; epidiaszkópok; elektromos érintkezők; erősítő csövek; erősítők; exponált filmek;
multifunkcionális berendezések beépített fénymásoló és fax funkcióval önálló működési módban; faxgépek;
mobil vagy hordozható faxgépek; fedelek, borítók elektromos csatlakozókhoz; optikai szálak [fényvezető szálak];
optikai szálak [üvegszálak]; USB pendrive-ok; pénzszámláló és -válogató gépek; precíziós mérlegek; precíziós
mérőműszerek; központi feldolgozó egységek; számítógépek központi feldolgozó egységei; radarkészülékek;
rádiókészülékek; lemezjátszótűk cseréjére szolgáló készülékek; lemezmeghajtók számítógépekhez;
asztrofotográfiai lencsék; lencsevédők; letölthető csengőhangok mobiltelefonokhoz; letölthető képfájlok;
letölthető zenefájlok; levegő elemzésére szolgáló készülékek; levélmérlegek; Lézerek nem gyógyászati célokra;
libellák, vízmértékek; mágnesek; mágneses adathordozók; mágneslemezek; magnetofonok; üres mágnesszalagok
magnókhoz, magnetofonokhoz; manométerek; matematikai műszerek; megafonok; megfigyelő műszerek;
mélységmérő készülékek és gépek; memóriakártyák; mikrochip kártyák; memóriakártyák videojáték-gépekhez;
mennyiségjelzők; mércék, mértékek, mérőműszerek; konyhai mérlegek; rugós mérlegek; ellenőrző mérlegek;
elektromos mérlegek; elektronikus mérlegek; fürdőszobai mérlegek; postai mérlegek; kiegyensúlyozó készülékek,
mérlegek; elektromos mérlegek, súlymérő készülékek; mérőeszközök, mérőműszerek; mérőeszközök, mértékek;
mérőkanalak, adagolókanalak; mérőkészülékek, elektromos; mérőműszerek; meteorológiai műszerek;
mikrofonok; mikrométerek; rádiók járművekbe; rádiótávíró készülékek; rádiótelefon készülékek; rajzfilmek;
relék, elektromos; riasztók; megy/nem megy oldalú idomszerek; villás idomszerek; gyűrűs idomszerek;
megy/nem megy oldalú furat idomszerek; sugárzásmérők, aktinométerek; súlymérő berendezések; súlymérő
készülékek és eszközök; száloptikás kábelek; számítógép billentyűzetek; számítógépek; számítógépes hardver;
számítógépes játékszoftverek; nyomógombok csengőkhöz; nyomtatók számítógépekhez; kamerás bébiőrök;
kapcsolódobozok [elektromosság]; kapcsolók, elektromos; kapcsolótáblák; kódolt azonosító karkötők, mágneses;
kazánvezérlő eszközök; videokazetta lejátszók; Videokazetta-lejátszó készülékek; audio kazetta lejátszók,
magnók; keretek diapozitívekhez; kézi adó-vevők [walkie-talkie készülékek]; kihangosítók; kihangosító eszközök
mobiltelefonokhoz; kihangosító készletek telefonokhoz; kihangosító készletek mobiltelefonokhoz; koaxiális
kábelek; elektromos kollektorok; kompaktlemez (CD) lejátszók; kompakt lemezek, CD-k [audio-video];
elektromos konverterek; kronográfok [időrögzítő készülékek]; speciális időregisztráló készülékként használt
kronográfok; laptop számítógépek; számítógép hordozó tokok, táskák; laptop tokok; zenegépek [jukeboxok];
jukeboxok [háttértároló eszközök] számítógépekhez; lemezek akkumulátorokhoz; lemezjátszók;
mikroprocesszorok; mikroszkópok; tárolók, tartók mikroszkóp tárgylemezekhez; mobiltelefonok; modemek;
monitorok [számítógép hardver]; monitorok [számítógép programok]; exponált mozifilmek; műholdas navigációs
készülékek; nagyfrekvenciás készülékek; nagyító készülékek [fényképészet]; nagyítók, lupék [optika];
napelemek, szolár akkumulátorok; navigációs berendezések járművekhez [fedélzeti számítógépek]; navigációs
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készülék járművekhez [fedélzeti számítógépek]; navigációs eszközök; noteszgépek, notebookok; nyomásjelzők;

távirányító készülékek; távirányítók; távolságmérő készülékek; távolságmérő berendezések; távmérő műszerek,
teleméterek; távolságrögzítő készülékek, kilométerszámlálók; elektromos tekercsek; telefon dugók, csatlakozók;
telefonvezetékek; telefonkábelek; telefonkagylók; telefonok; üzenetrögzítők; elemek, telepek világításhoz;
teleszkópok; televíziók; 3D-s szemüvegek televíziókészülékekhez; 3D-s televíziós vevőkészülékek;
sztereoszkópikus berendezés 3D-nézéshez; térhatású nézőkék; Hőérzékelők [termosztátok];
hőmérséklet-szabályozó készülékek [termosztátok]; tisztítóberendezések hanglemezekhez; fényképészeti
felszerelésekhez kialakított tokok; tokok és táskák fényképészeti készülékekhez; fényképészeti készülékek és
eszközök tárolására készült tokok; tolósúlyos kézimérlegek; hangszóró kürtök; töltőkészülékek elektromos
elemekhez; transzformátorok, áramátalakítók; tranzisztorok; zárkioldók [fényképészet]; zavarszűrő készülékek
[villamosság]; zsebszámológépek; csatlakozások, kábelsaruk [villamosság]; tűk lemezjátszókhoz; tűzjelző
készülékek; ultraibolya sugárzás elleni szűrők, fényképezéshez; vakuk [fényképészet]; védőálarcok/maszkok;
vetítőgépek; vetítővásznak; vevőkészülékek (audio-, video); vezérlőpultok (elektromos); csatlakozások
elektromos vezetékekhez; elektromos csatornák, vezetékcsatornák; vezetékcsatornák, kábelcsatornák
[elektromosság]; vezetékek, elektromos; vezeték nélküli telefonok; elektromos vezetők; elektromos vezetők,
vezetékek; videojáték kazetták; videokamerák; videokazetták; videoképernyők; videomagnók, képmagnók;
videoszalagok; videotelefonok; világító jelek; villamos kábelek; fényforrások [villanólámpák] fényképészeti
használatra; fényképészeti villanólámpák, vakuk; Villanólámpák fényképezőgépekhez; villanófények, villogók;
voltmérők; zárak, elektromos; jelző berendezések és készülékek; festékpatronok, üres, nyomtatókhoz és
fénymásológépekhez; feszültségnövelő transzformátorok; filmkamerák; filmvágó készülékek;
fordulatszám-szabályozók lemezjátszókhoz; füstjelző berendezések; gázriasztók; gázérzékelők; gázérzékelő
berendezések; GPS készülékek; hamis pénz felismerő készülékek; hangátvitelre szolgáló készülékek; hangszedő
karok lemezjátszókhoz; hangfelvétel-hordozók; Hangrögzítő, hangfelvevő készülékek; hanglemezek; hangrögzítő
szalagok; hangszóró dobozok; hangszórók, hangosbemondók, megafonok; hangreprodukáló készülékek;
hangfeldolgozó készülékek; háromdimenziós szemüvegek; háromlábú állványok fényképezőgépekhez;
nedvességmérők, higrométerek; légnedvességmérők; lépésmérők, lépésszámlálók; homokórák; hordozható
médialejátszók; hőmérők, nem gyógyászati használatra; hőmérsékletjelző címkék, nem gyógyászati használatra;
hőmérséklet-érzékelők; hőmérsékletjelző készülékek; hőmérséklet-szabályozó készülékek; időregisztráló
készülékek; számítógép interfészek; kommunikációs interfészegységek; számítógép interfész berendezések,
készülékek; frekvenciaváltók; inverterek, áramátalakítók [elektromosság]; navigációs eszközök [iránytűk];
iránytűk, tájolók, kompaszok [mérőműszerek]; jelzőberendezések; jelzőcsengők; kábelek, elektromos; tolómérce;
CD-ROM-ok.
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Elektromosan fűtött lábzsákok; keverő csaptelepek vízvezetékekhez; lámpaernyők; lámpaernyőtartó vázak;

foglalatok elektromos lámpákhoz; elektromos lámpák; lámpák karácsonyfákhoz, elektromos; lámpák;
lámpaoszlopok [utcai]; lámpások világításra; lámpaüvegek; elektromos kínai lampionok; elektromosan fűtött
zoknik; LED-diódás világító berendezések; légfertőtlenítők; léghevítő készülékek, berendezések; léghűtő
berendezések; légkondicionáló berendezések; légszárítók; légszárító berendezések; légszűrő berendezések;
légszűrők légkondicionálókhoz; légtisztító készülékek és gépek; levegő szagtalanító készülékek; malátapörkölő
gépek; melegítő lapok; elektromos melegvizes palackok; mennyezetvilágítások, mennyezeti lámpák;
merülőforralók; mikrohullámú sütők főzéshez; mikrohullámú sütők; mikrohullámú sütők ipari célokra; mosogató,
mosdó egységek; mosogató, mosdó egységek [nem bútorok]; konyhai mosogatók; mosogatók, mosdók;
multifunkciós főzőkészülékek; napkemencék; napkollektorok [fűtés]; nyársak roston sütéshez; nyársforgató
készülékek; olajégők; olajlámpák; elektromos olajsütők, fritőzök; olajtisztító készülékek; elektromos
ostya-/gofrisütők; örvényfürdő spa berendezések; pecsenyesütő készülékek; pezsgőfürdők; hidromasszázs,
pezsgőfürdő berendezések; polimerizációs berendezések; kávépörkölőgépek; dohánypörkölő gépek;
radiátorfedelek, radiátortetők; radiátorok, elektromos; radiátorok; konvektorok [radiátorok, fűtőtestek]; radiátorok
központi fűtéshez; világítókészülékek, reflektorok; rostok, grillsütők; eldobható sterilizációs zacskók;
sterilizátorok; sütőkemencék; nyársak sütőkhöz roston sütéshez; szabályozó és biztonsági tartozékok
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gázkészülékekhez; szabályozó és biztonsági tartozékok gázvezetékekhez; szabályozó és biztonsági tartozékok

vízkészülékekhez; szabályozó szerelvények víz- vagy gázkészülékekhez és víz- vagy gázvezetékekhez;
szagtalanító készülékek nem személyes használatra; szárítóberendezések; párologtató készülékek, evaporátorok;
szárítókészülékek és berendezések; szauna fürdőberendezések; elszívóernyők; szellőző [légkondicionáló]
berendezések; szoláriumok; elektromos fűtésű szőnyegek; ivóvízszűrők; elektromos fűtésű takarók, nem
gyógyászati használatra; textilgőzölők; tisztaszobák [egészségügyi berendezések]; toalettek [WC-k];
tömítőgyűrűk vízcsapokhoz; tűzhelyek, konyhai tűzhelyek; ultraibolya sugárzók nem gyógyászati használatra;
UV-lámpák nem gyógyászati használatra; úszómedence-klórozó berendezések; vécékagylók; vécéülőkék;
ventilátorok légkondicionáláshoz; ventilátorok [légkondicionáló berendezések részei]; világító berendezések és
készülékek; világító házszámok; villanyfőzőlapok; villanykörték; vízellátó készülékek; víz elosztására szolgáló
berendezések [automata]; automata vízelosztó berendezések; vízellátó berendezések; vízelosztó berendezések;
vízforralók, autogejzírek és fürdőszobai melegítők; vízforralók; vízhűtő berendezések; vízlágyító készülékek és
berendezések; vízmelegítők [készülékek]; vízporlasztó fej csapra; szórófej szerelvények [zuhanyzók részei];
szórófej szerelvények [szaniter berendezések részei]; öntöző szórófejek; víztisztító berendezések, vízderítő
berendezések; víztisztító készülékek és gépek; szaniterek és fürdőszobai szerelvények és vízvezeték tartozékok;
vízkezelő berendezések; vízsterilizáló berendezések; vízszűrő berendezések; lávakövek grillezéshez;
WC-vízöblítő tartályok; zuhanyfülkék; zuhanyok; zseblámpák, elektromos; zsebmelegítők; huzatszabályzók
[fűtés]; légkezelő berendezések; hűtőberendezések/hűtőgépek; hűtőgépek és hűtőberendezések; hűtőgépek;
hűtőkészülékek; mélyhűtő készülékek; hűtőberendezések; hűtőpultok; hűtőszekrények; hűtőtartályok; WC-k,
vécék; szaniteráruk; ionizáló készülékek a levegő vagy a víz kezelésére; italhűtő berendezések; ívlámpák;
izzószálak elektromos izzókba, lámpákba; izzószálas égők; ágymelegítők; akvárium melegítők; akváriumi
szűrőberendezések; akvárium szűrők; akváriumi világítótestek; arcgőzölő készülékek [szaunák]; biztonsági
lámpák; biztonsági szerelvények víz- vagy gázkészülékekhez és víz- vagy gázvezetékekhez; bojlerek, kazánok
[kivéve gépek részei]; búvárlámpák; elektromos cumisüveg melegítők; csapok; csillárok; csíraölő égők; csíraölő
lámpák a levegő tisztításához; egészségügyi készülékek és berendezések; égőfejek lámpákhoz; égők, égőfejek;
elektromos joghurtkészítők; elektromos gőzölők főzéshez; centrifugák [szárítógépek] mosodai használatra;
elektromos ventilátorok személyes használatra; élelmiszerhulladékok vízelvonására szolgáló készülékek;
elszívóernyők, konyhai; fagyasztók; fénycsövek; fénycsövek világításra; fertőtlenítő-adagolók toalettekhez;
fertőtlenítő készülékek, berendezések; folyadékhűtő berendezések; forróvíztartályok; elektromos főzőedények,
fazekak; elektromos kukták, főzőedények; elektromos főzőeszközök, főzőedények; főzőedények és
főzőberendezések; főzőlapok; platnik; fürdőszobai melegítők; füstölőkészülékek, fumigációs berendezések, nem
gyógyászati használatra; fűtőberendezések; fűtőelemek, fűtőtestek; Fűtőbojlerek/-kazánok; fűtőkészülékek;
fűtőkészülékek és -berendezések; elektromos fűtőszálak; fűtött bemutató pultok; gázégők; gázgyújtók;
gázkazánok, gázbojlerek; gázlámpák; gőzfejlesztő berendezések; gyorsfőzők, elektromos; elektromos nyeles
serpenyők; hajszárítók; gömblámpák; asztali lámpákhoz való lámpaernyők; háztartási hűtőgépek,
hűtőszekrények; Hűtőkészülékek és berendezések; hordozható elektromos hőlégszárítók; hőlégbefúvásos,
vízszintesen elhelyezett fűtőberendezések; hőlégbefúvásos, vízszintesen elhelyezett hengeres fűtőberendezések;
hőlégbefúvásos, vízszintesen elhelyezett, hordozható fűtőberendezések; hőlégbefúvásos, vízszintesen elhelyezett,
hordozható hengeres fűtőberendezések; hőpárnák, elektromos nem gyógyászati használatra; hőszabályozó
szelepek [fűtőberendezések részei]; Hőszivattyúk, hőpumpák; hőtárolók; hővisszanyerő berendezések; jégkészítő
gépek; jégtároló berendezések; kályhák [fűtőkészülékek]; kandallók; kávéfőzőgépek, elektromos; kávéfőzők,
elektromos; kávépörkölő készülékek; sütők/kemencék; kemencékhez samottbélések; automata kenyérkészítő
gépek háztartási célokra; kenyérpirítók; kenyérsütő gépek; kerékpár-fényszórók; kerékpár lámpák; keresőlámpák,
zseblámpák.
35

Kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások és rendezvények szervezése; közvélemény-kutatás; Reklám és

marketing; Áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; on-line hirdetői tevékenység
számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; pay Per Click
(PPC) hirdetés; piackutatás; rádiós reklámozás; Reklámanyag frissítéskÁrverési értékesítés megszervezése;
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Árverési értékesítések megvalósítása; Beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése más

cégeknek]; internetes hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és bérbeadása; reklámanyagok terjesztése postai
úton; hirdetési és reklámozási szolgáltatások televíziós, rádiós, postai úton; nyomtatott promóciós anyagok
terjesztése postai úton; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; kereskedelmi
információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; információk számítógépes adatbázisokba való
szerkesztése és rendezése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi közvetítői
szolgáltatások; Reklámszövegírás; reklámszöveg megjelentetési szolgáltatások; szabadtéri reklámozás, hirdetés;
számítógépesített üzleti nyilvántartás; üzleti nyilvántartások vezetése; vállalati nyilvántartások vezetése;
információs nyilvántartás vezetése; információk számítógépes nyilvántartásba való gyűjtése; számlakivonatok
összeállítása; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; vásárlási megrendelések ügyintézése;
kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi vagy
reklámcélú kiállítások rendezése; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése.
38

Digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; hozzáférés

biztosítása adatbázisokhoz; internetes fórumok biztosítása; információszolgáltatás távközlési ügyekben;
összeköttetések analóg és digitális számítógépes terminálokon keresztül; távközlési csatornák biztosítása
távvásárláshoz; telekommunikációs csatlakozások internethez vagy adatbázisokhoz való biztosítása;
telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; konzultációs, információs és
tanácsadási szolgáltatások telekommunikáció területén; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével;
üzenetek küldése; elektronikus levelezés, e-mail.
( 111 ) 224.660
( 151 ) 2018.06.05.
( 210 ) M 17 02819
( 220 ) 2017.09.11.
( 732 ) Lagrande Magyarország Startup-, és Vállalkozásfejlesztési Kft., Szeged (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).
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (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).
( 111 ) 224.661
( 151 ) 2018.06.05.
( 210 ) M 17 02824
( 220 ) 2017.09.08.
( 732 ) Rotyik Tamás, Dunakeszi (HU)
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( 546 )

( 511 ) 39

Csomagszállítás; csomagszállítás megszervezése; csomagszállítási szolgáltatások; szárazföldi

csomagszállítás megszervezése; csomagkézbesítés, csomagszállítás; áruszállítás és raktározás; áruszállítás;
áruszállítási szolgáltatások; áruszállítás megszervezése; áruszállítás és -kézbesítés; fuvarozás, áruszállítás;
futárszolgáltatások áruszállításhoz.
( 111 ) 224.662
( 151 ) 2018.06.05.
( 210 ) M 17 02825
( 220 ) 2017.09.09.
( 732 ) Fixvalami Kft 100%, Veresegyház (HU)
( 541 ) fix24
( 511 ) 9

Elektronikus adatbázisok; számítógépes adatbázisok; számítógépes szoftver programok; számítógépes

szoftverek.
( 111 ) 224.663
( 151 ) 2018.06.05.
( 210 ) M 17 01472
( 220 ) 2017.05.05.
( 732 ) Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület 100%, Kecskemét (HU)
( 740 ) Hortobágyi Tibor, Kecskemét
( 541 ) MFM-Projekt Ciklus-show
( 511 ) 41

Szexuálpedagógiai prevenciós foglalkozás; felvilágosító foglalkozás.

( 111 ) 224.664
( 151 ) 2018.06.05.
( 210 ) M 17 01803
( 220 ) 2017.06.02.
( 732 ) ATC-Trade Zrt., Szeged (HU)
( 740 ) dr. Vizkeleti Edit, Szeged
( 546 )

( 511 ) 16

Papírzacskók; papír kávéfilterek; papírdobozkák, edénykék tejszínek, krémek tárolására.

30

Kávé; kávé, pörköletlen; kávé tejjel; kávé alapú italok.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

( 111 ) 224.665
( 151 ) 2018.06.05.
( 210 ) M 17 01804
( 220 ) 2017.06.02.
( 732 ) ATC-Trade Zrt., Szeged (HU)
( 740 ) dr. Vizkeleti Edit, Szeged
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( 546 )

( 511 ) 16

Papírzacskók; papír kávéfilterek; papírdobozkák, edénykék tejszínek, krémek tárolására.

30

Kávé; kávé, pörköletlen; kávé tejjel; kávé alapú italok.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

( 111 ) 224.666
( 151 ) 2018.06.05.
( 210 ) M 17 02278
( 220 ) 2017.07.17.
( 732 ) KAVOSZ Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Larhen Kft., Budapest
( 541 ) Széchenyi Kártya. A név hitelez
( 511 ) 35

Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; marketing- és reklámtevékenységek; reklámcélú kiállítások szervezése;

üzleti információk; pénzügyi szolgáltatási termékek bemutatóinak szervezése; outsourcing szolgáltatások.
36

Pénzügyletek közvetítése; pénzügyi tanácsadás; finanszírozási szolgáltatások; hitelbonyolítási irodák

működése; faktorálási szolgáltatások; tőkekihelyezések; tőkebefektetések; tőkeberuházások.
41

Oktatás; szakmai képzések; sport és kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása és azok

támogatása; coaching (tréningek) szervezése és lebonyolítása.
( 111 ) 224.667
( 151 ) 2018.06.05.
( 210 ) M 17 02279
( 220 ) 2017.07.14.
( 732 ) Csanda Eszter, Budapest (HU)
Susánszky Ádám Rudolf, Budapest (HU)
( 740 ) Rajkai és Takács 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 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 224.668
( 151 ) 2018.06.05.
( 210 ) M 17 02500
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( 220 ) 2017.08.07.
( 732 ) Stojanov Mónika, Sződliget (HU)
( 541 ) Kolorkka
( 511 ) 18

Bevásárlóhálók; bevásárlótáskák; bőröndök; bőr pórázok; hámok állatoknak; hátizsákok, hátitáskák;

hátizsákok, táskák hegymászóknak; hétköznapi, utcai táskák; hitelkártyatartók [levéltárcák]; irattáskák,
aktatáskák (1); kézitáskák; kézitáska vázak; kulcstartó tokok; névjegykártyatartók; névjegytartók, kártyatartók;
nyakörvek állatoknak; oldaltáskák, tarisznyák; piperetáskák üresen; poggyász; randsel-ek [japán iskolatáskák];
ruhák állatoknak; satchel táskák; sporttáskák, tornazsákok; strandtáskák; táskák, hátizsákok táborozóknak; táskák
[zacskók, tasakok] csomagolásra, bőrből; útitáskák.
24

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

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

( 111 ) 224.669
( 151 ) 2018.06.05.
( 210 ) M 17 02818
( 220 ) 2017.09.11.
( 732 ) Phan Trung Kien, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás.

( 111 ) 224.673
( 151 ) 2018.06.08.
( 210 ) M 17 03394
( 220 ) 2017.10.26.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) EREBRIUM
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 224.674
( 151 ) 2018.06.08.
( 210 ) M 17 03392
( 220 ) 2017.10.26.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) ENZAMAT
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 224.675
( 151 ) 2018.06.08.
( 210 ) M 17 03391
( 220 ) 2017.10.26.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) ALMION
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 224.676
( 151 ) 2018.06.08.
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( 210 ) M 17 03390
( 220 ) 2017.10.26.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) ENDARTEN
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 224.677
( 151 ) 2018.06.08.
( 210 ) M 17 03389
( 220 ) 2017.10.26.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) ALLAMOR
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 224.678
( 151 ) 2018.06.08.
( 210 ) M 17 03385
( 220 ) 2017.10.26.
( 732 ) VIKAJAB Kereskedelmi Betéti Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Bánfi és Tamasi 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).
( 111 ) 224.679
( 151 ) 2018.06.08.
( 210 ) M 17 03099
( 220 ) 2017.10.02.
( 732 ) Inform Média Lapkiadó Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) dr. Gaál Zsolt, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 16
35

Nyomdaipari termékek.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

Újságok kiadása; szabadúszó újságírás; magazinok és újságok kölcsönzése; webes újságok megjelentetése;

újság kiadása ügyfelek számára az interneten; újságok,folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése;
magazinok, folyóiratok és újságok multimédiás megjelentetése.
( 111 ) 224.680
( 151 ) 2018.06.08.
( 210 ) M 17 01833
( 220 ) 2017.06.07.
( 732 ) Sarkadi Tamás, Nagyecsed (HU)
( 541 ) Pásztorok éjszakája
M1511
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Nemzeti lajstromozott védjegyek
Vendéglátás (élelmezés); étel-ital ellátás, étel-ital szolgáltatások.

( 111 ) 224.681
( 151 ) 2018.06.08.
( 210 ) M 17 03388
( 220 ) 2017.10.26.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) ADMIREX
( 511 ) 5

Nőgyógyászati készítmények.

( 111 ) 224.682
( 151 ) 2018.06.08.
( 210 ) M 17 01360
( 220 ) 2017.04.26.
( 732 ) Magyar RTL Telelvízió Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; árösszehasonlító szolgáltatások; árubemutatás; áruk
bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; divatbemutatók szervezése promóciós célokból;
értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület
kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes
adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti
kapcsolattartási adatok; biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói
tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi
tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú
kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából;
kommunikáció átírása [irodai funkciók]; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;
közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell
közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; marketingszolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése
és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és
szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; piaci tanulmányok;
piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok,
prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök tervezése és
formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában;
reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;
reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés;
statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; szponzorok
felkutatása; telemarketing szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási
műsorok készítése; üzleti információk; üzleti ínformációk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti menedzsment
előadóművészek részére; üzleti szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás,
információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés
kereskedelmi vagy reklám célokra.
38

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

41

Audioberendezések kölcsönzése; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető];

divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és
M1512

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 12. szám, 2018.06.28.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; fényképészet; filmek

feliratozása; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók;
forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; falóriportok készítése; hangfelvételek kölcsönzése;
hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás, show-műsorokra; jelbeszédfordítása;
klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok
szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ]
szolgáltatások; mentorálás; mikrofilmezés; mozifilmek kölcsönzése; művészeti alkotások bérbeadása; nem
letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása
digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése;
oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem
letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok
készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése
[impresszáriók szolgáltatásai]; stúdiószolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás;
számítógépes hálózatról online biztosított játékszolgáltatások; szépségversenyek szervezése; színházi produkciók;
szinkronizálás; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve
reklámszövegek]; televíziós szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; videofelvevők kölcsönzése;
videokamerák kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása;
világítóberendezések kölcsönzése; színházak vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok
szolgáltatásai; zeneszerzés.
( 111 ) 224.683
( 151 ) 2018.06.08.
( 210 ) M 17 01773
( 220 ) 2017.05.31.
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gubucz Ágnes, Budapest
( 541 ) A DAL 2017
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

38

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

41

Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása, bálok szervezése, coaching (tréning), dalírás, digitális zene

szolgáltatása az interneten (nem letölthető), divatbemutatók szervezése szórakoztatási célból, elektronikus
kiadványszerkesztés, elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása, előadóművészek szolgáltatásai, élő
előadások bemutatása, eszmecserék kollokviumok szervezése, fényképészet, filmek feliratozása, filmgyártás,
kivéve a reklámfilmek, filmstúdiók, filmszínházi előadások, filmbemutatók, forgatókönyvírás, forgatókönyvírás
nem reklámcélra, fotóriportok készítése, gyakorlati képzés (szemléltetés), hangfelvételek kölcsönzése,
hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása, jelbeszéd fordítása, karaoke szolgáltatások nyújtása,
klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás), konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok
szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése, lemezlovas (DJ)
szolgáltatások, mentorálás, mikrofilmezés, mozgókönyvtári szolgáltatások, múzeumi szolgáltatások (bemutatók,
kiállítások), művészeti alkotások bérbeadása, nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások
útján, nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján, nem reklámcélú
szövegek publikálása, oktatás biztosítása, oktatási információs szolgáltatások, oktatási vizsgáztatás, on-line
elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők, online, nem letölthető videók biztosítása, partik szervezése
(szórakoztatás), rádió- és televízióműsorok készítése, rádiós szórakoztatás, riporteri szolgáltatások,
show-műsorok készítése, show műsorok szervezése impresszáriók szolgáltatásai, stúdiószolgáltatások, szabadidős
tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, szemináriumok szervezése és lebonyolítása, szimpóziumok
szervezése és lebonyolítása, színházi produkciók, szinkronizálás, színpadi díszletek kölcsönzése (1), színpadi
díszletek kölcsönzése (2), szórakozási, szórakoztatási információk, szórakoztatási szolgáltatások,
M1513
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Nemzeti lajstromozott védjegyek
szövegszerkesztés kivéve reklámszövegek, televíziós szórakoztatás, varieté-előadások bemutatása, versenyek

szervezése (oktatás vagy szórakoztatás), videorögzítés, zenei produkciók, zenekarok szolgáltatásai, zeneszerzés.
( 111 ) 224.684
( 151 ) 2018.06.08.
( 210 ) M 17 01774
( 220 ) 2017.05.31.
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gubucz Ágnes, Budapest
( 541 ) A DAL 2018
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

38

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

41

Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása, bálok szervezése, coaching (tréning), dalírás, digitális zene

szolgáltatása az interneten (nem letölthető), divatbemutatók szervezése szórakoztatási célból, elektronikus
kiadványszerkesztés, elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása, előadóművészek szolgáltatásai, élő
előadások bemutatása, eszmecserék kollokviumok szervezése, fényképészet, filmek feliratozása, filmgyártás,
kivéve a reklámfilmek, filmstúdiók, filmszínházi előadások, filmbemutatók, forgatókönyvírás, forgatókönyvírás
nem reklámcélra, fotóriportok készítése, gyakorlati képzés (szemléltetés), hangfelvételek kölcsönzése,
hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása, jelbeszéd fordítása, karaoke szolgáltatások nyújtása,
klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás), konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok
szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése, lemezlovas (DJ)
szolgáltatások, mentorálás, mikrofilmezés, mozgókönyvtári szolgáltatások, múzeumi szolgáltatások (bemutatók,
kiállítások), művészeti alkotások bérbeadása, nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások
útján, nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján, nem reklámcélú
szövegek publikálása, oktatás biztosítása, oktatási információs szolgáltatások, oktatási vizsgáztatás, on-line
elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők, online, nem letölthető videók biztosítása, partik szervezése
(szórakoztatás), rádió- és televízióműsorok készítése, rádiós szórakoztatás, riporteri szolgáltatások,
show-műsorok készítése, show műsorok szervezése impresszáriók szolgáltatásai, stúdiószolgáltatások, szabadidős
tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, szemináriumok szervezése és lebonyolítása, szimpóziumok
szervezése és lebonyolítása, színházi produkciók, szinkronizálás, színpadi díszletek kölcsönzése (1), színpadi
díszletek kölcsönzése (2), szórakozási, szórakoztatási információk, szórakoztatási szolgáltatások,
szövegszerkesztés kivéve reklámszövegek, televíziós szórakoztatás, varieté-előadások bemutatása, versenyek
szervezése (oktatás vagy szórakoztatás), videorögzítés, zenei produkciók, zenekarok szolgáltatásai, zeneszerzés.
( 111 ) 224.685
( 151 ) 2018.06.08.
( 210 ) M 17 01775
( 220 ) 2017.05.31.
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gubucz Ágnes, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

38

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

41

Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása, bálok szervezése, coaching (tréning), dalírás, digitális zene
M1514
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Nemzeti lajstromozott védjegyek
szolgáltatása az interneten (nem letölthető), divatbemutatók szervezése szórakoztatási célból, elektronikus

kiadványszerkesztés, elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása, előadóművészek szolgáltatásai, élő
előadások bemutatása, eszmecserék kollokviumok szervezése, fényképészet, filmek feliratozása, filmgyártás,
kivéve a reklámfilmek, filmstúdiók, filmszínházi előadások, filmbemutatók, forgatókönyvírás, forgatókönyvírás
nem reklámcélra, fotóriportok készítése, gyakorlati képzés (szemléltetés), hangfelvételek kölcsönzése,
hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása, jelbeszéd fordítása, karaoke szolgáltatások nyújtása,
klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás), konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok
szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése, lemezlovas (DJ)
szolgáltatások, mentorálás, mikrofilmezés, mozgókönyvtári szolgáltatások, múzeumi szolgáltatások (bemutatók,
kiállítások), művészeti alkotások bérbeadása, nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások
útján, nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján, nem reklámcélú
szövegek publikálása, oktatás biztosítása, oktatási információs szolgáltatások, oktatási vizsgáztatás, on-line
elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők, online, nem letölthető videók biztosítása, partik szervezése
(szórakoztatás), rádió- és televízióműsorok készítése, rádiós szórakoztatás, riporteri szolgáltatások,
show-műsorok készítése, show műsorok szervezése impresszáriók szolgáltatásai, stúdiószolgáltatások, szabadidős
tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, szemináriumok szervezése és lebonyolítása, szimpóziumok
szervezése és lebonyolítása, színházi produkciók, szinkronizálás, színpadi díszletek kölcsönzése (1), színpadi
díszletek kölcsönzése (2), szórakozási, szórakoztatási információk, szórakoztatási szolgáltatások,
szövegszerkesztés kivéve reklámszövegek, televíziós szórakoztatás, varieté-előadások bemutatása, versenyek
szervezése (oktatás vagy szórakoztatás), videorögzítés, zenei produkciók, zenekarok szolgáltatásai, zeneszerzés.
( 111 ) 224.686
( 151 ) 2018.06.08.
( 210 ) M 17 01937
( 220 ) 2017.06.14.
( 732 ) MPE Késői Eső Gyülekezete, Érd (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

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

bútorok kivételével; tanítási és oktatási anyagok.
41

Vallásoktatás; vallási témákkal kapcsolatos tanfolyamok; vallási fejlődéssel kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; vallási és ifjúsági konferenciák szervezése és lebonyolítása; vallási, ifjúsági konferenciákról és
istentiszteletekről hang, kép és/vagy videofelvételek készítése, rögzítése.
45

Vallási összejövetelek szervezése; vallási szertartások levezetése; hitéleti tevékenységgel kapcsolatos

szolgáltatások biztosítása.
( 111 ) 224.687
( 151 ) 2018.06.08.
( 210 ) M 17 02008
( 220 ) 2017.06.20.
( 732 ) Debreceni Egyetem, Debrecen (HU)
( 740 ) Dr. Vizeli Kornél, Debrecen
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( 546 )

( 511 ) 43

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

valamennyi szolgáltatás).
44

Állatápolási szolgáltatások; állategészségügyi szolgáltatások; alternatív gyógyászati szolgáltatások;

aromaterápiás szolgáltatások; beszédterápia; betegápolási szolgáltatások; csillapító kezelés; egészségfürdő
szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése;
fizioterápia, fizikoterápia; fogászat; fogszabályzási szolgáltatások; gyógyszerek elkészítéséhez kapcsolódó
gyógyszertári szolgáltatások; gyógyszerészeti konzultáció; haj beültetés; hospice ellátás, elfekvők; humán
szövetbank-szolgáltatások; in vitro (testen kívüli mesterséges) megtermékenyítési szolgáltatások; kábítószerfüggő
betegek rehabilitációja; klinikák, orvosi rendelők szolgáltatásai; kórházak; közfürdők higiéniai célokra; manikűr;
masszázs; mesterséges megtermékenyítési szolgáltatások; optikusok szolgáltatásai; orvosi berendezések
kölcsönzése; orvosi ellátás; orvosi rendelők, orvosi szolgáltatások; orvosi tanácsadás fogyatékkal élők számára;
otthoni lábadozók utókezeésére; plasztikai sebészet; pszichológus (szolgáltatások); szanatóriumi, idősotthoni
szolgáltatások; szanatóriumok; szauna szolgáltatások; szépségszalonok; szolárium szolgáltatások; szülésznői
szolgáltatások; távgyógyászati szolgáltatások; terápiás szolgáltatások; vérbanki szolgáltatások.
( 111 ) 224.689
( 151 ) 2018.06.08.
( 210 ) M 17 02193
( 220 ) 2017.07.06.
( 732 ) Szolvegy Kft., Szolnok (HU)
( 546 )

( 511 ) 1
2

Enyvszerű készítmények faoltáshoz; kitöltő anyagok fák üregeinek kitöltésére; viasz fák beoltásához.
Fabevonatok.

( 111 ) 224.690
( 151 ) 2018.06.08.
( 210 ) M 17 02196
( 220 ) 2017.07.06.
( 732 ) Zentai László 100%, Érd (HU)
( 740 ) dr. Pajuf Tamara, Budapest
( 541 ) PEACEFUL TRIATHLON
( 511 ) 41

Szórakoztatás és sporttevékenységek, gyakorlati képzés [szemléltetés], egészségklub szolgáltatások

[egészség és fitnesz], fitnesz órák vezetése, időmérés sporteseményeken, sportfelszerelések kölcsönzése, a
járművek kivételével, sportlétesítmények üzemeltetése, sportpályák bérbeadása, sportversenyek rendezése,
stadionok bérbeadása, stúdiószolgáltatások, szabadidős létesítmények üzemeltetése, szabadidős tevékenységekkel
kapcsolatos tájékoztatás, szakmai átképzés, személyes oktatófórumok rendezése és levezetése, személyi edző
szolgáltatások [fitnesz edzés], szemináriumok szervezése és lebonyolítása, táboroztatás, testnevelés, tornatanítás,
versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].
( 111 ) 224.691
( 151 ) 2018.06.08.
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( 210 ) M 17 02198
( 220 ) 2017.07.06.
( 732 ) Zentai László 100%, Érd (HU)
( 740 ) dr. Pajuf Tamara, Budapest
( 541 ) JADE SPIRIT FESTIVAL
( 511 ) 41

Szórakoztatás, alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés|, coaching [tréining|, egészségklub

szolgáltatások [egészség és fítnesz], élő előadások bemutatása, eszmecserék, kollokviumok szervezése és
lebonyolítása, fítnesz órák vezetése, gyakorlati képzés [szemléltetés], jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás[,
klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás], konferenciák szervezése és lebonyolítása, partik tervezése
[szórakoztatás],szabadidős létesítmények üzemeltetése, szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás,
személyes oktatófórumok rendezése és levezetése, szemináriumok szervezése és lebonyolítása, szórakozási,
szórakoztatási információk, szórakoztatási szolgáltatások.
( 111 ) 224.692
( 151 ) 2018.06.08.
( 210 ) M 17 03043
( 220 ) 2017.09.27.
( 732 ) Beró Szabolcs, Komárom (HU)
( 740 ) INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 541 ) Berone
( 511 ) 12

Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

szereplő valamennyi áru).
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).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 224.693
( 151 ) 2018.06.08.
( 210 ) M 17 03154
( 220 ) 2017.10.05.
( 732 ) Resdevco Ltd., Jerusalem (IL)
( 740 ) Dr. Kósa Apollónia, Budapest
( 541 ) Sjoheal
( 511 ) 5

Szemcseppek; szemvizek; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; tisztítóoldatok gyógyászati

alkalmazásra; gyógyszerek szemészeti alkalmazásra; gyógyszerek szemészeti használatra; gyógyszerészeti
készítmények autoimmun betegségek kezelésére; gyógyszerészeti készítmények szembetegségek és -tünetek
kezelésére; gyógyszerészeti készítmények sejtfunkciók aktiválására; készítmények szemészeti felhasználásra;
oldatok, folyadékok gyógyszerészeti használatra; szemápoló folyadékok, oldatok gyógyászati használatra;
szembetegségek megelőzésre szolgáló gyógyszerészeti készítmények; szemészetben használt gyógyszerészeti
készítmények; szemészeti készítmények; szemnedvesítő készítmények; szemrendellenességek megelőzésre
szolgáló gyógyszerészeti készítmények.
( 111 ) 224.694
( 151 ) 2018.06.08.
( 210 ) M 17 03445
( 220 ) 2017.10.26.
( 732 ) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
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( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

( 541 ) OTP Ingatlanpont Exclusive
( 511 ) 35
36

Kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció.
Pénzügyi ügyletek.

( 111 ) 224.695
( 151 ) 2018.06.08.
( 210 ) M 17 03474
( 220 ) 2017.10.27.
( 732 ) DELANO SYSTEMS Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Csetneki Attila, Budapest
( 541 ) zöld pardon
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 224.696
( 151 ) 2018.06.08.
( 210 ) M 17 03939
( 220 ) 2017.12.07.
( 732 ) MindiGIS Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 42

Informatikához kapcsolódó információk összeállítása; informatikával kapcsolatos információs

szolgáltatások; informatikával kapcsolatos műszaki konzultációs szolgáltatások; informatikával kapcsolatos
információszolgáltatás; informatikával kapcsolatos mérnöki szolgáltatások; számítógépes rendszerekkel
kapcsolatos [informatikai] katasztrófa-elhárítási szolgáltatások.
( 111 ) 224.697
( 151 ) 2018.06.11.
( 210 ) M 17 04074
( 220 ) 2017.12.20.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények metabolikus megbetegedések kezelésére.

( 111 ) 224.698
( 151 ) 2018.06.11.
( 210 ) M 17 03288
( 220 ) 2017.10.13.
( 732 ) Gatamo-International Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kakas Róbert, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Kávé; tea.

( 111 ) 224.699
( 151 ) 2018.06.11.
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( 210 ) M 17 01876
( 220 ) 2017.06.09.
( 732 ) Margarete Autó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) KNP LAW Nagy Koppány Varga és Társai, dr. Nagy-Koppány Kornélia Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 1

Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan

műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények;
élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok (az osztály
betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
2

Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festőanyagok; maróanyagok; nyers természetes

gyanták; fémlapok és fémporok festéshez, dekoráláshoz, nyomtatáshoz és képzőművészethez (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
3

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

nem gyógyszeres szappanok; illatszerek, illóolajok, nem gyógyszeres kozmetikumok, nem gyógyszeres
hajszeszek; nem gyógyszeres fogkrémek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
4

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

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi áru).
5

Gyógyszerészeti, orvosi és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
7

Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök;
keltetőgépek; árusító automaták (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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).
11

Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató és egészségügyi

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
12

Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök (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).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

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

szolgáltatás).
( 111 ) 224.700
( 151 ) 2018.06.11.
( 210 ) M 17 03289
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( 220 ) 2017.10.17.
( 732 ) dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Törökbálint (HU)
( 740 ) Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Nem gyógyhatású szappanok; illatszerek, illóolajok, nem gyógyhatású kozmetikumok, nem gyógyhatású

hajszeszek; nem gyógyhatású fogkrémek.
35

Áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; értékesítési promóciós

szolgáltatások; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; reklámszövegek
publikálása; üzleti tájékoztatás, információnyújtás.
41

Személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; elektronikus kiadványszerkesztés; online elérhető

elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása.
( 111 ) 224.701
( 151 ) 2018.06.11.
( 210 ) M 17 03291
( 220 ) 2017.10.16.
( 732 ) FOTEXNET Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1/1, Budapest (HU)
( 740 ) Uzonyi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Moziünnep
( 511 ) 41
43

Filmszínházi előadások, filmbemutatók.
Vendéglátás.

( 111 ) 224.702
( 151 ) 2018.06.11.
( 210 ) M 17 03293
( 220 ) 2017.10.17.
( 732 ) Birtók Bence, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

( 111 ) 224.703
( 151 ) 2018.06.11.
( 210 ) M 17 03502
( 220 ) 2017.10.31.
( 732 ) Commsignia Kft., Attala (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) COMMSIGNIA
( 511 ) 9

Információtechnológiai és audiovizuális berendezések; mérő, észlelő és felügyeleti készülékek, kijelzős

szabályozó készülékek; optikai eszközök, teljesítménynövelők és javítók; rögzített tartalmak; tájékozódási,
irányító, nyomkövető, célkövető és térképkészítő eszközök; szoftverek; számítógépes szoftverek; számítógépes
operációs rendszerek; operációs rendszerprogramok; mobiltelefon-szoftverek; szoftverek táblagépekhez,
okosórákhoz és hordozható kommunikációs eszközökhöz; kommunikációs berendezések; adattároló eszközök;
másolóberendezések; adatfeldolgozó berendezések és tartozékaik (elektromos és mechanikus); adatfeldolgozó
számítógépek; audovizuális és fényképészeti eszközök; jelátvivő kábelek információtechnológiához,
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audiovizuális eszközökhöz és távközléshez; érzékelők és detektorok; tesztelő és minőségellenőrző eszközök;

mérő, számláló, sorbarendező és kalibráló berendezések; vezérlők (szabályozók); számítógép összetevők és
alkatrészek; fényképezőgépek, kamerák; IR kamerák;hordozható GPS egységek; elektromos és elektronikus
érzékelők, szenzorok és detektoregységek; elektromos és elektronikus termékek és szoftverek önjáró járművek,
gépjárművezetés-támogató rendszerek működésével, járműbiztonsági eszközök és berendezések és eszközök
beindításával és/vagy működtetésével, gyalogosbiztonsággal, járművezetők figyelmeztetésével, járművek
indításával, fékezésével és vészfékezésével, járművek gyorsításával vagy becsapódások és ütközések aktív
elkerülésével kapcsolatos használatra; gépjárművekhez szolgáló tudományos, optikai, mérő-, jelző és ellenőrző
(felügyeleti) berendezések és felszerelések; mesterséges intelligenciát alkalmazó berendezések, felszerelések és
szoftverek gépjárművekhez, képfeldolgozó eszközökhöz, navigációs eszközökhöz; mesterséges intelligenciát
alkalmazó szoftverek működését segítő szoftverek; szimulátorok járművek kormányozásához és vezérléséhez;
sebesség-ellenőrző készülékek járművekhez; sebesség-/fordulatszámjelzők; járművekbe való navigációs
berendezések; fedélzeti számítógépek járművekhez; kijelzőpanelek járművekhez; kijelzők járművekhez;
számítógépes alkalmazások autóipari elektronikus vezérléshez; elektronikus vezetési vezérlőegységek
gépkocsikhoz; autók automatikus vezetési kezelőszervei; számítógépes alkalmazások autók automata vezetés
ellenőrzéséhez; vezérlőberendezések autók audio-video navigációjához; számítógépes alkalmazások autók
audio-video navigációjához; szenzorok hajtóművek vezérlésére; helymeghatározási érzékelők; szenzorok
helymeghatározáshoz; automatikus járműsebesség-szabályozó készülék; forgatásmérő és szabályozó érzékelők;
gyorsulásérzékelők; rögzített számítógépes szoftverek a biztonságos gépjárművezetéshez; navigációs
számítógépek autóba; képfeldolgozó szoftverek járműbe épített kamerához; autókamerák; videofelvevö
berendezések járművekhez; megjelenítő monitorok holt zónára is kiterjedő, takarás nélküli kilátás biztosításához
járművek számára; képfeldolgozók járművek holt zónára is kiterjedő, takarás nélküli kilátás biztosításához
járművek számára; számítógépes programok holt zónára is kiterjedő, takarás nélküli kilátás biztosításához
járművek számára; járművekbe való kommunikációs berendezések; radarrendszerek; radarantennák;lézeres
érzékelők; vezetést segítő és biztonsági berendezések és rendszerek, nevezetesen adaptív intelligens sebességtartó
automatikák, elülső ütközésre figyelmeztető rendszerek, önálló vészfékek, hátulsó ütközésre figyelmeztető
rendszerek, sávelhagyásra figyelmeztető rendszerek; sávtartást segítő rendszerek, holttér-érzékelő rendszerek;
automatizált parkolási vezérlőberendezések; számítógépes alkalmazások automatizált autóparkoláshoz; parkolást
segítő eszközök és rendszerek, nevezetesen intelligensparkolást segítő rendszerek, hátsó kamerák, elülső-hátulsó
tolatóradarok; vezetési kilátást segítő szoftverek, eszközök és rendszerek; vezetési láthatóságot segítő szoftverek,
eszközök és rendszerek; éjjellátó készülékek gépjárművekhez; világítóeszköz-vezérlő szoftverek és berendezések
vezetési kilátás elősegítésére; dinamikus fényirányító szoftverek és berendezések; vezetéstámogató fedélzeti
elektronikus rendszerek szárazföldi járművekhez; önjáró gépjármű-vezetési rendszerek interaktív kijelzővel;
fedélzeti elektronikus rendszerek szárazföldi járművekben vezetési támogatás biztosításához; számítógépes
alkalmazások autók automata vezetésellenőrzéséhez; elektromos kábelkötegek autókhoz; elektronikus kulcsok
autókhoz; számítógépek önvezető autókhoz; számítógépes programok önvezető autókhoz; számítógépes
alkalmazások autók audio-video navigációjához; vezérlőműszerek autók audio-video navigációjához; veszélyre
figyelmeztető integrált elektronikus rendszerek autókhoz; integrált elektronikus rendszerek autókhoz a veszélyek
és ütközések elkerülésére.
12

Járművek és szállítóeszközök; földi járművek és szállítóeszközök; gépkocsik; vízi járművek; járművek

részei és szerelvényei; szárazföldi gépjárművek és azok részei, szerelvényei; önvezető autók; automata vezetésű
autók; autonómautók; vezető nélküli autók; önjáró szállítóeszközök; önjáró szárazföldi járművek; önjáró
elektromos járművek; vonóerő-szabályozó rendszerek járművekhez; stabilitás szabályozó rendszerek
járművekhez; pneumatikus sebességváltó-vezérlő rendszerek járművekhez; járműriasztó rendszerek;
fékberendezések járművekhez.
35

Nagykereskedelmi és kiskereskedelmi szolgáltatások számítógépes szoftverrel és hardverrel kapcsolatban;

nagykereskedelmi szolgáltatások számítógépes szoftverrel kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások
számítógépes szoftverrel kapcsolatban; szoftverrel kapcsolatos tájékoztatás biztosítása ügyfelek számára;
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szoftverrel kapcsolatos tanácsadás biztosítása ügyfelek számára; adatfeldolgozás; adatgyűjtés; adatok

rendszerezése számítógépes adatbázisokban; adatbázis menedzsment; adatkezelési szolgáltatások; adatkinyerési
szolgáltatások; adatbeviteli szolgáltatások; adatgyűjtési szolgáltatások; adatfeldolgozási szolgáltatások;
számítógépes adatbázisban levő adatok összehasonlítása; automatizált adatfeldolgozás; számítógépesített
adatfeldolgozás; üzleti adatok szolgáltatása; matematikai adatok összegyűjtése; üzleti adatok elemzése; üzleti
adatok gyűjtése; adatrögzítés és -feldolgozás; adatfeldolgozás vállalkozások számára; írott kommunikáció és
adatok összegyűjtése és rendszerezése; statisztikai adatok összeállítása tudományos kutatásban történő
használatra; üzleti adatok gyűjtése és rendszerezése; üzleti elemzési, kutatás és információs szolgáltatások; üzleti
konzultációs és tanácsadási szolgáltatások.
42

Információtechnológiai szolgáltatások; tudományos és technológiai szolgáltatások; tervezési szolgáltatások;

szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés; számítógépes hardverfejlesztés; webtárhely és szoftver
szolgáltatások, szoftver bérlés; számítógépes hardverek és felszerelések, eszközök bérbeadása;
információtechnológiai biztonság, védelem és helyreállítás; adatmásolási és átalakítási szolgáltatások,
adatkódolási szolgáltatások; mérnöki munkák, szolgáltatások; járművekhez való vezetősegítő rendszerek valamint
alkatrészek, tartozékok és elemek mérnöki tervezése; vezetősegítő és önvezető rendszerek kutatása, fejlesztése és
tervezése; szoftverfejlesztés, elsősorban gépjárművekhez használt szoftverek vonatkozásában; gépjárművekhez,
képfeldolgozó eszközökhöz, navigációs eszközökhöz szolgáló szoftverek kutatása, fejlesztése és tervezése;
járműbiztonsággal, utasbiztonsággal, járművezetők segítésére és figyelmeztetésére szolgáló rendszerekkel és
járművek önjáró vezetésével kapcsolatos fejlesztési és kutatási szolgáltatások; tesztelés, hitelesítés és
minőségellenőrzés; terméktesztelési szolgáltatások; járműbiztonsági és utasbiztonsági tesztelés; önjáró járművek
tesztelése, önjáró járművek rendszereinek tesztelése és fejlesztése; szárazföldi járművekkel kapcsolatos
biztonságtechnikai szolgáltatások; mesterséges intelligenciát alkalmazó szoftverek kutatása, fejlesztése és
tervezése; mindezen szolgáltatásokkal kapcsolatos információs, tanácsadási és konzultációs szolgáltatások.
( 111 ) 224.704
( 151 ) 2018.06.11.
( 210 ) M 17 03607
( 220 ) 2017.11.07.
( 732 ) Pénzes Boróka Ágnes, Budakeszi (HU)
( 740 ) Dr. Csalló Krisztina, Budapest
( 546 )
( 511 ) 41

Audiofelvételi és -készítési szolgáltatások; audio/vizuális bemutatók készítése; audiovizuális felvételek

készítése; dvd- és cd-rom filmgyártás; előre felvett videofilmek elkészítése; eredeti felvételek készítése; filmek és
videofilmek gyártása; filmgyártás; filmgyártás oktatási célokra; filmszerkesztés, vágás; hang- és képfelvételek
készítése hang- és képhordozókon; hang- és/vagy videofelvételek készítése; hang- és videofelvételek készítése;
oktatási célú hang- és videofelvételek készítése; oktatási célú tévéműsorok készítése; oktatási filmek gyártása;
oktatóvideók készítése; video- és dvd-filmgyártás; videofelvételek bemutatásához kapcsolódó szolgáltatások;
videofelvételek készítése; videofelvételek szerkesztése; videofilm gyártás és kölcsönzés; videofilmekkel
kapcsolatos információs szolgáltatások; videofilmgyártás; videók, videofelvételek készítése.
( 111 ) 224.705
( 151 ) 2018.06.11.
( 210 ) M 17 01856
( 220 ) 2017.06.09.
( 732 ) Palágyi Norbert, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 9

Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók,

akkumulátorok; töltők; hordozható telefonok; telefonok és azok alkatrészei; kézi adó-vevők; kihangosító
M1522

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 12. szám, 2018.06.28.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
készülékek telefonokhoz; telefonkészülékek; tokok; telefonfóliák; telefon kiegészítők, amelyek ebbe az

áruosztályba tartoznak; tabletek, számítógépek és azok alkatrészei; tablet és számítógép kiegészítők, amelyek
ebbe az áruosztályba tartoznak.
14

Mobil órák és más időmérő eszközök és ezek tartozékai, amelyek ebbe az áruosztályba tartoznak.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; online kis- és nagykereskedelem, bolt.

( 111 ) 224.706
( 151 ) 2018.06.11.
( 210 ) M 17 02109
( 220 ) 2017.06.28.
( 732 ) Agrárrendezvények Kft., Szőlősgyörök (HU)
( 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).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 224.707
( 151 ) 2018.06.11.
( 210 ) M 17 01704
( 220 ) 2017.05.25.
( 732 ) ITB Tömítéstechnikai Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Frey János, Budapest
( 541 ) ITB KFT.
( 511 ) 7

Ipari tömítések; ipari elzáró szerelvények, armatúrák; ipari szabályzó szerelvények; csővezetéki

kompenzátorok; terepi nyomás és szint távadó műszerek; ipari szerelvények; szabályzószelepek.
11

Ipari szerelvények; fűtő, gőzfejlesztő, hűtő berendezésekhez.

17

Tömítések.

( 111 ) 224.708
( 151 ) 2018.06.11.
( 210 ) M 17 03624
( 220 ) 2017.11.08.
( 732 ) Gránit Bank Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Hatala Emese, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Bankjegykiadó automaták (ATM); számítógépes terminálok banki célokra; számítógépes kommunikációs

szoftverek.
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).
M1523

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 12. szám, 2018.06.28.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 111 ) 224.709
( 151 ) 2018.06.11.
( 210 ) M 17 01656
( 220 ) 2017.05.22.
( 732 ) Online Air Kft 100%, Budaörs (HU)
( 740 ) Kalácska Gábor, Budapest
( 541 ) Hello Rádió
( 511 ) 35

Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; árösszehasonlító szolgáltatások; árubemutatás; áruk
bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; árusító standok bérbeadása; divatbemutatók
szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; fogyasztói hűségprogramok igazgatása;
hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása; honlapforgalom
optimalizálása; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba
való rendezése; írott kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok
biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi
információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és
megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy
reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; közönségkapcsolati
kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások; kutatások ügyletekkel
kapcsolatban; manöken/modell közvetítés reklám vagy kereskedelmi célból; marketing szolgáltatások;
munkaerő-toborzás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és
szolgáltatások eladói és vásárlói részére; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci tanulmányok; piackutatás marketing;
rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,
nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök tervezése és
formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában;
reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;
reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés;
statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás; számítógépes fájlkezelés; szövegszerkesztés; szponzorok
felkutatása; telemarketing szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási
műsorok készítése; termékminták, áruminták terjesztése; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; újság
előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti
menedzsment előadóművészek részére; üzleti szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; üzletvitel sportolók
számára.
38

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

41

Bálok szervezése; coaching; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; diszkók

szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; egészségklub szolgáltatások [egészség és
fitnesz]; éjszakai klubok; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line
publikálása; előadóművészek szolgáltatásai entertainer; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok
szervezése és lebonyolítása; fényképészet; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmszínházi előadások,
filmbemutatók; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; hangfelvételek
kölcsönzése; hangversenyek, koncertek szervezése és jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; karaoke
szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és
lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások;
nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok
biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok
működtetése; on-line elérhető elektronikus publikációk; online, nem letölthető videók biztosítása; pályaválasztási
tanácsadás; partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri
szolgáltatások; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];
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stúdiószolgáltatások; számítógépes hálózatról online biztosított játékszolgáltatások; szépségversenyek szervezése;

szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve
reklámszövegek]; televíziós szórakoztatás; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; varieté-előadások
bemutatása; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; vidámparkok; videofelvevők kölcsönzése;
videokamerák kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; zenei produkciók;
zenekarok szolgáltatásai orchestra; zeneszerzés.
( 111 ) 224.710
( 151 ) 2018.06.11.
( 210 ) M 17 03726
( 220 ) 2017.11.20.
( 732 ) MEMOLUX Szervező, Fejlesztő és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Riesz Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (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).
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).
( 111 ) 224.711
( 151 ) 2018.06.11.
( 210 ) M 17 03727
( 220 ) 2017.11.20.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) Éljen 70/perc alatt
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

16

Nyomdaipari termékek.

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

Nevelés, szakmai képzés, konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és

lebonyolítása, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása.
44

Egészségügyi szolgáltatások, egészségügyi tanácsadás, gyógyszerészeti tanácsadás, orvosi szolgáltatások,

terápiás szolgáltatások.
( 111 ) 224.712
( 151 ) 2018.06.11.
( 210 ) M 17 01375
( 220 ) 2017.04.28.
( 732 ) Eleven Events Kft., Budapest (HU)
( 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
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jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 224.713
( 151 ) 2018.06.13.
( 210 ) M 17 02751
( 220 ) 2017.09.01.
( 732 ) MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gallai Pál, MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zrt., Budapest
( 546 )
( 511 ) 12

Ablaktörlők, szélvédőtörlők; abroncskarimák járművekhez; abroncstüskék, abroncsszegek; anyagmozgató

kézikocsik; betonkeverőgépjárművek; billenőkocsik; billenős tehergépkocsik, kamionok; billenőtestek
tehergépkocsikhoz; billentőszerkezetek [tehergépkocsik és vagonok részei]; borítások járművek
kormánykerekeire; botkormányok járművekhez; csomagtartók járművekhez; csúszásgátlók járműabroncsokhoz;
csúszásgátló láncok; dísztárcsák; elektromos emelőfalak [szárazföldi járművek részei]; elektromos járművek;
elektromos kerékpárok; ellensúlyok járművek kerekeihez; erőátviteli láncok szárazföldi járművekhez (1);
erőátviteli láncok szárazföldi járművekhez (2); étkezőkocsik (1); étkezőkocsik (2); fékbetétek gépkocsikhoz;
fékbetétek járművekhez; fékek járművekhez; fékpofák járművekhez (1); fékpofák járművekhez (2); féktárcsák,
tárcsafékek járművekhez; felfüggesztéses lengéscsillapítók járművekhez; felfüggesztő rugók, hordrugók
járművekhez; fényszóró-törlők; fogaskerekek kerékpárokhoz; fogaskerekes hajtások szárazföldi járművekhez;
fordulatszám-csökkentő áttételek szárazföldi járművekhez; forgattyúházak, karterek szárazföldi járművek
alkatrészeihez, nem motorjaihoz; forgóvázak vasúti kocsikhoz; furgonok [járművek]; futófelületek
gumiabroncsok újrafutózásához; futófelületek járművekhez [szíjgörgők]; függőkonvejorok; gépkocsialvázak;
gépkocsik; gépkocsi karosszériák; gépkocsi lengéscsillapítók; gépkocsi lökhárítók; gördülőállomány
siklóvasúthoz; gumiabroncs foltozó tapaszok; gumiabroncs köpenyek; gumiabroncsok gépjárművekhez;
gumiabroncsok járműkerekekhez; gumibelsők kerékpárokhoz; hajtórudak szárazföldi járművekhez, nem
motoralkatrészek; hajtótengelyek, kardántengelyek szárazföldi járművekhez; hálófülkék járművekhez;
hamutartók gépkocsikhoz; hidraulikus áramkörök járművekhez; irányjelzők járművekhez; járműablakok;
járműajtók; járműalvázak; járműburkolatok, huzatok [alakra formált]; jármű karosszériák; járműkárpitok;
járműlépcsők, fellépők, hágcsók; járműülések; járművek kerékküllői; járművek lökhárítói; javító felszerelések
gumiabroncsbelsőkhöz; karimák, illesztőperemek vasúti kerekekhez; kerékagyak járművekhez; kerékagy gyűrűk;
kerekek szárazföldi járművekhez (1); kerekek szárazföldi járművekhez (2); kerékpárabroncs-karimák; kerékpár
abroncsok, gumik; kerékpárcsengők; kézikocsik; kézikocsik és hajtányok; kocsialvázak járművekhez;
kormánykerekek járművekhez; kormányművek hajókhoz; kuplungok szárazföldi járművekhez; láncok
gépkocsikhoz; légszivattyúk, légpumpák [járműtartozékok]; légzsákok [biztonsági felszerelések gépkocsikba];
lengéscsillapító rugók járművekhez; locsolókocsik [járművek]; lopásgátló eszközök járművekhez; lopásgátló
riasztók járművekhez; lökhárítók vasúti kocsiállományhoz; meghajtó mechanizmusok szárazföldi járművekhez;
motorfelfüggesztések szárazföldi járművekhez; motorházfedelek (1); motorházfedelek (2); motorok szárazföldi
járművekhez (1); motorok szárazföldi járművekhez (2); mozdonyok; nyomatékváltók szárazföldi járművekhez;
oldalsó visszapillantó tükrök járművekhez; pótkocsik, utánfutók [járművek]; rugalmas hab gumibelsők;
sárhányók; sebességváltók, áttételek szárazföldi járművekhez; sebességváltók szárazföldi járművekhez; siklók
(1); siklók (2); spoilerek, légterelő szárnyak járművekhez; sugárhajtású motorok szárazföldi járművekhez;
szabadonfutó kerekek szárazföldi járművekhez; szárazföldi, légi, vízi vagy vasúti helyváltoztató eszközök,
járművek; szélvédők; szilárd abroncsok gépjárműkerekekhez; takarítókocsik; távirányítós járművek, nem
játékszerek; tehergépkocsik, teherautók, kamionok; tengelyek járművekhez; tengelykapcsolók szárazföldi
járművekhez; tolatásjelzők járművekhez; torziós rudak járművekhez; tömlőkocsik; tömlő nélküli gumiabroncsok
kerékpárokhoz; tömör gumiabroncsok járműkerekekhez; utánfutó horgok járművekhez; üléshuzatok
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járművekhez; vakításmentesítő eszközök járművekhez; vasúti hálókocsik; vasúti hűtőkocsik; vasúti járművek;

vasúti kapcsolószerkezetek, tengelykapcsolók; vázak motorkerékpárokhoz; vezetőnélküli autók [autonóm autók];
villamoskocsik; villanymotorok, elektromotorok szárazföldi járművekhez; villás targoncák; visszapillantó tükrök;
zsákszállító kocsik.
28

Játékautók; játékkártyák (1); játékkártyák (2); játéklabdák, játszólabdák; játékmacik, játékmackók;

játékmodellek; játékok; játékszerek; játéktermi video játékgépek; karácsonyfadíszek, a világítási cikkek és
édességek kivételével; kirakós játékok [puzzle]; kitömött játékok (1); kitömött játékok (2); méretarányos
járműmodellek; méretarányos modell készletek [játékok]; poharak kockajátékhoz; táblajátékok; társasjátékok;
távvezérlésű játékjárművek; vezérlőberendezések játékokhoz; vezérlők játékkonzolokhoz.
35

Adóbevallás-benyújtási szolgáltatások; adóbevallások elkészítése; árubemutatás; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi
ügyintézése; bérszámfejtés; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek];
értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület
kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlap forgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető
szolgáltatások [iroda funkciók]; időpont-ütemezési szolgáltatások [iroda funkciók]; írott kommunikáció és adatok
regisztrálása kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és
megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy
reklámcélú vásárok szervezése; kiszervezett vállalatirányítás; kommunikáció átírása [irodai funkciók];
konzultáció személyzeti kérdésekben; költöztető szolgálat vállalkozások számára; költségelemzés;
közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások;
kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketingszolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt
adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; outsourcing
szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok
kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámszövegek
publikálása; reklámterjesztés; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák összeállítása;
szabadtéri reklámozás, hirdetés; televíziós reklámozás; üzleti értékelések; üzleti információk; üzleti információk
nyújtása weboldalon keresztül; üzleti könyvvizsgálat (1); üzleti könyvvizsgálat (2); üzleti közvetítési
szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő; vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti
szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok,
kutatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési
konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vásárlási
megrendelések ügyintézése.
39

Áramellátás; árukirakodási szolgáltatások; áruk raktározása (1); áruk raktározása (2); áruszállítás;

autóbuszok működtetése; autómegosztási szolgáltatások; autós útbaigazítás nyújtása utazáshoz;
csomagkézbesítés, csomagszállítás; elektronikusan tárolt adatok és dokumentumok (fizikai) tárolása;
energiaszolgáltatás; fuvarozás, áruszállítás; helyfoglalás szállítással kapcsolatban; helyfoglalás (utazás);
információ szállítással kapcsolatban; járművek kölcsönzése és bérbeadása; kalauzoló szolgáltatás; kirándulások,
túrák, társasutazások szervezése; közlekedési információ; mentési szolgáltatások (1); mentési szolgáltatások (2);
műszaki mentés meghibásodott járművek részére; parkolási szolgáltatások; parkolóhelyek bérbeadása; raktárak
bérbeadása; raktározási információk; szállítás; szállítási logisztikai szolgáltatások; szállítási szolgáltatások
városnéző körutakhoz; szállítmányozás; teheráru szállítmányozás; termékek csomagolása (1); termékek
csomagolása (2); utaskísérés; utazás és utasok szállítása (1); utazás és utasok szállítása (2); vasúti szállítás; vasúti
teherkocsik bérbeadása; villamosközlekedés; vontatás; vontatás [szállítás].
41

Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; bálok szervezése; coaching

[tréning]; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; élő
előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; filmek feliratozása;
filmgyártás, kivéve reklámfilmek; gyakorlati képzés [szemléltetés]; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások;
klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok
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szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; levelező

tanfolyamok; mentorálás; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; művészeti alkotások bérbeadása; nem
reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás;
on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; on-line, nem letölthető videók biztosítása; óvodák;
pályaválasztási tanácsadás; szakmai átképzés; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; szemináriumok
szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimulátorokkal nyújtott képzési
szolgáltatások; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szövegszerkesztés [kivéve
reklámszövegek]; táboroztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videorögzítés..
42

Adatbiztonsági tanácsadás; adatfeldolgozó berendezések kölcsönzése, bérbeadása; adatkódolási

szolgáltatások; adatok és számítógépes programok konvertálása, nem fizikai átalakítás; anyagtesztelés (1);
anyagtesztelés (2); dokumentumok digitalizálása [szkennelés]; elektronikus adattárolás; energetikai vizsgálat;
energiatakarékossági tanácsadás; építési tervkészítés; építészeti konzultáció; építészeti szolgáltatások; felhőalapú
számítástechnika; fizikai kutatások; földmérés; geológiai kutatás; geológiai kutatások (1); geológiai kutatások (2);
gépjárművek műszaki vizsgálata [közúti közlekedési alkalmasság]; grafikai tervezés; honlap-alapú adatindexek
létrehozása és tervezése harmadik fél számára [információtechnológiai szolgáltatások]; honlaptervezési
tanácsadás; időjárás-előrejelzés; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; internetbiztonsági
szaktanácsadás; internetes keresőmotorok biztosítása; ipari formatervezés; kalibrálás [mérés]; kihelyezett
szolgáltatók az információs technológia területén; környezetvédelemmel kapcsolatos kutatás; kutatási és
fejlesztési szolgáltatások; mechanikai kutatás; mérnöki munkák, szolgáltatások; mérnöki munkával kapcsolatos
mérések, földmérés; meteorológiai előrejelzés; minőség-ellenőrzés; műszaki kutatás; műszaki tervtanulmányok
készítése; nem helyszíni biztonsági mentés; stíldíszítés [ipari formatervezés]; szakszövegek írása;
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; szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével kapcsolatos tudományos
információnyújtás, tájékoztatás és szaktanácsadás; szerver hosting, szerver bérlés; szoftverek frissítése;
szoftver-karbantartás; szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; szoftvertelepítés; szoftvertervezés; technológiai
szaktanácsadás; telekommunikációs technológiai tanácsadás; térképészet; tudományos kutatás; tudományos
laboratóriumi szolgáltatások; várostervezés; vegyelemzés, kémiai analízis; vegyészeti kutatás; vegyészeti
szolgáltatások.
( 111 ) 224.715
( 151 ) 2018.06.14.
( 210 ) M 17 02045
( 220 ) 2017.06.22.
( 732 ) Springer & Jacoby Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Zöld Katalin, Budapest
( 541 ) Westival
( 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).
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( 111 ) 224.716
( 151 ) 2018.06.14.
( 210 ) M 17 03298
( 220 ) 2017.10.17.
( 732 ) Gyöngy Balázs, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 9
16

Letölthető elektronikus kiadványok, publikációk, letölthető elektronikus kiadványok magazinok formájában.
Rendszeresen megjelenő kiadványok, évkönyvek, nyomtatott kiadványok.

( 111 ) 224.717
( 151 ) 2018.06.14.
( 210 ) M 17 02031
( 220 ) 2017.06.21.
( 732 ) Üdvhadsereg Szabadegyház Magyarország, Budapest (HU)
( 740 ) Kalóczy, Bagi és Wittner Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Üdvhadsereg
( 511 ) 41

Vallásoktatás.

44

Orvosi szolgáltatások.

45

Vallási összejövetelek szervezése, vallási szertartások levezetése.

( 111 ) 224.718
( 151 ) 2018.06.14.
( 210 ) M 17 03169
( 220 ) 2017.10.09.
( 732 ) A3Z INVEST Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Illés Levente Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 224.719
( 151 ) 2018.06.14.
( 210 ) M 17 03686
( 220 ) 2017.11.14.
( 732 ) Etaska.hu Kft., Nyíregyháza (HU)
( 546 )

( 511 ) 18

Bőr pénztárcák; bőr pénztárcák aprópénz tárolásához; bőrből készült táskák és pénztárcák; csuklóra

rögzíthető pénztárcák; erszények, pénztárcák; kézitáskák, pénztárcák és irattárcák; kis erszények, pénztárcák;
levéltárcák, pénztárcák nemesfémből; multifunkciós erszények, pénztárcák; övhöz erősíthető pénztárcák;
pénztárcák, erszények; pénztárcák kártyatartó rekesszel; pénztárcák kártyatartóval; övtáskák; bőrutánzatból
készült táskák; guruló táskák; gurulós táskák; táskák, kézitáská; táskák légi utazáshoz; vállon átvethető táskák;
bőrönd; bőröndök kerekekkel; bőröndök, kézitáskák; utazótáskák, bőröndök, tárcák és más hordozóeszközök;
utazótáskák és bőröndök; útikészletek, bőrönd szettek.
25

Övek [ruházat]; derékszíjak, övek.
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( 111 ) 224.720
( 151 ) 2018.06.14.
( 210 ) M 17 03685
( 220 ) 2017.11.14.
( 732 ) Etaska.hu Kft., Nyíregyháza (HU)
( 546 )

( 511 ) 18

Bőr pénztárcák; bőr pénztárcák aprópénz tárolásához; bőrből készült táskák és pénztárcák; csuklóra

rögzíthető pénztárcák; erszények, pénztárcák; kézitáskák, pénztárcák és irattárcák; kis erszények, pénztárcák;
levéltárcák, pénztárcák nemesfémből; multifunkciós erszények, pénztárcák; övhöz erősíthető pénztárcák;
pénztárcák, erszények; pénztárcák kártyatartó rekesszel; pénztárcák kártyatartóval; övtáskák; bőrutánzatból
készült táskák; guruló táskák; gurulós táskák; táskák, kézitáskák; táskák légi utazáshoz; vállon átvethető táskák;
bőrönd; bőröndök kerekekkel; bőröndök, kézitáskák; utazótáskák, bőröndök, tárcák és más hordozóeszközök;
utazótáskák és bőröndök; útikészletek, bőrönd szettek.
25

Övek [ruházat]; derékszíjak, övek.

( 111 ) 224.721
( 151 ) 2018.06.14.
( 210 ) M 17 02392
( 220 ) 2017.07.25.
( 732 ) Ruzsa Magdolna 100%, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Hazai Kinga, Budapest
( 546 )

( 511 ) 18

Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és szállító táskák; esernyők és napernyők; sétapálcák;

ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára.
25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

( 111 ) 224.722
( 151 ) 2018.06.14.
( 210 ) M 17 02503
( 220 ) 2017.08.07.
( 732 ) Centrál Digitális Média Kft. 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Varga Zoltán, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészeknek és rajzolóknak; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok bevonáshoz és csomagoláshoz; nyomdai
betűkészletek és nyomóformák.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

M1530

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 12. szám, 2018.06.28.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 111 ) 224.723
( 151 ) 2018.06.14.
( 210 ) M 17 03565
( 220 ) 2017.11.06.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 224.724
( 151 ) 2018.06.14.
( 210 ) M 17 03566
( 220 ) 2017.11.06.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 224.725
( 151 ) 2018.06.14.
( 210 ) M 17 03567
( 220 ) 2017.11.06.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 224.726
( 151 ) 2018.06.14.
( 210 ) M 17 03569
( 220 ) 2017.11.06.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 224.727
( 151 ) 2018.06.14.
( 210 ) M 17 03570
( 220 ) 2017.11.06.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 224.728
( 151 ) 2018.06.14.
( 210 ) M 17 03571
( 220 ) 2017.11.06.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
M1531

( 511 ) 5

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 12. szám, 2018.06.28.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 224.729
( 151 ) 2018.06.14.
( 210 ) M 17 03572
( 220 ) 2017.11.06.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 224.730
( 151 ) 2018.06.14.
( 210 ) M 17 03573
( 220 ) 2017.11.06.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 224.731
( 151 ) 2018.06.14.
( 210 ) M 17 03575
( 220 ) 2017.11.06.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 224.732
( 151 ) 2018.06.14.
( 210 ) M 17 03576
( 220 ) 2017.11.06.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 224.733
( 151 ) 2018.06.14.
( 210 ) M 17 03580
( 220 ) 2017.11.06.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 224.734
( 151 ) 2018.06.14.
( 210 ) M 17 03583
( 220 ) 2017.11.06.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
M1532

( 511 ) 5

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 12. szám, 2018.06.28.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 224.735
( 151 ) 2018.06.14.
( 210 ) M 17 03584
( 220 ) 2017.11.06.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Nőgyógyászati készítmények.

( 111 ) 224.736
( 151 ) 2018.06.14.
( 210 ) M 17 03582
( 220 ) 2017.11.06.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 224.737
( 151 ) 2018.06.14.
( 210 ) M 17 03579
( 220 ) 2017.11.06.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 224.738
( 151 ) 2018.06.14.
( 210 ) M 17 03578
( 220 ) 2017.11.06.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 224.739
( 151 ) 2018.06.14.
( 210 ) M 17 03574
( 220 ) 2017.11.06.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 224.740
( 151 ) 2018.06.14.
( 210 ) M 17 03568
( 220 ) 2017.11.06.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
M1533

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 12. szám, 2018.06.28.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

A rovat 97 darab közlést tartalmaz.

M1534

