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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 210 ) M 17 03724
( 220 ) 2017.11.17.
( 731 ) Ági Wellness Kft., Pilismarót (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

Tanítási és okatatási anyagok.

25

Ruházati cikkek.

28

Testnevelési és sportcikkek.

41

Egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; élő előadások bemutatása; filmgyártás, kivéve

reklámfilmek; fitnesz órák vezetése; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és
lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;mentorálás; oktatás biztosítása; online,
nem letölthető videók biztosítása; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; szemináriumok szervezése és
lebonyolítása; táboroztatás; testnevelés; tornatanítás.
( 210 ) M 17 03948
( 220 ) 2017.12.08.
( 731 ) Schóbert Ferenc Norbert, Szentendre (HU)
( 740 ) dr. Magyari-Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Update vegan
( 511 ) 29
30

Dzsemek, lekvárok (nem citrusfélékből); lekvárok (citrusfélékből); padlizsánkrém.
Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

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

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

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

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

áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 00361
( 220 ) 2018.02.06.
( 731 ) Főtaxi Autóközlekedési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Török Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

37

Járművek karbantartása és javítása.

39

Szállítás; utazásszervezés.
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( 210 ) M 18 00483
( 220 ) 2018.02.15.
( 731 ) Rébék-Nagy András 50%, Pécs (HU)
Temesi Zsolt 50%, Pécs (HU)
( 546 )

( 511 ) 35
36

Kereskedelmi marketing [nem értékesítés]; értékesítési promóciós szolgáltatások.
Ingatlanközvetítő irodák szolgáltatásai épületek értékesítésére és bérbeadására; ingatlanokkal kapcsolatos

alkuszi szolgáltatások; ingatlanközvetítési szolgáltatások; ingatlannal kapcsolatos ügyletek és szolgáltatások;
ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlantulajdonbeli tranzakciókhoz kapcsolódó ingatlankezelési szolgáltatások.
( 210 ) M 18 00596
( 220 ) 2018.02.26.
( 731 ) Barabás Zoltán, Debrecen (HU)
( 541 ) BORFÉSZEK
( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok.

41

Borkóstolás.

43

Vendéglátás, borkóstoló, borvacsorák.

( 210 ) M 18 00618
( 220 ) 2018.02.22.
( 731 ) Takarék Kereskedelmi Bank Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Holobrádi Emese, Budapest
( 546 )
( 511 ) 36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás) betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz - saját tőkét meghaladó
mértékű - nyilvánosságtól történő elfogadása; hitel és pénzkölcsön nyújtása; pénzügyi lízing; pénzforgalmi
szolgáltatások nyújtása; elektronikus pénz kibocsátása, valamint olyan papír alapú készpénz helyettesítő fizetési
eszköz (például papíralapú utazási csekk, váltó) kibocsátása, illetőleg az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása,
amely nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak; kezesség és garancia vállalása, valamint egyéb bankári
kötelezettség vállalása; valutával, devizával - ide nem értve a pénzváltási tevékenységet -, váltóval, illetve csekkel
saját számlára vagy bizományosként történő kereskedelmi tevékenység; pénzügyi szolgáltatás közvetítése; letéti
szolgáltatás, széfszolgáltatás; hitel referencia szolgáltatás; pénzváltási tevékenység; megbízás felvétele és
továbbítása; megbízás végrehajtása az ügyfél javára; sajátszámlás kereskedés; portfoliókezelés; pénzügyi eszköz
elhelyezése az eszköz (értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalással
(jegyzési garanciavállalás); pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó
kötelezettségvállalás nélkül; befektetési tanácsadás; a pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, valamint az
ehhez kapcsolódó ügyfélszámla vezetése; a letétkezelés, valamint az ehhez kapcsolódó értékpapírszámla
vezetése, nyomdai úton előállított értékpapír esetében ennek nyilvántartása és ügyfélszámla vezetése; befektetési
hitel nyújtása; a tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint az
egyesüléssel és a vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatás; befektetési szolgáltatási
tevékenységhez kapcsolódó valutával és devizával történő kereskedés; befektetési elemzés és pénzügyi elemzés;
jegyzési garanciavállaláshoz kapcsolódó szolgáltatás; részvénykönyv vezetése; értékpapír kölcsönzés.
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( 210 ) M 18 00623
( 220 ) 2018.02.27.
( 731 ) Nightingale Optics Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Szemvizek; szemcseppek; szemizom lazítók; szemészeti készítmények; szemborogatások; gyógyszeres

szemöblítők; szemnedvesítő készítmények; szemkenőcs gyógyászati használatra; szemtapaszok gyógyászati
célokra; szemkötszerek gyógyászati alkalmazásra; szemre való kötszerek gyógyászati célokra; szemészetben
használt gyógyszerészeti készítmények; viszkoelasztikus anyagok szemészeti célokra; szemápoló folyadékok,
oldatok gyógyászati használatra; szembetegségek megelőzésre szolgáló gyógyszerészeti készítmények; szem
rendellenességek megelőzésre szolgáló gyógyszerészeti készítmények; gyógyszerészeti készítmények
szembetegségek és -tünetek kezelésére; szemfertőzések kezelésére szolgáló helyileg alkalmazott fertőzés elleni
anyagok; helyileg alkalmazott fertőzés elleni anyagok szemfertőzések kezelésére.
9

Szemüveg; szemüvegek; szemüvegtokok; szemüvegszárak; szemüvegpántok; szemüveglencsék;

szemüvegkeretek; szemüvegzsinórok; szemüvegtartók, szemüvegtartó állványok; lencsék szemüvegekhez,
szemüveglencsék; szem-refraktométerek; szemüveg-lencsék; szemvédő eszközök; szemüveg tasakok; szemüveg
alkatrészek; szemüveg-, napszemüvegtokok; kerékpáros szemüvegek; szemészeti üveglencsék; polarizációs
szemüvegek; szemüvegek síeléshez; szemüvegek lencséi; szemüvegek [optikai felírt szemüvegek]; biztonsági
szemüvegek; vakításgátló szemüvegek; vakításmentes szemüvegek; sminkes szemüvegek; kamerás szemüvegek;
látásjavító szemüvegek; háromdimenziós szemüvegek; motoros szemüvegek; nagyító szemüvegek; szemlencsék,
okulárok; védőmaszkok, szemellenzők; védő szemellenzők; lencsék szemüvegekhez; pótlencsék szemüvegekhez;
borítók szemüvegekhez; orrtámaszok szemüvegekhez; szemüvegtokok gyermekszemüvegekhez; oldalvédők
szemüvegekhez; szemüveglencse-védők; nyers szemüveglencsék; biztonsági szemüvegek a szemek védelméhez;
nyeles szemüvegek, lornyonok (opera szemüvegek]; szemvédő viselet sportoláshoz; szemüveg- és
napszemüvegtokok; síeléshez használt szemüvegek; szemüvegre csíptethető napszemüvegek; szemüvegek
lövéshez [optikai]; csíptetős szemüvegek, cvikkerek; védőszemüvegek, biztonsági szemüvegek; virtuális valóság
szemüvegek; zsinórok csíptetős szemüveghez; lencse nélküli szemüvegkeretek; fémből készült szemüvegkeretek;
műanyagból készült szemüvegkeretek; szemüvegek, napszemüvegek és kontaktlencsék; 3D-s szemüvegek
televíziókészülékekhez; visszaverődésgátló bevonattal ellátott szemüvegek; láncok cvikkerhez, csíptetős
szemüveghez; szemlencséket, okulárokat tartalmazó műszerek; keretek nyeles szemüvegekhez, lornyonokhoz;
keretek szemüvegekhez és napszemüvegekhez; láncok szemüvegekhez és napszemüvegekhez; szemüvegkeretek
fémből és szintetikus anyagból; szemüvegkeretek fémből vagy műanyag-fém kombinációjából; fém és műanyag
kombinációjából készült szemüvegkeretek.
44

Szemüveg testreszabása; szemüveg beállítása; szemészeti szolgáltatások; szemészeti szűrési szolgáltatások.

( 210 ) M 18 00624
( 220 ) 2018.02.27.
( 731 ) Nightingale Optics Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Szemvizek; szemcseppek; szemizom lazítók; szemészeti készítmények; szemborogatások; gyógyszeres

szemöblítők; szemnedvesítő készítmények; szemkenőcs gyógyászati használatra; szemtapaszok gyógyászati
célokra; szemkötszerek gyógyászati alkalmazásra; szemre való kötszerek gyógyászati célokra; szemészetben
használt gyógyszerészeti készítmények; viszkoelasztikus anyagok szemészeti célokra; szemápoló folyadékok,
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oldatok gyógyászati használatra; szembetegségek megelőzésre szolgáló gyógyszerészeti készítmények; szem

rendellenességek megelőzésre szolgáló gyógyszerészeti készítmények; gyógyszerészeti készítmények
szembetegségek és -tünetek kezelésére; szemfertőzések kezelésére szolgáló helyileg alkalmazott fertőzés elleni
anyagok; helyileg alkalmazott fertőzés elleni anyagok szemfertőzések kezelésére.
9

Szemüveg; szemüvegek; szemüvegtokok; szemüvegszárak; szemüvegpántok; szemüveglencsék;

szemüvegkeretek; szemüvegzsinórok; szemüvegtartók, szemüvegtartó állványok; lencsék szemüvegekhez,
szemüveglencsék; szem-refraktométerek; szemüveg-lencsék; szemvédő eszközök; szemüveg tasakok; szemüveg
alkatrészek; szemüveg-, napszemüvegtokok; kerékpáros szemüvegek; szemészeti üveglencsék; polarizációs
szemüvegek; szemüvegek síeléshez; szemüvegek lencséi; szemüvegek [optikai felírt szemüvegek]; biztonsági
szemüvegek; vakításgátló szemüvegek; vakításmentes szemüvegek; sminkes szemüvegek; kamerás szemüvegek;
látásjavító szemüvegek; háromdimenziós szemüvegek; motoros szemüvegek; nagyító szemüvegek; szemlencsék,
okulárok; védőmaszkok, szemellenzők; védő szemellenzők; lencsék szemüvegekhez; pótlencsék szemüvegekhez;
borítók szemüvegekhez; orrtámaszok szemüvegekhez; szemüvegtokok gyermekszemüvegekhez; oldalvédők
szemüvegekhez; szemüveglencse-védők; nyers szemüveglencsék; biztonsági szemüvegek a szemek védelméhez;
nyeles szemüvegek, lornyonok (opera szemüvegek]; szemvédő viselet sportoláshoz; szemüveg- és
napszemüvegtokok; síeléshez használt szemüvegek; szemüvegre csíptethető napszemüvegek; szemüvegek
lövéshez [optikai]; csíptetős szemüvegek, cvikkerek; védőszemüvegek, biztonsági szemüvegek; virtuális valóság
szemüvegek; zsinórok csíptetős szemüveghez; lencse nélküli szemüvegkeretek; fémből készült szemüvegkeretek;
műanyagból készült szemüvegkeretek; szemüvegek, napszemüvegek és kontaktlencsék; 3D-s szemüvegek
televíziókészülékekhez; visszaverődésgátló bevonattal ellátott szemüvegek; láncok cvikkerhez, csíptetős
szemüveghez; szemlencséket, okulárokat tartalmazó műszerek; keretek nyeles szemüvegekhez, lornyonokhoz;
keretek szemüvegekhez és napszemüvegekhez; láncok szemüvegekhez és napszemüvegekhez; szemüvegkeretek
fémből és szintetikus anyagból; szemüvegkeretek fémből vagy műanyag-fém kombinációjából; fém és műanyag
kombinációjából készült szemüvegkeretek.
44

Szemüveg testreszabása; szemüveg beállítása; szemészeti szolgáltatások; szemészeti szűrési szolgáltatások.

( 210 ) M 18 00706
( 220 ) 2018.03.06.
( 731 ) Ed. Haas Hungaria Kft., Győr (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 1

Befőző- és élelmiszertartósító szerek.

16

Nyomtatványok; receptkönyvek; újságok.

30

Zselésítő anyagok; zselékivonatok.

( 210 ) M 18 00707
( 220 ) 2018.03.06.
( 731 ) Ed. Haas Hungaria Kft., Győr (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Diétás élelmiszerek és szőlőcukor gyógyászati használatra; ásványi élelmiszer kiegészítők; étvágycsökkentő

szerek; gyógyitalok vitaminos és/vagy azonnal oldódó és/vagy ásványi anyaggal dúsított változatban is.
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Pasztillák szénsavas italokhoz; izotóniás italok.

( 210 ) M 18 00711
( 220 ) 2018.03.07.
( 731 ) Santini Group s.r.o., Prague 2 (CZ)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30
43

Kávé; őrölt kávé; szemes kávék; fogyasztásra kész kávé és kávé alapú italok.
Étel- és italellátás; kávéházak; éttermi szolgáltatások.

( 210 ) M 18 00713
( 220 ) 2018.03.07.
( 731 ) Roll-lamell Árnyékolástechnikai és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunakeszi (HU)
( 740 ) Csépány 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.
11

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

berendezések.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 18 00715
( 220 ) 2018.03.08.
( 731 ) ACTAVIS GROUP PTC ehf, 220 Hafnarfjordur (IS)
( 740 ) dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) VASCOTASIN
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények és anyagok.

( 210 ) M 18 00850
( 220 ) 2018.03.19.
( 731 ) Soltrade Europe Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Trugly Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 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).
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).
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( 210 ) M 18 00851
( 220 ) 2018.03.19.
( 731 ) Soltrade Europe Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Trugly Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) COMPKER
( 511 ) 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).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 00855
( 220 ) 2018.03.19.
( 731 ) Aszódi János, Fülöpjakab (HU)
( 541 ) Új Mezőgazdasági Magazin
( 511 ) 35

Célzott marketing, hirdetési- és reklámszolgáltatások, marketing szolgáltatások, reklámfilmek készítése,

reklámcélú forgatókönyvírás, televíziós reklámozás, online hirdetői tevékenység, reklámszövegek írása.
41

Rádió- és televízió műsorok készítése, riporteri szolgáltatások, stúdiószolgáltatások, filmgyártás.

( 210 ) M 18 00857
( 220 ) 2018.03.20.
( 731 ) HŐSZIVATTYÚ-GÉPÉSZ Kivitelező és Szolgáltató Kft., Pomáz (HU)
( 740 ) Brandcontrol Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 7

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

erőátviteli elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); mezőgazdasági szerszámok, kézi
szerszámok kivételével; keltetőgépek; árusító automaták.
11

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

(az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 01116
( 220 ) 2018.04.10.
( 731 ) Energia Trade Kft, Debrecen (HU)
( 740 ) Rózsa Csaba, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 1

Vízkő-eltávolítók ipari használatra; zsírtalanítók [nem háztartási használatra]; tisztítószerek szerves kémiai

vegyületekhez.
3

Alkoholos oldószerek, melyek tisztítószerek; mosószerek/tisztítószerek, nem gyártási műveletekhez és nem

gyógyászati használatra; tisztítószerek csempékhez; tisztítószerek háztartási célú felhasználásra; tisztítószerek
háztartási használatra.
21

Tisztítószerek felvételére kialakított kefék.
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( 210 ) M 18 01118
( 220 ) 2018.04.10.
( 731 ) Manó Könyvek Kiadó Kft. 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek számára és rajzeszközök;
ecsetek; tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.
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).
( 210 ) M 18 01119
( 220 ) 2018.04.10.
( 731 ) ASP-Netkom Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kaszás Dániel ügyvéd, Budapest
( 546 )

( 511 ) 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).
( 210 ) M 18 01120
( 220 ) 2018.04.10.
( 731 ) Athenaeum Kiadó Kft. 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek számára és rajzeszközök;
ecsetek; tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.
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).
( 210 ) M 18 01121
( 220 ) 2018.04.10.
( 731 ) Kasamas Hungária Kft., Szekszárd (HU)
( 541 ) KASAMAS
( 511 ) 6

Hegesztéshez használt segédanyagok.
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( 210 ) M 18 01122
( 220 ) 2018.04.09.
( 731 ) ThalesNano Energy Zrt., Szeged (HU)
( 546 )
( 511 ) 1

Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; mindezek vegyipari

katalizátor berendezésekhez; hidrogén, oxigén ipari célokra.
9

Tudományos, kutatási és fejlesztési célokra szolgáló berendezések és felszerelések, vegyipari katalizátor

berendezések laboratóriumi használatra; készülékek és berendezések vegyipari katalizátor berendezésekhez,
laboratóriumi használatra; vegyészeti berendezések és eszközök; ózonizátorok, ózonizálók.
( 210 ) M 18 01123
( 220 ) 2018.04.09.
( 731 ) ThalesNano Energy Zrt., Szeged (HU)
( 541 ) O-GENIE
( 511 ) 1

Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; mindezek vegyipari

katalizátor berendezésekhez; hidrogén, oxigén ipari célokra.
9

Tudományos, kutatási és fejlesztési célokra szolgáló berendezések és felszerelések, vegyipari katalizátor

berendezések laboratóriumi használatra; készülékek és berendezések vegyipari katalizátor berendezésekhez,
laboratóriumi használatra; vegyészeti berendezések és eszközök.
( 210 ) M 18 01124
( 220 ) 2018.04.09.
( 731 ) ThalesNano Energy Zrt., Szeged (HU)
( 541 ) H-GENIE
( 511 ) 1

Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; mindezek vegyipari

katalizátor berendezésekhez; hidrogén, oxigén ipari célokra.
9

Tudományos, kutatási és fejlesztési célokra szolgáló berendezések és felszerelések, vegyipari katalizátor

berendezések laboratóriumi használatra; készülékek ésberendezések vegyipari katalizátor berendezésekhez,
laboratóriumi használatra; vegyészeti berendezések és eszközök.
( 210 ) M 18 01125
( 220 ) 2018.04.10.
( 731 ) Hohnstädt Markus, Budapest (HU)
( 541 ) Panoráma Maraton
( 511 ) 26
35

Felsőruházat, nadrágok, pólók, ruházat, sportruházat.
Reklámozás, marketing, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, ruházati termékek

forgalmazása, sportfelszerelések- és sporteszközök forgalmazása .
41

Szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek, sportversenyek rendezése.

( 210 ) M 18 01127
( 220 ) 2018.04.10.
( 731 ) Martina József 10%, Pécs (HU)
Bushinkan Hungary Sport Jiu Jitsu Oktató és Tehetséggondozó Egyesület 90%, Túrony (HU)
( 740 ) Martina József, Pécs
( 541 ) SJJ Sport Jiu Jitsu - Shinmukan Ryu
( 511 ) 35

Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése;

árusító standok bérbeadása; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; hirdetések levélben megrendelve;
hirdetési hely kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; tanácsadás
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fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy

reklámcélú vásárok szervezése; kirakatrendezés; konzultáció személyzeti kérdésekben; közönségszolgálat;
közvéleménykutatás; manöken/modell-szolgálatok reklám vagy kereskedelmi célból; marketing; on-line hirdetői
tevékenység számítógépes hálózaton; pay per click (PPC) hirdetés; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész
állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,
áruminták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek
előállítása; reklámidő bérlete távközlési médiumban; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek
szerkesztése; statisztikák összeállítása; szabadtéri hirdetés; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; számlázás;
személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szövegfeldolgozás; szponzorok felkutatása; televíziós
reklámozás; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti hatékonyság szakértői szolgáltatások; üzleti információk;
üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési
tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó szolgálatok; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel
szabadúszó szolgáltatók részére; vásárlási megrendelések ügyintézése.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; akadémiák [oktatás];

alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; coaching [tréning]; divatbemutatók szervezése szórakoztatási
célokbólegészségvédő klubok szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesztrenmg]; elektronikus desktop kiadói
tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; élő előadások bemutatása; eszmecserék,
kollokviumok szervezése és lebonyolítása; feliratozása (filmek-); fényképészet; filmek gyártása, kivéve a
reklámfilmeket; fitnesztanfolyamok vezetése; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés [szemléltetés];
hangfelvételek kölcsönzése; időmérés sporteseményeken; iskolai szolgáltatások [képzés]; kalligráfiai [szépírási]
szolgáltatások; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása;
kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése;
levelező tanfolyamok; mentorálás; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; oktatás; oktatási tárgyú
információk; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem
letölthető videók biztosítása; óvodák [nevelés]; pályaválasztási tanácsadás; rádió- és televízióprogramok
készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok; show-műsorok szervezése [impresszáriók
szolgáltatásai]; sport edzőtábori szolgáltatások; sportfelszerelések kölcsönzése, a jármüvek kivételével;
sportlétesítmények üzemeltetése; sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; stadionok bérlete;
szabadidős létesítmények rendelkezésre bocsátása; szakmai újraképzés; személyes edzői szolgáltatások [fitnesz];
szemináriumok rendezése és ezetése; szinkronizálás; szórakoztatás; szövegek kiadása, (nem reklámcélú -);
szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban; televíziós szórakoztatás; testnevelés; tornatanítás;
tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videofilmezés.
42

Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; belsőépítészet;

csomagolástervezési szolgáltatások; divattervezés; dokumentumok digitalizálása [szkennelés]; elektronikus
adattárolás; felhőalapú számítástechnika; felhők szétoszlatása; grafikai szolgáltatások; honlap dizájn tanácsadás;
kézírás elemzése [grafológia]; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes rendszerek
tervezése; számítógép programok sokszorosítása; számítógép-szoftver fenntartása; tudományos kutatás;
weboldalak alkotása és fenntartása mások számára.
( 210 ) M 18 01171
( 220 ) 2018.04.13.
( 731 ) NAPRA FORGÓ Rehabilitációs Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Érd
(HU)
( 740 ) Dr. Matuz János Ügyvédi Iroda, Kistarcsa
( 541 ) Smart Sweetie
( 511 ) 5

Cukor gyógyászati célokra; diétás ételek gyógyászati célokra; étrend-kiegészítők; glükóz gyógyászati

célokra; gyógyászati célra alkalmas, liofilizált élelmiszerek; gyógyászati fogyasztószerek; táplálékkiegészítök;
M2397

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 19. szám, 2018.10.15.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
vitaminkészítmények.

30

Agávé szirup [természetes édesítőszer]; cukor; cukorból készült tortadíszek; cukormáz süteményekhez;

cukrászsütemények; csokoládé; csokoládéalapú, kenhető krémek; csokoládé-bevonatú diófélék; csokoládéból
készült tortadíszek; csokoládés italok tejjel; csokoládés italporok; csokoládés mousse-ok [habok]; dióféléket
tartalmazó csokoládés kenhető krémek; édesgyökér [cukrászáru]; édesgyökér [édesség]; édességek karácsonyfák
díszítéséhez; élelmiszer-ízesítők, az illóolajok kivételével; fagylaltok és jégkrémek; fagylaltporok; fondant,
tortamáz; földimogyorós édességek; glükóz étkezési használatra; gofri; gyömbérkenyér, mézeskalács;
gyümölcsös sütemények/torták; gyümölcsös zselés cukor [édességek]; gyümölcsszószok; habcsókok; halva
[édességféle]; ízesítőszerek süteményekhez [kivéve illóolajok; kakaó; kakaóalapú italok; kakaóitalok tejjel;
kamillaalapú italok; kandiscukor; kandiscukor; karamellák [cukorkák]; karamellkrém [karamellizált tejkrém];
kávé; kávé alapú italok; kávéaromák; káve, pörköletlen; kávé tejjel; kekszek, rágcsálnivalók; leheletfrissítö
mentabonbonok; leheletfrissítö rágógumi; macaron [mandulás cukrászsütemény]; malátacukor, maltóz; maláta
emberi fogyasztásra; malátás kekszek; mandulás édességek; marcipán; marcipán massza; menta cukrászati
használatra; mentolos cukorkák; méz; müzli; nyalóka; palacsinták; pálmacukor; pastila [orosz gyümölcsös
sütemény]; pasztillák, szögletes cukorkák [édességek]; petits fours [sütemény]; pralinék; propolisz; pudingok;
rágógumi; rizspuding; rizssütemény; sütemények; süteményekhez való tészta; süteményporok; süteménytészta;
szirupok és melasz; szörbetek [fagylaltok]; természetes édesítőszerek; vajas kekszek [Petit-beurre]; vanília
[ízesítőszer].
( 210 ) M 18 01172
( 220 ) 2018.04.13.
( 731 ) Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Fábián Ábel Balázs, Budapest
( 541 ) Edzők Ligája
( 511 ) 9

Számítógépes szoftverek.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

Nevelés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 18 01188
( 220 ) 2018.04.16.
( 731 ) Szerencsejáték Zrt. 1/1, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Fábián Ábel Balázs, Budapest
( 541 ) Kell egy csapat!
( 511 ) 9

Számítógépes szoftverek online játékok és szerencsejátékok üzemeltetéséhez; számítógépes játékszoftverek

online interaktív játékokhoz.
35

Reklámozás; kereskedelmi adminisztráció.

41

Nevelés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 18 01220
( 220 ) 2018.04.18.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) AYOLA
( 511 ) 9
10

Számítógépes szoftverek, adathordozó berendezések.
Hőmérők gyógyászati használatra, elemző készülékek gyógyászati használatra, diagnosztikai készülékek

gyógyászati használatra, érzékelő készülékek egészségügyi használatra, ovulációt diagnosztizáló eszközök.
44

Gyógyszerészeti tanácsadás; távgyógyászati szolgáltatások, megtermékenyítést elősegítő szolgáltatások,

orvosi szolgáltatások az emberi test állapotának diagnózisához.
( 210 ) M 18 01225
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( 220 ) 2018.04.18.
( 731 ) Little Caesar Enterprises, Inc., Detroit, Michigan (US)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 29

Hús, hal, szárnyas és vadhús; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; sajtok; saláták;

főzőolajok; húsfeltétek, csirkehús feltétek, sajtfeltétek, gyümölcs feltétek és zöldség feltétek pizzákhoz.
30

Pizzák, száraztészták, pizza tészta, szendvicsek, kiflik, zsemlék, briósok, molnárkák, snack ételek, sütőipari

termékek, sütemények, kekszek, kétszersültek, torták, lepények, gyümölcslepények, gyümölcskosárkák, gofrik,
fánkok; készételek; fagylaltok; liszt és más gabonakészítmények, kenyér, sütemények és cukrászkészítmények;
méz, melaszszirup; élesztő, sütőpor; só, mustár; ecet, szószok és ízesítők, salsa és mártogatós szószok; fűszerek;
jég és jégkrém; kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, pótkávé.
43

Éttermi szolgáltatások, kávéházi szolgáltatások, étkezdei szolgáltatások, gyorséttermi (snack bár)

szolgáltatások, elvitelre kész ételek és italok szolgáltatása; vendéglátási (étel és ital) szolgáltatások.
( 210 ) M 18 01246
( 220 ) 2018.04.18.
( 731 ) Bulya Sándor e.v., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Tivadar Krisztián András, Budapest
( 541 ) LIKEDRIVE
( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 01247
( 220 ) 2018.04.18.
( 731 ) Di-Care Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Csitár
(Nógrádgárdony) (HU)
( 740 ) Dr. Ádler Dóra, Budapest
( 541 ) DCM Inzulin Pen Gomb
( 511 ) 9

Adatfeldolgozó berendezések és tartozékaik (elektromos és mechanikus); adatfeldolgozó készülékek,

berendezések; adatfeldolgozó programok; elektronikus adatbázisok; adatgyűjtő készülékek, eszközök;
kommunikációs berendezések; mobil adatgyűjtők; számítógéphálózati és adatkommunikációs berendezések.
44

Egészségügyi tanácsadási és információs szolgáltatások; betegek és orvosok által vezetett nyilvántartások

online biztosítása a vércukorszint mérésekkel kapcsolatban.
( 210 ) M 18 01248
( 220 ) 2018.04.18.
( 731 ) Di-Care Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Csitár
(Nógrádgárdony) (HU)
( 740 ) Dr. Ádler Dóra, Budapest
( 541 ) DCM Inzulin Pen Tok
( 511 ) 9

Adatfeldolgozó berendezések és tartozékaik (elektromos és mechanikus); adatfeldolgozó készülékek,

berendezések; adatfeldolgozó programok; elektronikus adatbázisok; adatgyűjtő készülékek, eszközök;
kommunikációs berendezések; mobil adatgyűjtők; számítógéphálózati és adatkommunikációs berendezések.
44

Egészségügyi tanácsadási és információs szolgáltatások; betegek és orvosok által vezetett nyilvántartások

online biztosítása a vércukorszint mérésekkel kapcsolatban.
( 210 ) M 18 01249
( 220 ) 2018.04.18.
( 731 ) Di-Care Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Csitár
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(Nógrádgárdony) (HU)

( 740 ) Dr. Ádler Dóra, Budapest
( 541 ) DCM Kommunikációs Doboz
( 511 ) 9

Adatfeldolgozó berendezések és tartozékaik (elektromos és mechanikus); adatfeldolgozó készülékek,

berendezések; adatfeldolgozó programok; elektronikus adatbázisok; adatgyűjtő készülékek, eszközök;
kommunikációs berendezések; mobil adatgyűjtők; számítógéphálózati és adatkommunikációs berendezések.
44

Egészségügyi tanácsadási és információs szolgáltatások; betegek és orvosok által vezetett nyilvántartások

online biztosítása a vércukorszint mérésekkel kapcsolatban.
( 210 ) M 18 01250
( 220 ) 2018.04.18.
( 731 ) Di-Care Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Csitár
(Nógrádgárdony) (HU)
( 740 ) Dr. Ádler Dóra, Budapest
( 541 ) DCM DiabManag
( 511 ) 9

Adatfeldolgozó berendezések és tartozékaik (elektromos és mechanikus); adatfeldolgozó készülékek,

berendezések; adatfeldolgozó programok; elektronikus adatbázisok; adatgyűjtő készülékek, eszközök;
kommunikációs berendezések; mobil adatgyűjtők; számítógéphálózati és adatkommunikációs berendezések.
44

Egészségügyi tanácsadási és információs szolgáltatások; betegek és orvosok által vezetett nyilvántartások

online biztosítása a vércukorszint mérésekkel kapcsolatban.
( 210 ) M 18 01255
( 220 ) 2018.04.19.
( 731 ) FOO Szolgáltató Kft., Orfű (HU)
( 740 ) dr. Rövid Noémi, Pécs
( 541 ) FISHING ON ORFŰ
( 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).
( 210 ) M 18 01256
( 220 ) 2018.04.20.
( 731 ) Europe Zhiyuan Logistics Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 39

Közúti áruszállítás, légiszállítás, vasúti-, víziszállítás.

( 210 ) M 18 01257
( 220 ) 2018.04.20.
( 731 ) Geopolisz Green Energy Kft., Acsa (HU)
( 546 )

( 511 ) 11

Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató és egészségügyi
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berendezések; napkollektorok [fűtés].

( 210 ) M 18 01258
( 220 ) 2018.04.20.
( 731 ) Bagosi Tamás, Gyula (HU)
( 541 ) Dig-Build Kft.- a tiszta megoldás
( 511 ) 37

Általános épülettakarítás, takarítás; mosás; mosodai szolgáltatások; szőnyegtisztítás; vegytisztítás;

fertőtlenítés; vászonnemű vasalása.
( 210 ) M 18 01260
( 220 ) 2018.04.18.
( 731 ) Haworth, Inc., Holland (US)
( 300 ) 87-833,822 2018.03.14. US
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BOWI
( 511 ) 20

Bútorok; irodai bútorok.

( 210 ) M 18 01261
( 220 ) 2018.04.19.
( 731 ) Nagy Zsuzsanna Krisztina 100%, Kecskemét (HU)
( 541 ) AMINA-módszer
( 511 ) 35

Üzletvezetéssel és üzleti tevékenységekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások.

( 210 ) M 18 01262
( 220 ) 2018.04.20.
( 731 ) HARVEY NORMAN TRADING družba za trgovino d.o.o., Ljubljana (SI)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 20

Méhkaptárak, borostyán, rudak szintetikus ámbrából, lemezek szintetikus ámbrából, állati karmok, állati

paták, ezüstözött üveg (tükrök), szekrények, műalkotások fából, viaszból, gipszből vagy műanyagból, tárolók
nem fémből, seprűnyelek nem fémből, bálnacsont, megmunkálatlan vagy félig megmunkált, bambusz, padok
(bútorok), halas kosarak, hordók, nem fémből, hordók (barrel), nem fémből, bölcsők, könyvállványok,
könyvespolcok, faorsók fonálhoz, selyemhez, paszományhoz, szalagok fából, postaládák nem fémből vagy
falazatból, fából vagy műanyagból készült dobozok, dugók, nem fémből, nem fémből készült kikötő bóják, fejes
csavarok, nem fémből, dugók palackokhoz, palacktartók, fa csomagolás palackokhoz, hímzőkeretek,
pohárszékek, ebédlőszekrények, zsúrkocsik (bútorok), álló asztalok, mellszobrok fából, viaszból, gipszből vagy
műanyagból, képkeretek, kaptárakhoz fakeretek, dobozok fából vagy műanyagból, tároló ládák nem fémből,
számológép állványok, kanapék, hordócsapok, nem fémből, zárókupakok nem fémből, üvegdugók nem fémből,
kódolatlan műanyag kulcskártyák, kartotéktartó szekrények (bútorok), irattartó szekrények, mindenféle
hordóabroncs nem fémből, koporsók, székek (ülések), nyugágyak, szívószál italokhoz, hordóállványok, nem
fémből, zsúrkocsik (bútorok), zsanérok, csuklópántok, nem fémből, körömkoptató állvány macskák számára,
vasúti rakodási mintaszerelvények, nem fémből, fűrészbakok, nem fémből készült csapok, ékek, kennelek,
ruhafogasok, viaszfigurák, lépek kaptárakba, iratgyűjtő polcok, tárolók nem fémből, fiókos szekrények,
fodrászszékek, nem fémből készült tartályok folyékony tüzelőanyagokhoz, komódok, asztallapok, vízvezeték
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szelepek műanyagból tartályok, mindenféle kagyló, korall, nem fém tálcák, parafa szalagok, szaru nyers vagy

félig megmunkált állapotban, állati szarvak, elefántcsont dió, ágynemű, kivéve vászon, hálózsákok
kempingezéshez, fekhelyek házi kedvenceknek, párnák, légpárnák, nem gyógyászati célokra, párnák
háziállatoknak, kádak, nem fémből, fahordók bor lefejtéséhez, ételdíszek műanyagból, gurulós tálaló asztalkák,
gurulós számítógépasztal, nem fém, nem mechanikus csörlők hajlékony tömlőkhöz, díványok, kerevetek,
hordódongák, műanyag lefolyók (szelepek), műasztalos ipari termékek, teknőspáncél, teknőspáncél pótanyagai,
karók növényekhez vagy fákhoz, fából vagy műanyagból készült létrák, háztartási szikrafogók, fa vagy műanyag
hirdetmények, plakátok, anyacsavarok nem fémből, tajtékkő, csomagolótartályok műanyagból, fa csomagolás
palackokhoz, mobillépcsők utas-beszállító rámpához nem fémből, függönytartók, nem textil anyagból, kitömött
állatok, lécek, szegélyek képkeretekhez, etetőszékek csecsemőknek, bébikompok, nem fém, nem mechanikus
csörlők hajlékony tömlőkhöz, fa- vagy műanyag jelzőtáblák, fa palackborítás, munkapadok, állványok, nem
fémből készült satupadok, nem elektromos ventilátorok személyes használatra, fotelek, üvegdugók nem fémből,
tartályzárak, nem fémből, kartotéktartó szekrények, figurák (szobrocskák) fából, viaszból, gipszből vagy
műanyagból, úszó tartályok, nem fémből, mindenfajta hordó nem fémből, szikrafogók, koporsószerelvények nem
fémből, ablakszerelvények nem fémből, ajtószerelvények nem fémből, tükrök (ezüstözött üveg), daraboló
blokkok (hentes asztalok), zászlórudak, faládák, ruhazsákok (ruhás szekrénybe), ruhavédő (tároláshoz), tároló
tartályok, nem fémből, osztrigahéjak, vízágyak nem gyógyászati célra, azonosító karkötők nem fémből (kórházi
használatra), elefántcsont nyers vagy félig megmunkált, virágtartó állványok (bútorok), rattan, ládák játékokhoz,
újságtartó állványok, postaládák nem fémből vagy falazatból, dugók, fából készült ágyak, képkeret lécek,
ágyneműk vászonhuzatok kivételével, ágyak, kórházi ágyak, ágyszerelvények nem fémből, vízágyak nem
gyógyászati célra, ágylábak görgői nem fémből, ajtóreteszek nem tömbből, pulpitusok, késmarkolat nem fémből,
sarlónyelek nem fémből, szerszámnyelek nem fémből, húsos pultok nem fémből, próbababák, nagy
szállítókosarak, lépcsők (létra) nem fémből, matracok, légmatracok nem gyógyászati célra, hímzőkeretek,
bútorok, irodabútorok, műanyag bútorszegély, nem fémből készült bútorszerelvények, fém bútorok, fából készült
elválasztó elemek bútorokba, bútorajtók, nem fém bútorgörgők, tükrök (ezüstözött üvegek), kézi tükrök
(WC-tükör), mozgó függődíszek, szélcsengők, iskolabútorok, tartók kefékhez, habarcsvödör nem fémből, rudak,
szegélyek képkerethez, gyöngyház nyers vagy félig megmunkált állapotban, kennelek házi kedvenceknek,
fészkelő ládák, fészkelő ládák házi kedvenceknek, házszámok, nem fémből, nem világító, felfújható reklám
tárgyak, kitömött madarak, párnák, légpámák nem gyógyászati célra, szalmazsákok, szalmaszalagok, fonott
szalma, kivéve szőnyeg, szalmaszálak iváshoz, szalma matracok, rakodólapok, nem fémből, rakodólapok
anyagmozgatáshoz nem fémből, kenyérkosarak, kosarak nem fémből, spanyolfalak, paravánok, járókák,
ruhafogasok nem fémből, rögzítőkarmok műanyag kábelekhez vagy csövekhez, rudak, póznák nem fémből,
gyógyszer szekrények, lakberendezési tárgyak, tükörlapok, azonosító táblák nem fémből, rendszámtáblák nem
fémből, rakodólapok nem fémből, ajtókilincsek, nem fémből, kalapállványok, könyvtartók, fogasok (bútorok),
kampók, fogasok ruhaakasztó rúdhoz nem fémből, esernyőállványok, magazin állványok, virágcseréptartó
talpazatok, műanyag görgők árnyékolókhoz, árubemutató állványok, asztalok, szarvasagancsok, erdei állatetetó,
puskatartó állványok, állványok, polcok, méhsejtek, lépek kaptárakba, tartályok, nem fémből sem falazatokból,
szőnyegek, csúszásgátlók mosogatóba, függönykarikák, függönyakasztók, bambusz függönyök, gyöngysor
függöny dekorációs célra, függönygörgők, függöny elkötők, függönytartó sínek, függönyrudak, szegecsek, nittek
nem fémből, nád (fonóanyagok), rattan, íróasztalok, kábelsaruk nem fémből, zárak, nem fémből, nem elektromos
és nem fém zárak járművekhez, nem fémből készült törülköző adagolók, törölközőállványok (bútor), ülések,
fémülések, kanapék, ágybetétek, szelepek, nem fémből, nem gépalkatrészek, fa-, viasz-, gipsz- vagy műanyag
szobrok, fa-, viasz-, gipsz- vagy műanyag figurák, süllyesztett beltéri rolók, beltéri árnyékolók (bútorok),
fapálcikákból (bambusz) font árnyékolók (bútorok), kulcstartó táblák, hirdetőtáblák, asztalok, műszaki
rajzasztalok, masszázs asztalok, fésülködő asztalok, mosdókagylók (bútorok), fém asztalok, asztallapok, polcok
tárolásához, íróasztalok, székek, rögzítő dübelek nem fémből, lépcsőkorlátok, szőnyegek gyerekjárókához,
sátorkarók nem fémből, fejtámlák (bútorok), fiókok, hordótartó állványok nem fémből, hordók, nem fémből,
csapok hordóhoz, nem fémből, nyugágyak, vödörhordozó rúd vállra rakodólapok (szállító) nem fémből,
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hengerpárnák, szalmafonatok, bakok, kecskelábak (bútor), temetkezési urna, lemeztartók, fonott áru, szelepek

nem fémből, nem gépalkatrész, ruhaakasztók nem fémből, csavarok nem fémből, vitrinek (bútor).
21

Itatóvályúk, aeroszol adagolók, nem gyógyászati célokra, hőszigetelt tárolók élelmiszerekhez, üvegampullák

(tartályok), fésűk állatokhoz, beltéri akvárium, öntözőberendezések, kerti öntözők, öntözőkannák, porcelán-,
terrakotta vagy üveg műtárgyak, tányérok, eldobható tányérok, etetővályúk, nem elektromos kukták, alomtálcák
házi kedvenceknek, evőpálcikák (konyhai eszközök), seprűk, felmosók, szőnyegseprők, üvegpalackok (tartályok),
vödrök, borotvaecsetek, törölköző tartók és karikák, mosdótálak, koktél keverők, hordozható kádak
csecsemőknek, habverők, nem elektromos, állatfésűk, lókefék, vajtartók, ivópalackok utazóknak,
borotvapamacsok, borotvaecsetek, gyertya gyűrűk, üvegedények, hőszigetelt tartályok italokhoz, keksztartók,
uzsonnás dobozok, kenyértartók, üvegdobozok, tálak, demizsonok, cukorkás dobozok, üvegdugók, kandeláberek,
vízforralók, nem elektromos, üvegtálak, palackok, porcelán fogantyúk, sütőnyársak fémből, korsók, kefeáruk,
anyagok kefekészítéshez, ecsetek, elektromos kefék kivéve gépalkatrészek, mosogatókefék, nem elektromos
keverőgépek háztartási célokra, asztali ecet- és olajtartó, mellszobrok porcelánból, terrakottából vagy üvegből,
porcelántálcák, kézi működtetésű kávédarálók, kávéskészletek, nem elektromos kávéskannák, ketrecek
háziállatoknak, gyertyatartók, dekanterek, poháralátétek nem papírból vagy textilből, forgatható tálca asztalra,
nyeles lábasok, nem elektromos kukták, kerámiák háztartási célra, gyertyatartók, szenesvödrök, üstök, katlanok,
cumisüveg melegítők, nem elektromos, cipőkefék, sámfák, ingtágító keretek, lókefék, tisztító rongyok, porcelán
díszek (porcelánáruk), söröskorsók, polírozók (nem elektromos készülékek), viaszos polírozó készülékek
cipőkhöz (nem elektromos), vajtartó búrák, nem elektromos gyorsfőző edények, enyves fazekak, tojástartók,
kosarak háztartási célra, ivókürtök, cipőkanalak, kozmetikai eszközök, pamut hulladékok takarításhoz,
tésztavágók, akváriumfedők, nyakkendőprések, vályúk állatoknak, rosták (háztartási eszközök), kristályok
(üvegáru), valamennyi kancsó, keverő kanál (konyhai eszközök), főzőedény készletek, konyhai tárolók,
fogpiszkálók, tálak, demizsonok, pumpák eldugult lefolyók tisztítására, smink eltávolítására szolgáló készülékek,
nem elektromos, bontófésűk, fogkefék, elektromos fogkefék, nem elektromos portalanító készülékek, nem
elektromos szagtalanító készülékek személyes használatra, alátétek nem papírból és textilből, vasalóállványok,
tálalátétek (asztali edények), fém dobozok papírtörülközők adagolásához, szájzuhanyok, tálak, sámfák,
tortavágók (konyhai eszközök), háztartási keverők, nem elektromos, porcelán vagy üveg jelzőtáblák, tölcsérek,
fűszertartók, porrongyok (törlőruhák), gyertyakoppantók, textil tároló dobozok, állatfésűk. fajanszok, fazék
fedélrögzítők, nem elektromos ostyasütők, figurák (szobrocskák) porcelánból, terrakottából vagy üvegből,
fogselyem, nem elektromos kávéfilterek, háztartási szűrők, palackok, virág- és növényállványok (virágok
elrendezésére), sámfák, kézi habverők, nem elektromos, háztartási célra, olajsütők, nem elektromos, sajttál búrák,
súrolókefék, kompótos tálka, háztartási füstelszívók, csajkák, evőcsészék, polírozó kesztyűk, háztartási célú
kesztyűk, sütőformák, nem elektromos gofri sütők, jégvödrök, lemezüveg (nyersanyag), hordozható hűtők, nem
elektromos, kelyhek, papír- vagy műanyag poharak, ivóüvegek utazók számára, grillek (főzőeszközök),
grillállványok, kátránykenő kefék hosszú nyéllel, fedeles kupák, asztali olajtartók, termoszok, kertészkesztyűk,
tálak, gyapjúhulladék takarításhoz, tej kifutását megakadályozó betét, szórófejek öntözőcsőhöz, serpenyők,
zöldséges tálak, lúgos dézsák, ruhaszárítók, likőrös készletek, alomtálcák házi kedvenceknek, spicckanalak
konyhai használatra, majolika, etetőedények állatoknak, főzőedények, nem elektromos kukták, kézi keverők
(shakerek), háztartási szivacsok, menükártyák, porolók, üvegmozaikok, nem építési célú, légycsapók, öntőformák
(háztartási eszközök), jégkocka formák, sütőformák, kézi működtetésű malmok házi használatra, tisztítókóc, kézi
működtetésű tisztító eszközök, műtojások, kézzel működtetett tészta gépek, madárgyűrűk, madárfürdők,
madárkalitkák, körömkefék, opálüveg, palacknyitók, kesztyű tágítók, acélgyapot takarításhoz, kenyérkosarak,
nadrág tágítók, toalettpapír-tartók, párologtatók, sziták, csiszolószivacsok a bőr tisztításához, szarvasbőr
tisztításhoz, fésűk, elektromos fésűk, fésűtartók, lapátkák háztartási használatra, nem elektromos kávéfőzők,
cipőkanalak, rovarcsapdák, ruhacsipeszek, pipetták (borkóstolós csészék), piknik készletek (edények), konyhai
vágódeszkák, mosódeszkák, kenyérvágó deszkák, vasalódeszka borítók, virág- és növényállványok (virágok
elrendezéséhez), háztartási tálcák, papírtálcák háztartási célra, edények, étel búrák, papírtányérok, portörlő
tollseprűk, cukrászati nyomózsákok, olajsütők, cserépedények, sörték kefékhez, kézi működtetésű borsőrlők,
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borstartók, polírozó fényesítő anyagok kivéve papír és kő készítmények, polírozó készülékek és gépek háztartási

célra, nem elektromos, bőr fényesítéshez, öntözőfejek locsolókannákhoz, disznósörte kefék, porcelánáruk,
borotvapamacs tartók, asztali késbak, fogpiszkálótartók, szivacstartók, toalettpapír-tartók, törülközőtartók és
gyűrűk, kaspók nem papírból, fazekasáruk, edények, fazekak, virágcserepek, fazékfedők, éjjeliedények,
szemeteskukák, púderpamacsok, kompakt púderek, fokhagyma-prések (konyhai eszközök), nem elektromos
gyümölcsprések háztartási célokra, nadrágprések, parfümszórók, jeges vödrök, morzsatálcák, háztartási reszelők,
patkányfogók, ivóedények, hőszigetelt tartályok, tartályok és konténerek tisztítására szolgáló kefék, fém
súrolópárnák, hűtőpalackok, hőcserélő folyadékokat tartalmazó ételhűtök háztartási célokra, vasalódeszkák,
vasalóállványok, sodrófák, nyújtófák, izotermikus táskák, saláta tálak, sószórók, szappantartó dobozok,
szappanadagolók, szappantartók, vödrök, ruhaszárítók, szárítók, vödrök, öntözők, permetezők virágok és
növények öntözéséhez, étkészletek, fémtartályok papírtörülközők adagolásához, szalvétatartók, szalvétagyűrűk,
olvasztott kvarc (félkész tennék) nem építkezéshez, kvarcüvegrostok nem textilipart használatra, szifonok
szénsavas vízhez, állatsörték (kefeáruk), fémedények fagylaltok és jeges italok készítéséhez, csészealjak,
cipőkanalak, kaptafák, leveses tálak, szemöldök kefék, egérfogók, spatulák (konyhai eszközök), szobrocskák
porcelánból, terrakottából vagy üvegből, nippek porcelánból, terrakottából vagy üvegből, cukortartók,
asztaldíszek, sziták (háztartási eszközök), háztartási hamurosták, súroló párnák, konyhai célú csiszolópárnák,
szőnyegporolók (kéziszerszámok), tortalapátok, beltéri terráriumok növénvtermesztés), beltéri terráriumok
(akváriumok), teásdobozok, teatojás, mindenféle teaszűrök, teás készletek, teáskannák dugóhúzók,
cipőgombolók, malacperselyek nem fémből, toalett kefék, toalett szivacsok, piperetáskák, toalett eszközök,
tisztító rongyok, urnák, konyhai eszközök, főző eszközök, nem elektromos, háztartási eszközök, étkészletek
kések, villák és kanalak kivételével, parfümszórók, vázák, éjjeliedények, üveg beépített vékony elektromos
vezetékekkel, nyers vagy félig megmunkált üveg, kivéve építőanyag, zománcozott üveg, üvegszál nem
szigeteléshez vagy textilipari felhasználásra, üvegrost fonal nem textilipari célra, üveggyapot nem szigeteléshez,
festett üvegáru, üvegek (tárolóedények), üvegpoharak, lámpaüvegek, opálüvegek, italkiöntők. ruha tágítók,
pipetták (borkóstoláshoz), üveg járműablakokhoz (fékész termékek), baromfi gyűrűk, kalitkák.
( 210 ) M 18 01263
( 220 ) 2018.04.20.
( 731 ) HARVEY NORMAN TRADING družba za trgovino d.o.o., Ljubljana (SI)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MIOTTO
( 511 ) 20

Méhkaptárak, borostyán, rudak szintetikus ámbrából, lemezek szintetikus ámbrából, állati karmok, állati

paták, ezüstözött üveg (tükrök), szekrények, műalkotások fából, viaszból, gipszből vagy műanyagból, tárolók
nem fémből, seprűnyelek nem fémből, bálnacsont, megmunkálatlan vagy félig megmunkált, bambusz, padok
(bútorok), halas kosarak, hordók, nem fémből, hordók (barrel), nem fémből, bölcsők, könyvállványok,
könyvespolcok, faorsók fonálhoz, selyemhez, paszományhoz, szalagok fából, postaládák nem fémből vagy
falazatból, fából vagy műanyagból készült dobozok, dugók, nem fémből, nem fémből készült kikötő bóják, fejes
csavarok, nem fémből, dugók palackokhoz, palacktartók, fa csomagolás palackokhoz, hímzőkeretek,
pohárszékek, ebédlőszekrények, zsúrkocsik (bútorok), álló asztalok, mellszobrok fából, viaszból, gipszből vagy
műanyagból, képkeretek, kaptárakhoz fakeretek, dobozok fából vagy műanyagból, tároló ládák nem fémből,
számológép állványok, kanapék, hordócsapok, nem fémből, zárókupakok nem fémből, üvegdugók nem fémből,
kódolatlan műanyag kulcskártyák, kartotéktartó szekrények (bútorok), irattartó szekrények, mindenféle
hordóabroncs nem fémből, koporsók, székek (ülések), nyugágyak, szívószál italokhoz, hordóállványok, nem
fémből, zsúrkocsik (bútorok), zsanérok, csuklópántok, nem fémből, körömkoptató állvány macskák számára,
vasúti rakodási mintaszerelvények, nem fémből, fűrészbakok, nem fémből készült csapok, ékek, kennelek,
ruhafogasok, viaszfigurák, lépek kaptárakba, iratgyűjtő polcok, tárolók nem fémből, fiókos szekrények,
fodrászszékek, nem fémből készült tartályok folyékony tüzelőanyagokhoz, komódok, asztallapok, vízvezeték
szelepek műanyagból tartályok, mindenféle kagyló, korall, nem fém tálcák, parafa szalagok, szaru nyers vagy
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félig megmunkált állapotban, állati szarvak, elefántcsont dió, ágynemű, kivéve vászon, hálózsákok

kempingezéshez, fekhelyek házi kedvenceknek, párnák, légpárnák, nem gyógyászati célokra, párnák
háziállatoknak, kádak, nem fémből, fahordók bor lefejtéséhez, ételdíszek műanyagból, gurulós tálaló asztalkák,
gurulós számítógépasztal, nem fém, nem mechanikus csörlők hajlékony tömlőkhöz, díványok, kerevetek,
hordódongák, műanyag lefolyók (szelepek), műasztalos ipari termékek, teknőspáncél, teknőspáncél pótanyagai,
karók növényekhez vagy fákhoz, fából vagy műanyagból készült létrák, háztartási szikrafogók, fa vagy műanyag
hirdetmények, plakátok, anyacsavarok nem fémből, tajtékkő, csomagolótartályok műanyagból, fa csomagolás
palackokhoz, mobillépcsők utas-beszállító rámpához nem fémből, függönytartók, nem textil anyagból, kitömött
állatok, lécek, szegélyek képkeretekhez, etetőszékek csecsemőknek, bébikompok, nem fém, nem mechanikus
csörlők hajlékony tömlőkhöz, fa- vagy műanyag jelzőtáblák, fa palackborítás, munkapadok, állványok, nem
fémből készült satupadok, nem elektromos ventilátorok személyes használatra, fotelek, üvegdugók nem fémből,
tartályzárak, nem fémből, kartotéktartó szekrények, figurák (szobrocskák) fából, viaszból, gipszből vagy
műanyagból, úszó tartályok, nem fémből, mindenfajta hordó nem fémből, szikrafogók, koporsószerelvények nem
fémből, ablakszerelvények nem fémből, ajtószerelvények nem fémből, tükrök (ezüstözött üveg), daraboló
blokkok (hentes asztalok), zászlórudak, faládák, ruhazsákok (ruhás szekrénybe), ruhavédő (tároláshoz), tároló
tartályok, nem fémből, osztrigahéjak, vízágyak nem gyógyászati célra, azonosító karkötők nem fémből (kórházi
használatra), elefántcsont nyers vagy félig megmunkált, virágtartó állványok (bútorok), rattan, ládák játékokhoz,
újságtartó állványok, postaládák nem fémből vagy falazatból, dugók, fából készült ágyak, képkeret lécek,
ágyneműk vászonhuzatok kivételével, ágyak, kórházi ágyak, ágyszerelvények nem fémből, vízágyak nem
gyógyászati célra, ágylábak görgői nem fémből, ajtóreteszek nem tömbből, pulpitusok, késmarkolat nem fémből,
sarlónyelek nem fémből, szerszámnyelek nem fémből, húsos pultok nem fémből, próbababák, nagy
szállítókosarak, lépcsők (létra) nem fémből, matracok, légmatracok nem gyógyászati célra, hímzőkeretek,
bútorok, irodabútorok, műanyag bútorszegély, nem fémből készült bútorszerelvények, fém bútorok, fából készült
elválasztó elemek bútorokba, bútorajtók, nem fém bútorgörgők, tükrök (ezüstözött üvegek), kézi tükrök
(WC-tükör), mozgó függődíszek, szélcsengők, iskolabútorok, tartók kefékhez, habarcsvödör nem fémből, rudak,
szegélyek képkerethez, gyöngyház nyers vagy félig megmunkált állapotban, kennelek házi kedvenceknek,
fészkelő ládák, fészkelő ládák házi kedvenceknek, házszámok, nem fémből, nem világító, felfújható reklám
tárgyak, kitömött madarak, párnák, légpámák nem gyógyászati célra, szalmazsákok, szalmaszalagok, fonott
szalma, kivéve szőnyeg, szalmaszálak iváshoz, szalma matracok, rakodólapok, nem fémből, rakodólapok
anyagmozgatáshoz nem fémből, kenyérkosarak, kosarak nem fémből, spanyolfalak, paravánok, járókák,
ruhafogasok nem fémből, rögzítőkarmok műanyag kábelekhez vagy csövekhez, rudak, póznák nem fémből,
gyógyszer szekrények, lakberendezési tárgyak, tükörlapok, azonosító táblák nem fémből, rendszámtáblák nem
fémből, rakodólapok nem fémből, ajtókilincsek, nem fémből, kalapállványok, könyvtartók, fogasok (bútorok),
kampók, fogasok ruhaakasztó rúdhoz nem fémből, esernyőállványok, magazin állványok, virágcseréptartó
talpazatok, műanyag görgők árnyékolókhoz, árubemutató állványok, asztalok, szarvasagancsok, erdei állatetetó,
puskatartó állványok, állványok, polcok, méhsejtek, lépek kaptárakba, tartályok, nem fémből sem falazatokból,
szőnyegek, csúszásgátlók mosogatóba, függönykarikák, függönyakasztók, bambusz függönyök, gyöngysor
függöny dekorációs célra, függönygörgők, függöny elkötők, függönytartó sínek, függönyrudak, szegecsek, nittek
nem fémből, nád (fonóanyagok), rattan, íróasztalok, kábelsaruk nem fémből, zárak, nem fémből, nem elektromos
és nem fém zárak járművekhez, nem fémből készült törülköző adagolók, törölközőállványok (bútor), ülések,
fémülések, kanapék, ágybetétek, szelepek, nem fémből, nem gépalkatrészek, fa-, viasz-, gipsz- vagy műanyag
szobrok, fa-, viasz-, gipsz- vagy műanyag figurák, süllyesztett beltéri rolók, beltéri árnyékolók (bútorok),
fapálcikákból (bambusz) font árnyékolók (bútorok), kulcstartó táblák, hirdetőtáblák, asztalok, műszaki
rajzasztalok, masszázs asztalok, fésülködő asztalok, mosdókagylók (bútorok), fém asztalok, asztallapok, polcok
tárolásához, íróasztalok, székek, rögzítő dübelek nem fémből, lépcsőkorlátok, szőnyegek gyerekjárókához,
sátorkarók nem fémből, fejtámlák (bútorok), fiókok, hordótartó álványok nem fémből, hordók, nem fémből,
csapok hordóhoz, nem fémből, nyugágyak, vödörhordozó rúd vállra rakodólapok (szállító) nem fémből,
hengerpárnák, szalmafonatok, bakok, kecskelábak (bútor), temetkezési urna, lemeztartók, fonott áru, szelepek
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nem fémből, nem gépalkatrész, ruhaakasztók nem fémből, csavarok nem fémből, vitrinek (bútor).
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Itatóvályúk, aeroszol adagolók, nem gyógyászati célokra, hőszigetelt tárolók élelmiszerekhez, üvegampullák

(tartályok), fésűk állatokhoz, beltéri akvárium, öntözőberendezések, kerti öntözők, öntözőkannák, porcelán-,
terrakotta vagy üveg műtárgyak, tányérok, eldobható tányérok, etetővályúk, nem elektromos kukták, alomtálcák
házi kedvenceknek, evőpálcikák (konyhai eszközök), seprűk, felmosók, szőnyegseprők, üvegpalackok (tartályok),
vödrök, borotvaecsetek, törölköző tartók és karikák, mosdótálak, koktél keverők, hordozható kádak
csecsemőknek, habverők, nem elektromos, állatfésűk, lókefék, vajtartók, ivópalackok utazóknak,
borotvapamacsok, borotvaecsetek, gyertya gyűrűk, üvegedények, hőszigetelt tartályok italokhoz, keksztartók,
uzsonnás dobozok, kenyértartók, üvegdobozok, tálak, demizsonok, cukorkás dobozok, üvegdugók, kandeláberek,
vizforralók, nem elektromos, üvegtálak, palackok, porcelán fogantyúk, sütőnyársak fémből, korsók, kefeáruk,
anyagok kefekészítéshez, ecsetek, elektromos kefék kivéve gépalkatrészek, mosogatókefék, nem elektromos
keverőgépek háztartási célokra, asztali ecet- és olajtartó, mellszobrok porcelánból, terrakottából vagy üvegből,
porcelántálcák, kézi működtetésű kávédarálók, kávéskészletek, nem elektromos kávéskannák, ketrecek
háziállatoknak, gyertyatartók, dekanterek, poháralátétek nem papírból vagy textilből, forgatható tálca asztalra,
nyeles lábasok, nem elektromos kukták, kerámiák háztartási célra, gyertyatartók, szenesvödrök, üstök, katlanok,
cumisüveg melegítők, nem elektromos, cipőkefék, sámfák, ingtágító keretek, lókefék, tisztító rongyok, porcelán
díszek (porcelánáruk), söröskorsók, polírozók (nem elektromos készülékek), viaszos polírozó készülékek
cipőkhöz (nem elektromos), vajtartó búrák, nem elektromos gyorsfőző edények, enyves fazekak, tojástartók,
kosarak háztartási célra, ivókürtök, cipőkanalak, kozmetikai eszközök, pamut hulladékok takarításhoz,
tésztavágók, akváriumfedők, nyakkendőprések, vályúk állatoknak, rosták (háztartási eszközök), kristályok
(üvegáru), valamennyi kancsó, keverő kanál (konyhai eszközök), főzőedény készletek, konyhai tárolók,
fogpiszkálók, tálak, demizsonok, pumpák eldugult lefolyók tisztítására, smink eltávolítására szolgáló készülékek,
nem elektromos, bontófésűk, fogkefék, elektromos fogkefék, nem elektromos portalanító készülékek, nem
elektromos szagtalanító készülékek személyes használatra, alátétek nem papírból és textilből, vasalóállványok,
tálalátétek (asztali edények), fém dobozok papírtörülközők adagolásához, szájzuhanyok, tálak, sámfák,
tortavágók (konyhai eszközök), háztartási keverők, nem elektromos, porcelán vagy üveg jelzőtáblák, tölcsérek,
fűszertartók, porrongyok (törlőruhák), gyertyakoppantók, textil tároló dobozok, állatfésűk, fajanszok, fazék
fedélrögzítők, nem elektromos ostyasütők, figurák (szobrocskák) porcelánból, terrakottából vagy üvegből,
fogselyem, nem elektromos kávéfilterek, háztartási szűrők, palackok, virág- és növényállványok (virágok
elrendezésére), sámfák, kézi habverők, nem elektromos, háztartási célra, olajsütők, nem elektromos, sajttál búrák,
súrolókefék, kompótos tálka, háztartási füstelszívók, csajkák, evőcsészék, polírozó kesztyűk, háztartási célú
kesztyűk, sütőformák, nem elektromos gofri sütők, jégvödrök, lemezüveg (nyersanyag), hordozható hűtők, nem
elektromos, kelyhek, papír- vagy műanyag poharak, ivóüvegek utazók számára, grillek (főzőeszközök),
grillállványok, kátránykenő kefék hosszú nyéllel, fedeles kupák, asztali olajtartók, termoszok, kertészkesztyűk,
tálak, gyapjúhulladék takarításhoz, tej kifutását megakadályozó betét, szórófejek öntözőcsőhöz, serpenyők,
zöldséges tálak, lúgos dézsák, ruhaszárítók, likőrös készletek, alomtálcák házi kedvenceknek, spicckanalak
konyhai használatra, majolika, etetőedények állatoknak, főzőedények, nem elektromos kukták, kézi keverők
(shakerek), háztartási szivacsok, menükártyák, porolók, üvegmozaikok, nem építési célú, légycsapók, öntőformák
(háztartási eszközök), jégkocka formák, sütőformák, kézi működtetésű malmok házi használatra, tisztítókóc, kézi
működtetésű tisztító eszközök, műtojások, kézzel működtetett tészta gépek, madárgyűrűk, madárfürdők,
madárkalitkák, körömkefék, opálüveg, palacknyitók, kesztyű tágítók, acélgyapot takarításhoz, kenyérkosarak,
nadrág tágítók, toalettpapír-tartók, párologtatók, sziták, csiszolószivacsok a bőr tisztításához, szarvasbőr
tisztításhoz, fésűk, elektromos fésűk, fésűtartók, lapátkák háztartási használatra, nem elektromos kávéfőzők,
cipőkanalak, rovarcsapdák, ruhacsipeszek, pipetták (borkóstolós csészék), piknik készletek (edények), konyhai
vágódeszkák, mosódeszkák, kenyérvágó deszkák, vasalódeszka borítók, virág- és növényállványok (virágok
elrendezéséhez), háztartási tálcák, papírtálcák háztartási célra, edények, étel búrák, papírtányérok, portörlő
tollseprűk, cukrászati nyomózsákok, olajsütők, cserépedények, sörték kefékhez, kézi működtetésű borsőrlők,
borstartók, polírozó fényesítő anyagok kivéve papír és kő készítmények, polírozó készülékek és gépek háztartási
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célra, nem elektromos, bőr fényesítéshez, öntözőfejek locsolókannákhoz, disznósörte kefék, porcelánáruk,

borotvapamacs tartók, asztali késbak, fogpiszkálótartók, szivacstartók, toalettpapír-tartók, törülközőtartók és
gyűrűk, kaspók nem papírból, fazekasáruk, edények, fazekak, virágcserepek, fazékfedők, éjjeliedények,
szemeteskukák, púderpamacsok, kompakt púderek, fokhagyma-prések (konyhai eszközök), nem elektromos
gyümölcsprések háztartási célokra, nadrágprések, parfümszórók, jeges vödrök, morzsatálcák, háztartási reszelők,
patkányfogók, ivóedények, hőszigetelt tartályok, tartályok és konténerek tisztítására szolgáló kefék, fém
súrolópárnák, hűtőpalackok, hőcserélő folyadékokat tartalmazó ételhűtök háztartási célokra, vasalódeszkák,
vasalóállványok, sodrófák, nyújtófák, izotermikus táskák, saláta tálak, sószórók, szappantartó dobozok,
szappanadagolók, szappantartók, vödrök, ruhaszárítók, szárítók, vödrök, öntözők, permetezők virágok és
növények öntözéséhez, étkészletek, fémtartályok papírtörülközők adagolásához, szalvétatartók, szalvétagyűrűk,
olvasztott kvarc (félkész tennék) nem építkezéshez, kvarcüvegrostok nem textilipart használatra, szifonok
szénsavas vízhez, állatsörték (kefeáruk), fémedények fagylaltok és jeges italok készítéséhez, csészealjak,
cipőkanalak, kaptafák, leveses tálak, szemöldök kefék, egérfogók, spatulák (konyhai eszközök), szobrocskák
porcelánból, terrakottából vagy üvegből, nippek porcelánból, terrakottából vagy üvegből, cukortartók,
asztaldíszek, sziták (háztartási eszközök), háztartási hamurosták, súroló párnák, konyhai célú csiszolópárnák,
szőnyegporolók (kéziszerszámok), tortalapátok, beltéri terráriumok növénvtermesztés), beltéri terráriumok
(akváriumok), teásdobozok, teatojás, mindenféle teaszűrök, teás készletek, teáskannák dugóhúzók,
cipőgombolók, malacperselyek nem fémből, toalett kefék, toalett szivacsok, piperetáskák, toalett eszközök,
tisztító rongyok, urnák, konyhai eszközök, főző eszközök, nem elektromos, háztartási eszközök, étkészletek
kések, villák és kanalak kivételével, parfümszórók, vázák, éjjeliedények, üveg beépített vékony elektromos
vezetékekkel, nyers vagy félig megmunkált üveg, kivéve építőanyag, zománcozott üveg, üvegszál nem
szigeteléshez vagy textilipari felhasználásra, üvegrost fonal nem textilipari célra, üveggyapot nem szigeteléshez,
festett üvegáru, üvegek (tárolóedények), üvegpoharak, lámpaüvegek, opálüvegek, italkiöntők, ruha tágítók,
pipetták (borkóstoláshoz), üveg járműablakokhoz (félkész termékek), baromfi gyűrűk, kalitkák.
( 210 ) M 18 01267
( 220 ) 2018.04.20.
( 731 ) Pi Mobili Kft., Szombathely (HU)
( 546 )

( 511 ) 11

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

berendezések (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).
27

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

falikárpitok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 18 01272
( 220 ) 2018.04.20.
( 731 ) Dreher Sörgyárak Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SÖR, JAPÁNUL ÚJRAGONDOLVA
( 511 ) 32

Sörök.

( 210 ) M 18 01346
( 220 ) 2018.04.26.
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( 731 ) Rippel Ferenc, Budapest (HU)

( 546 )

( 511 ) 35

Higiéniai készítmények, valamint alternatív gyógyászati termékek és eszközök kis- és nagykereskedelme.

41

Coaching; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; mentorálás; személyes oktatófórumok

rendezése és levezetése; személyre szabott életmód tanácsadás.
44

Alternatív gyógyászati szolgáltatások; masszázs; aromaterápiás szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos

tanácsadó szolgáltatások; kiropraktika.
( 210 ) M 18 01348
( 220 ) 2018.04.25.
( 731 ) Dr. Merényi Attila 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Havas-Sághy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SPID
( 511 ) 41

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

( 210 ) M 18 01349
( 220 ) 2018.04.25.
( 731 ) Steingruber Gerald, Maglód (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Kulturális tevékenység; szórakoztatás; cirkuszok.

( 210 ) M 18 01350
( 220 ) 2018.04.26.
( 731 ) Indesson Packaging Kft., Pomáz (HU)
( 740 ) Kormos Ágnes, Budapest
( 541 ) INDEPACK
( 511 ) 16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék (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).
21

Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; főzőedények és étkészletek, kanalak, kések és

villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok;
takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,
porcelán- és fajanszáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 18 01351
( 220 ) 2018.04.25.
( 731 ) Motion Textil Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 18
25

Táskák.
Ruházati cikkek; lábbelik.

( 210 ) M 18 01356
( 220 ) 2018.04.27.
( 731 ) TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)
( 740 ) dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ASACTAL
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények szív- és érrendszeri betegségek kezelésére.

( 210 ) M 18 01357
( 220 ) 2018.04.27.
( 731 ) Teva Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)
( 740 ) dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) FEMIFLO
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények gombás fertőzések kezelésére.

( 210 ) M 18 01358
( 220 ) 2018.04.27.
( 731 ) Teva Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)
( 740 ) dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) LAPIDEN
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények szívelégtelenség vagy magas vérnyomás kezelésére.

( 210 ) M 18 01382
( 220 ) 2018.05.03.
( 731 ) Czigány Zsuzsanna, Szigethalom (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

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

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 01383
( 220 ) 2018.05.03.
( 731 ) Czigány Zsuzsanna, Szigethalom (HU)
( 546 )
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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).
( 210 ) M 18 01386
( 220 ) 2018.05.02.
( 731 ) Innobay Hungary Kft., Miskolc (HU)
( 541 ) Innobay
( 511 ) 35
42

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 18 01394
( 220 ) 2018.05.04.
( 731 ) Krausz Zoltán, Nagykovácsi (HU)
( 546 )

( 511 ) 18

Ólak kutyák részére; bútorok; bútorszerelvények; cégtáblák; dobozok fából vagy műanyagból, vagy fémből;

faszerkezetek bútorokhoz; fekhelyek lakásban tartott kisállatoknak; felfújható reklámtárgyak; fonott kosarak;
fotelek, karosszékek; házszámok; hengerpárnák; kádak, medencék; kitömött állatok; matracok; névtáblák; párnák
háziállatoknak; rakodólapok; szobrok fából, fémből; urnák.
20

Pórázok; hámok állatoknak; nyakörvek állatoknak; szájkosarak; takarók állatoknak; táskák, kézitáskák,

hátizsákok; hámok szerelvényei; zacskók.
35

Élő állatokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások, állatgyógyászati, állat higiéniai készítmények

kiskereskedelme; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi készítményekhez és gyógyászati
eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai
készítmények, valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; kereskedelmi információ és tanácsadás
fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; piaci tanulmányok; termékminták, áruminták terjesztése.
( 210 ) M 18 01395
( 220 ) 2018.05.04.
( 731 ) Szőts Krisztián, Hidas (HU)
( 740 ) Dr. Vitéz Bátor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) DEADHILL
( 511 ) 25

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

( 210 ) M 18 01396
( 220 ) 2018.05.07.
( 731 ) Mr. Jürgen Hruschka, München (DE)
( 300 ) 302018003100.1 2018.02.08. DE
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) ensana
( 511 ) 43

Ideiglenes szállásadási és vendéglátási szolgáltatások; szállodai szolgáltatások; szállodai foglalások
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biztosítása (mások számára); vendéglátás.

( 210 ) M 18 01398
( 220 ) 2018.05.07.
( 731 ) Farkas László 50%, Budapest (HU)
Kaufmann Norbert 50%, Gyál (HU)
( 546 )

( 511 ) 35
36

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

( 210 ) M 18 01402
( 220 ) 2018.05.08.
( 731 ) TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. M. Nagy Gergő, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre bocsátása;

reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; hirdetési felület online kölcsönzése; hirdetési felület
kölcsönzése; internetes hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és bérbeadása; számítógépes hirdetési
szolgáltatások nyújtása; hirdetések elhelyezése; hirdetési és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk
kapcsolódó tanácsadás; televíziós reklámozás; televíziós reklámügynökség hirdetési szolgáltatásai;
reklámanyagok megjelentetése; reklámfilmek készítése; reklámkampányok előkészítése; reklámok elkészítése;
televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; televíziós reklámok gyártása; televíziós,
reklámcélú, terméket vagy szolgáltatást bemutató műsorok készítése.
38

Műsorszórási szolgáltatások; előfizetéses televíziós műsorszórás; filmek műholdas sugárzása; filmek

televíziós sugárzása; információk sugárzása televízión keresztül; interaktív televíziósugárzás; interneten és más
kommunikációs hálózatokon keresztül történő audio-, video- és multimédiás műsorszórás; kábeltelevíziós
közvetítéssel kapcsolatos információk szolgáltatása; kábeltelevíziós műsorszórási információk; kommunikáció
biztosítása televíziós átvitel útján; televíziós műsorszolgáltatás, kábelhálózaton keresztül is; televíziós műsorok
közvetítése; televíziós műsorszórás; teleshopműsorok közvetítése; televíziós és kábeles műsorszórási
szolgáltatások; televízióműsorok az interneten keresztül történő közvetítése; televízióműsorok terjesztése
kábelösszeköttetés által; TV programszórás és -közvetítés; televizuális kommunikációs szolgáltatások; televíziós
információközlés; televíziós műsorok vezetéknélküli továbbítása és közvetítése; televíziós programok
közvetítése; televízióstreaming interneten keresztül; kommunikációs szolgáltatások; műholdas televíziós adók
működtetése; televíziós kommunikáció megbeszélésekhez; televízió képernyőn megjelenő szöveg továbbítása,
átvitele; televízió műsorok továbbítása, közvetítése műholdon keresztül; televízió műsorok fogadása az
előfizetőknek való továbbküldés céljából; adatfolyamos (streaming) video-, audio- és televíziós szolgáltatások;
internetes audio streaming [egyidejű vagy azonnali adatfolyam] szolgáltatások; internetes video streaming
[egyidejű vagy azonnali adatfolyam] szolgáltatások; internetes audio- és video streaming [egyidejű vagy azonnali
adatfolyam]; adat-, hang-, videó- és multimédia fájlok továbbítása, beleértve a letölthető fájlokat valamint a
számítógépes világhálón folyamatosan sugárzott (streaming) fájlokat; videoközvetítés; videoanyagok
meghatározott közönségnek történő terjesztése [narrowcasting]; video-on-demand szolgáltatások; látvány-,
képtovábbítás interaktív multimédiás hálózatokon keresztül; digitális audio és/vagy video közvetítés távközlés
útján; adatok vagy audiovizuális képek terjesztése globális számítógépes hálózaton vagy interneten keresztül;
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telekommunikációs infrastruktúrához való hozzáférés biztosítása harmadik felek [felhasználók] számára;

távközlési adatátvitel; mozifilmek sugárzása.
41

Audio-, video- és multimédiás termékek gyártása; audio- és vizuális média biztosítása kommunikációs

hálózatokon keresztül; kábeltelevízión keresztül biztosított szórakoztatás; online információk szolgáltatása audioés vizuális médiával kapcsolatban; szórakoztatás IPTV-n keresztül; szórakoztatás televíziós hírműsorok
formájában; szórakoztatási célú játék szolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás;
televíziós műsorok készítése; televíziós zenei koncertek; televíziós műsorismertetési szolgáltatások; televíziós
hírműsorok szolgáltatása; televíziós díjátadók vendégül látása [szervezése]; televízióműsorokkal kapcsolatos
információnyújtás; televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online szórakoztatási tájékoztató szolgáltatások;
tévéműsorokhoz kapcsolódó könyvek kiadása; online egyidejű adatfolyammal nyújtott szórakoztató
szolgáltatások; videofilmek kölcsönzése; videós szórakoztató szolgáltatások; automatizált videofelvevő
szolgáltatások; online, nem letölthető videók biztosítása; szórakoztató szolgáltatások nyújtása videofilmeken
keresztül; online szórakoztatás; online kiadói szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; filmforgalmazás;
szórakoztató anyagok terjesztése; interaktív szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások nyújtása
mozifilmeken keresztül; online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők.
( 210 ) M 18 01404
( 220 ) 2018.05.08.
( 731 ) TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. M. Nagy Gergő, Budapest
( 541 ) Jocky TV
( 511 ) 35

Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre bocsátása;

reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; hirdetési felület online kölcsönzése; hirdetési felület
kölcsönzése; internetes hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és bérbeadása; számítógépes hirdetési
szolgáltatások nyújtása; hirdetések elhelyezése; hirdetési és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk
kapcsolódó tanácsadás; televíziós reklámozás; televíziós reklámügynökség hirdetési szolgáltatásai;
reklámanyagok megjelentetése; reklámfilmek készítése; reklámkampányok előkészítése; reklámok elkészítése;
televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; televíziós reklámok gyártása; televíziós,
reklámcélú, terméket vagy szolgáltatást bemutató műsorok készítése.
38

Műsorszórási szolgáltatások; előfizetéses televíziós műsorszórás; filmek műholdas sugárzása; filmek

televíziós sugárzása; információk sugárzása televízión keresztül; interaktív televíziósugárzás; interneten és más
kommunikációs hálózatokon keresztül történő audio-, video- és multimédiás műsorszórás; kábeltelevíziós
közvetítéssel kapcsolatos információk szolgáltatása; kábeltelevíziós műsorszórási információk; kommunikáció
biztosítása televíziós átvitel útján; televíziós műsorszolgáltatás, kábelhálózaton keresztül is; televíziós műsorok
közvetítése; televíziós műsorszórás; teleshopműsorok közvetítése; televíziós és kábeles műsorszórási
szolgáltatások; televízióműsorok az interneten keresztül történő közvetítése; televízióműsorok terjesztése
kábelösszeköttetés által; TV programszórás és -közvetítés; televizuális kommunikációs szolgáltatások; televíziós
információközlés; televíziós műsorok vezetéknélküli továbbítása és közvetítése; televíziós programok
közvetítése; televízióstreaming interneten keresztül; kommunikációs szolgáltatások; műholdas televíziós adók
működtetése; televíziós kommunikáció megbeszélésekhez; televízió képernyőn megjelenő szöveg továbbítása,
átvitele; televízió műsorok továbbítása, közvetítése műholdon keresztül; televízió műsorok fogadása az
előfizetőknek való továbbküldés céljából; adatfolyamos (streaming) video-, audio- és televíziós szolgáltatások;
internetes audio streaming [egyidejű vagy azonnali adatfolyam] szolgáltatások; internetes video streaming
[egyidejű vagy azonnali adatfolyam] szolgáltatások; internetes audio- és video streaming [egyidejű vagy azonnali
adatfolyam]; adat-, hang-, videó- és multimédia fájlok továbbítása, beleértve a letölthető fájlokat valamint a
számítógépes világhálón folyamatosan sugárzott (streaming) fájlokat; videoközvetítés; videoanyagok
meghatározott közönségnek történő terjesztése [narrowcasting]; video-on-demand szolgáltatások; látvány-,
képtovábbítás interaktív multimédiás hálózatokon keresztül; digitális audio és/vagy video közvetítés távközlés
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útján; adatok vagy audiovizuális képek terjesztése globális számítógépes hálózaton vagy interneten keresztül;

telekommunikációs infrastruktúrához való hozzáférés biztosítása harmadik felek [felhasználók] számára;
távközlési adatátvitel; mozifilmek sugárzása.
41

Audio-, video- és multimédiás termékek gyártása; audio- és vizuális média biztosítása kommunikációs

hálózatokon keresztül; kábeltelevízión keresztül biztosított szórakoztatás; online információk szolgáltatása audioés vizuális médiával kapcsolatban; szórakoztatás IPTV-n keresztül; szórakoztatás televíziós hírműsorok
formájában; szórakoztatási célú játék szolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás;
televíziós műsorok készítése; televíziós zenei koncertek; televíziós műsorismertetési szolgáltatások; televíziós
hírműsorok szolgáltatása; televíziós díjátadók vendégül látása [szervezése]; televízióműsorokkal kapcsolatos
információnyújtás; televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online szórakoztatási tájékoztató szolgáltatások;
tévéműsorokhoz kapcsolódó könyvek kiadása; online egyidejű adatfolyammal nyújtott szórakoztató
szolgáltatások; videofilmek kölcsönzése; videós szórakoztató szolgáltatások; automatizált videofelvevő
szolgáltatások; online, nem letölthető videók biztosítása; szórakoztató szolgáltatások nyújtása videofilmeken
keresztül; online szórakoztatás; online kiadói szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; filmforgalmazás;
szórakoztató anyagok terjesztése; interaktív szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások nyújtása
mozifilmeken keresztül; online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők.
( 210 ) M 18 01405
( 220 ) 2018.05.08.
( 731 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. M. Nagy Gergő, Budapest
( 541 ) Spíler Extra
( 511 ) 9

Számítógépes alkalmazás szoftverek audiovizuális médiatartalmak adatfolyamos átviteléhez az interneten

keresztül; video streaming eszközök; médiatartalom helyi drótnélküli hálózatokon keresztüli streamingjére
szolgáló eszközök; műsorszóró berendezések; szoftverek; applikációs szoftver; szoftver csomagok; mobiltelefon
szoftverek; letölthető szoftverek; multimédiás szoftverek; szórakoztató szoftverek; számítógépes szoftverek;
letölthető szoftveralkalmazások; mobiltelefonos szoftveralkalmazások; videokészülékek, videoeszközök;
interaktív videoberendezések; filmlejátszó berendezések.
35

Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre bocsátása;

reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; hirdetési felület online kölcsönzése; hirdetési felület
kölcsönzése; internetes hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és bérbeadása; számítógépes hirdetési
szolgáltatások nyújtása; hirdetések elhelyezése; hirdetési és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk
kapcsolódó tanácsadás; televíziós reklámozás; televíziós reklámügynökség hirdetési szolgáltatásai;
reklámanyagok megjelentetése; reklámfilmek készítése; reklámkampányok előkészítése; reklámok elkészítése;
televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; televíziós reklámok gyártása; televíziós,
reklámcélú, terméket vagy szolgáltatást bemutató műsorok készítése.
38

Műsorszórási szolgáltatások; előfizetéses televíziós műsorszórás; filmek műholdas sugárzása; filmek

televíziós sugárzása; információk sugárzása televízión keresztül; interaktív televíziósugárzás; interneten és más
kommunikációs hálózatokon keresztül történő audio-, video- és multimédiás műsorszórás; kábeltelevíziós
közvetítéssel kapcsolatos információk szolgáltatása; kábeltelevíziós műsorszórási információk; kommunikáció
biztosítása televíziós átvitel útján; televíziós műsorszolgáltatás, kábelhálózaton keresztül is; televíziós műsorok
közvetítése; televíziós műsorszórás; teleshopműsorok közvetítése; televíziós és kábeles műsorszórási
szolgáltatások; televízióműsorok az interneten keresztül történő közvetítése; televízióműsorok terjesztése
kábelösszeköttetés által; TV programszórás és -közvetítés; televizuális kommunikációs szolgáltatások; televíziós
információközlés; televíziós műsorok vezetéknélküli továbbítása és közvetítése; televíziós programok
közvetítése; televízióstreaming interneten keresztül; kommunikációs szolgáltatások; műholdas televíziós adók
működtetése; televíziós kommunikáció megbeszélésekhez; televízió képernyőn megjelenő szöveg továbbítása,
átvitele; televízió műsorok továbbítása, közvetítése műholdon keresztül; televízió műsorok fogadása az
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Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
előfizetőknek való továbbküldés céljából; adatfolyamos (streaming) video-, audio- és televíziós szolgáltatások;

internetes audio streaming [egyidejű vagy azonnali adatfolyam] szolgáltatások; internetes video streaming
[egyidejű vagy azonnali adatfolyam] szolgáltatások; internetes audio- és video streaming [egyidejű vagy azonnali
adatfolyam]; adat-, hang-, videó- és multimédia fájlok továbbítása, beleértve a letölthető fájlokat valamint a
számítógépes világhálón folyamatosan sugárzott (streaming) fájlokat; videoközvetítés; videoanyagok
meghatározott közönségnek történő terjesztése [narrowcasting]; video-on-demand szolgáltatások; látvány-,
képtovábbítás interaktív multimédiás hálózatokon keresztül; digitális audio és/vagy video közvetítés távközlés
útján; adatok vagy audiovizuális képek terjesztése globális számítógépes hálózaton vagy interneten keresztül;
telekommunikációs infrastruktúrához való hozzáférés biztosítása harmadik felek [felhasználók] számára;
távközlési adatátvitel; mozifilmek sugárzása.
41

Audio-, video- és multimédiás termékek gyártása; audio- és vizuális média biztosítása kommunikációs

hálózatokon keresztül; kábeltelevízión keresztül biztosított szórakoztatás; online információk szolgáltatása audioés vizuális médiával kapcsolatban; szórakoztatás IPTV-n keresztül; szórakoztatás televíziós hírműsorok
formájában; szórakoztatási célú játék szolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás;
televíziós műsorok készítése; televíziós zenei koncertek; televíziós műsorismertetési szolgáltatások; televíziós
hírműsorok szolgáltatása; televíziós díjátadók vendégül látása [szervezése]; televízióműsorokkal kapcsolatos
információnyújtás; televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online szórakoztatási tájékoztató szolgáltatások;
tévéműsorokhoz kapcsolódó könyvek kiadása; online egyidejű adatfolyammal nyújtott szórakoztató
szolgáltatások; videofilmek kölcsönzése; videós szórakoztató szolgáltatások; automatizált videofelvevő
szolgáltatások; online, nem letölthető videók biztosítása; szórakoztató szolgáltatások nyújtása videofilmeken
keresztül; online szórakoztatás; online kiadói szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; filmforgalmazás;
szórakoztató anyagok terjesztése; interaktív szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások nyújtása
mozifilmeken keresztül; online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők.
( 210 ) M 18 01406
( 220 ) 2018.05.08.
( 731 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. M. Nagy Gergő, Budapest
( 541 ) Spíler Player
( 511 ) 9

Számítógépes alkalmazásszoftverek audiovizuális médiatartalmak adatfolyamos átviteléhez az interneten

keresztül; video streaming eszközök; médiatartalom helyi drótnélküli hálózatokon keresztüli streamingjére
szolgáló eszközök; műsorszóró berendezések; szoftverek; applikációs szoftver; szoftver csomagok;
mobiltelefonszoftverek; letölthető szoftverek; multimédiás szoftverek; szórakoztató szoftverek; számítógépes
szoftverek; letölthető szoftveralkalmazások; mobiltelefonos szoftveralkalmazások; videokészülékek,
videoeszközök; interaktív videoberendezések; filmlejátszó berendezések.
35

Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre bocsátása;

reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; hirdetési felület online kölcsönzése; hirdetési felület
kölcsönzése; internetes hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és bérbeadása; számítógépes hirdetési
szolgáltatások nyújtása; hirdetések elhelyezése; hirdetési és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk
kapcsolódó tanácsadás; televíziós reklámozás; televíziós reklámügynökség hirdetési szolgáltatásai;
reklámanyagok megjelentetése; reklámfilmek készítése; reklámkampányok előkészítése; reklámok elkészítése;
televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; televíziós reklámok gyártása; televíziós,
reklámcélú, terméket vagy szolgáltatást bemutató műsorok készítése.
38

Műsorszórási szolgáltatások; előfizetéses televíziós műsorszórás; filmek műholdas sugárzása; filmek

televíziós sugárzása; információk sugárzása televízión keresztül; interaktív televíziósugárzás; interneten és más
kommunikációs hálózatokon keresztül történő audio-, video- és multimédiás műsorszórás; kábeltelevíziós
közvetítéssel kapcsolatos információk szolgáltatása; kábeltelevíziós műsorszórási információk; kommunikáció
biztosítása televíziós átvitel útján; televíziós műsorszolgáltatás, kábelhálózaton keresztül is; televíziós műsorok
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közvetítése; televíziós műsorszórás; teleshopműsorok közvetítése; televíziós és kábeles műsorszórási

szolgáltatások; televízióműsorok az interneten keresztül történő közvetítése; televízióműsorok terjesztése
kábelösszeköttetés által; TV programszórás és -közvetítés; televizuális kommunikációs szolgáltatások; televíziós
információközlés; televíziós műsorok vezetéknélküli továbbítása és közvetítése; televíziós programok
közvetítése; televízióstreaming interneten keresztül; kommunikációs szolgáltatások; műholdas televíziós adók
működtetése; televíziós kommunikáció megbeszélésekhez; televízió képernyőn megjelenő szöveg továbbítása,
átvitele; televízió műsorok továbbítása, közvetítése műholdon keresztül; televízió műsorok fogadása az
előfizetőknek való továbbküldés céljából; adatfolyamos (streaming) video-, audio- és televíziós szolgáltatások;
internetes audio streaming [egyidejű vagy azonnali adatfolyam] szolgáltatások; internetes video streaming
[egyidejű vagy azonnali adatfolyam] szolgáltatások; internetes audio- és video streaming [egyidejű vagy azonnali
adatfolyam]; adat-, hang-, videó- és multimédia fájlok továbbítása, beleértve a letölthető fájlokat valamint a
számítógépes világhálón folyamatosan sugárzott (streaming) fájlokat; videoközvetítés; videoanyagok
meghatározott közönségnek történő terjesztése [narrowcasting]; video-on-demand szolgáltatások; látvány-,
képtovábbítás interaktív multimédiás hálózatokon keresztül; digitális audio és/vagy video közvetítés távközlés
útján; adatok vagy audiovizuális képek terjesztése globális számítógépes hálózaton vagy interneten keresztül;
telekommunikációs infrastruktúrához való hozzáférés biztosítása harmadik felek [felhasználók] számára;
távközlési adatátvitel; mozifilmek sugárzása.
41

Audio-, video- és multimédiás termékek gyártása; audio- és vizuális média biztosítása kommunikációs

hálózatokon keresztül; kábeltelevízión keresztül biztosított szórakoztatás; online információk szolgáltatása audioés vizuális médiával kapcsolatban; szórakoztatás IPTV-n keresztül; szórakoztatás televíziós hírműsorok
formájában; szórakoztatási célú játék szolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás;
televíziós műsorok készítése; televíziós zenei koncertek; televíziós műsorismertetési szolgáltatások; televíziós
hírműsorok szolgáltatása; televíziós díjátadók vendégül látása [szervezése]; televízióműsorokkal kapcsolatos
információnyújtás; televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online szórakoztatási tájékoztató szolgáltatások;
tévéműsorokhoz kapcsolódó könyvek kiadása; online egyidejű adatfolyammal nyújtott szórakoztató
szolgáltatások; videofilmek kölcsönzése; videós szórakoztató szolgáltatások; automatizált videofelvevő
szolgáltatások; online, nem letölthető videók biztosítása; szórakoztató szolgáltatások nyújtása videofilmeken
keresztül; online szórakoztatás; online kiadói szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; filmforgalmazás;
szórakoztató anyagok terjesztése; interaktív szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások nyújtása
mozifilmeken keresztül; online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők.
( 210 ) M 18 01408
( 220 ) 2018.05.08.
( 731 ) Batz Hungary Kft., Pomáz (HU)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 541 ) Szerelem első lépésre
( 511 ) 25

Lábbelik, cipők, papucsok és szandálok.

( 210 ) M 18 01409
( 220 ) 2018.05.08.
( 731 ) Teva Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)
( 740 ) Ágni Zsolt, Teva Gyógyszergyár Zrt., Debrecen
( 541 ) PANRAZOLE
( 511 ) 5

Gyomorsav elválasztás kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 18 01410
( 220 ) 2018.05.08.
( 731 ) Teva Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)
( 740 ) Ágni Zsolt, Teva Gyógyszergyár Zrt., Debrecen
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( 541 ) NEBIBLOCK
( 511 ) 5

Szívbetegségek vagy magas vérnyomás kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 18 01411
( 220 ) 2018.05.08.
( 731 ) Teva Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)
( 740 ) Ágni Zsolt, Teva Gyógyszergyár Zrt., Debrecen
( 541 ) MONDEO
( 511 ) 5

Asztma vagy allergia kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 18 01412
( 220 ) 2018.05.08.
( 731 ) Teva Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)
( 740 ) Ágni Zsolt, Teva Gyógyszergyár Zrt., Debrecen
( 541 ) INERTA
( 511 ) 5

Akné kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 18 01413
( 220 ) 2018.05.08.
( 731 ) Teva Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)
( 740 ) Ágni Zsolt, Teva Gyógyszergyár Zrt., Debrecen
( 541 ) DOLORAMOL
( 511 ) 5

Paracetamol tartalmú gyógyszerészeti készítmények, láz és fájdalomcsillapító gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 18 01414
( 220 ) 2018.05.08.
( 731 ) Teva Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)
( 740 ) Ágni Zsolt, Teva Gyógyszergyár Zrt., Debrecen
( 541 ) IDROS
( 511 ) 5

Izzadás elleni szerek.

( 210 ) M 18 01416
( 220 ) 2018.05.09.
( 731 ) Miao Wei, Budapest (HU)
( 740 ) Wanshida Kft, Eczet Mária, 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).
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 (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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( 210 ) M 18 01417
( 220 ) 2018.05.09.
( 731 ) Miao Wei, Budapest (HU)
( 740 ) Wanshida Kft, Eczet Mária, 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).
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 (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

( 210 ) M 18 01446
( 220 ) 2018.05.10.
( 731 ) Bushinkan Hungary Sport Jiu Jitsu Oktató és Tehetséggondozó Egyesület, Túrony (HU)
Martina József, Pécs (HU)
( 740 ) Martina József, Pécs
( 541 ) Sport Chanbara - Hungary SpoChan
( 511 ) 35
41

A Sports Chanbara-val kapcsolatos reklámozás; ügyviteli tevékenység.
A Sports Chanbara-val kapcsolatos nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.
42

A Sports Chanbara-val kapcsolatos tudományos és kutatói, alkotói tevékenység.

( 210 ) M 18 01516
( 220 ) 2018.05.16.
( 731 ) Loós Balázs, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Marczali Melinda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 01517
( 220 ) 2018.05.15.
( 731 ) Eller Mária, Budaörs (HU)
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( 546 )

( 511 ) 41

Újságkiadás (offline, online); kulturális és művészeti rendezvények szervezése.

( 210 ) M 18 01518
( 220 ) 2018.05.16.
( 731 ) GEMINI 2000 Kft., Budapest (HU)
( 541 ) ITALÁRIUM
( 511 ) 35

Alkoholtartalmú italok, borok, sörök kis- és nagykereskedelmi szolgáltatása; alkoholmentes italok kis- és

nagykereskedelme.
( 210 ) M 18 01519
( 220 ) 2018.05.17.
( 731 ) Albeon Invest Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Kovári Szabadalami és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 541 ) JOG A KREATIVITÁS SZOLGÁLATÁBAN
( 511 ) 35

Adatbányászati szolgáltatások; adatkutatás számítógépes fájlokban; gazdasági versennyel kapcsolatos

információszerzési szolgáltatások; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; innovációval
kapcsolatos tanácsadás; iparjogvédelmi tanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások; jogi tevékenységekkel
kapcsolatos irodai munkák; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; márkaépítési tanácsadás; stratégiai tanácsadás;
stratégiai tanácsadás a szellemitulajdon-védelem területén; szabadalmi ügyvivői tevékenységekkel kapcsolatos
irodai munkák; szellemitulajdon-védelemmel kapcsolatos irodai munkák; üzleti információk
szellemitulajdon-védelemmel kapcsolatban; üzleti tájékoztatás, információnyújtás a szellemitulajdon-védelem
területén; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás a szellemitulajdon-védelem területén.
41

Fordítás és tolmácsolás; mentorálás; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők;

szellemitulajdon-védelemmel kapcsolatos oktatási tevékenység; szellemitulajdon-védelemmel kapcsolatos
nyomtatványok és elektronikus adathordozók kiadása; szellemitulajdon-védelemmel kapcsolatos szemináriumok,
előadások, képzések, rendezvények szervezése.
45

Alternatív vitarendezéssel kapcsolatos szolgáltatások a szellemi tulajdon és a domain nevek területén;

bírósági perekkel kapcsolatos szolgáltatások; cégnévvel és márkákkal kapcsolatos kutatási szolgáltatások; domain
nevek védelmével kapcsolatos szolgáltatások; európai szabadalmi ügyvivői szolgáltatások; európai védjegy és
design ügyvivői szolgáltatások; iparjogvédelmi szolgáltatások; jogi dokumentumok elkészítése; jogi felügyeleti
szolgáltatások; jogi információk nyújtása; jogi szolgáltatások; jogi szolgáltatások a szellemi tulajdoni oltalmi
formák hasznosításával és értékesítésével kapcsolatban; jogi szolgáltatások szerződések tárgyalásával
kapcsolatban harmadik félszámára; jogi tanácsadás; képviselet jogvi tákban; magyar szabadalmi ügyvivői
szolgáltatások; mediációs szolgáltatások a szellemitulajdon-védelem területén; szabadalmi ügyvivői
szolgáltatások; szellemi tulajdoni oltalmi formákkal kapcsolatos figyelő szolgáltatások; szellemi tulajdoni oltalmi
formákkal kapcsolatos képviseleti szolgáltatások, ideértve a tanácsadást, ügyintézést, nyilvántartást,valamint a
hatóságok és bíróságok előtti eljárásokban végzett képviseleti tevékenységet; szellemitulajdonnal kapcsolatos jogi
szolgáltatások; szellemi tulajdonnal kapcsolatos kutatási szolgáltatások; szellemi tulajdonra vonatkozó jogok
érvényesítésével kapcsolatos szolgáltatások; szellemitulajdonvédelemmel kapcsolatos konzultációs
szolgáltatások; szellemitulajdon-védelmével kapcsolatos szolgáltatások; szellemi tulajdon nyilvántartásával
kapcsolatos szolgáltatások.
( 210 ) M 18 01522
M2418

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 19. szám, 2018.10.15.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 220 ) 2018.05.15.
( 731 ) RTC Automatika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Biczó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére

szolgáló készülékek és berendezések; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; adatfeldolgozó
berendezések, számítógépek; számítógépes szoftverek.
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).
( 210 ) M 18 01524
( 220 ) 2018.05.17.
( 731 ) rav Central Udvar Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dezső és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

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

szolgáltatás).
( 210 ) M 18 01526
( 220 ) 2018.05.16.
( 731 ) Yang Laurent, Dubai (AE)
( 740 ) Dr. Magasházy Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
csiszolószerek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

28

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 18 01528
( 220 ) 2018.05.17.
( 731 ) Schóbert Réka, Szentendre (HU)
( 740 ) dr. Magyari-Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
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Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

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

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

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 18 01529
( 220 ) 2018.05.17.
( 731 ) Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kovács Lilla Magda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Számítógépes szoftverek és online játékok és szerencsejátékok üzemeltetése; számítógépes játékszoftverek

online interaktív játékokhoz.
35

Reklámozás; kereskedelmi adminisztráció.

41

Nevelés; szórakoztatás; sport és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 18 01530
( 220 ) 2018.05.17.
( 731 ) Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kovács Lilla Magda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Számítógépes szoftverek és online játékok és szerencsejátékok üzemeltetése; számítógépes játékszoftverek

online interaktív játékokhoz.
35

Reklámozás; kereskedelmi adminisztráció.

41

Nevelés; szórakoztatás; sport és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 18 01537
( 220 ) 2018.05.18.
( 731 ) Bánkuti Tamás István, Üröm (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Mágneses adathordozók, kártyák, kártyaolvasó berendezések és a hozzá tartozó szoftverek, mobil

applikációk.
37

Mágneses adathordozók, kártyák, kártyaolvasó berendezések és a hozzá tartozó szoftverek telepítése,

üzembe helyezése, karbantartása, javítása.
41

Sport és kulturális tevékenységek, szórakoztatás, sporttal kapcsolatos rendezvények szervezése és

lebonyolítása; sport és sportrendezvényekkel kapcsolatos információ- és segítségnyújtás.
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( 210 ) M 18 01539
( 220 ) 2018.05.18.
( 731 ) Fontanus Központ Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kovács A. Tamás 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.
16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.
28

Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek.

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.
( 210 ) M 18 01544
( 220 ) 2018.05.21.
( 731 ) Mollináry László Lajos 1/1, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 20

Masszázsasztalok.

( 210 ) M 18 01545
( 220 ) 2018.05.21.
( 731 ) MAVAD Kft. 100%, Sopron (HU)
( 541 ) MAVAD
( 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).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 01549
( 220 ) 2018.05.21.
( 731 ) Sági Kornél 100%, Veszprém (HU)
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( 546 )

( 511 ) 42

Számítógépes grafikai tervezési szolgáltatások.

( 210 ) M 18 01552
( 220 ) 2018.05.18.
( 731 ) Hérincs Edit Ágota, Szombathely (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 16

Papír és karton; nyomdaipari termékek; fényképek; papíráruk; műanyag lapok, fóliák és tasakok

csomagoláshoz.
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).
( 210 ) M 18 01554
( 220 ) 2018.05.22.
( 731 ) Humen Media Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Erdei Zsolt, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Utazási magazinok.

35

Reklámozás a turizmus és utazás terén.

39

Kirándulásokkal és városnézéssel kapcsolatos tájékoztatás turisták számára; városnézés [turizmus].

( 210 ) M 18 01569
( 220 ) 2018.05.24.
( 731 ) Royal Tokaji Borászati Zrt., Mád (HU)
( 740 ) Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Tokaj földrajzi árujelzés termékleírásának megfelelő borok.

( 210 ) M 18 01575
( 220 ) 2018.05.24.
( 731 ) Varga Dóra, Tatabánya (HU)
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( 546 )

( 511 ) 14

Ékszerek, óradobozok, óratokok, órák, karkötők [ékszerek]; kapcsok ékszerkészítéshez; kalapdíszek

[ékszerek]; kapcsok ékszerkészitéshez.
18

Bevásárlótáskák, bőr címkék, bőröndök, bőrszíjak, dobozok, tartók bőrből vagy műbőrből; hátizsákok,

hátitáskák; hétköznapi, utcai táskák; hitelkártyatartók [levéltárcák]; irattáskák, aktatáskák, kalapdobozök bőrből;
kézitáskák; lószerszámok; névjegytartók, kártyatartók; nyakörvek állatoknak; nyeregtáskák; oldalhordozó táskák
csecsemők hordozására; oldaltáskák, tarisznyák; piperetáskák üresen; poggyász; ruhatáskák utazáshoz;
sporttáskák, tornazsákok, strandtaskák; szíjak bőrből; szíjak nyergekhez; táskák, hátizsákok táborozóknak; táskák
[zacskók, tasakok] csomagolásra, bőrből; tefillin [imaszijak]; utazókészletek [bőráruk]; útitáskák, vadásztáskak
[vadászkellékek].
25

Alsóruházat; fehérneműk; baba nadrágok [ruházat]; bokacsizmák; bőrruházat; cipőfelsőrészek, cipőorrok,

cipősarkak; csecsemőkelengyék, babakelengyék; csípőszorítók; egyenruhák; felsőruházat; fűzős bakancsok;
csizmák; hosszúnadrágok; ingek; jelmezek; kabátok, dzsekik; kalapáruk; kemény ingmellek; plasztronok;
kesztyűk, kétujjas kesztyűk; készruhák; lábbelik; lábszármelegitők; magas szárú lábbelik; nadrágleszoritók;
pantallók; nyakkendők; övek; papucsok; pénztartó övek [ruházat]; pruszlikok, miderek, fűzős mellények; ruházati
cikkek; sapkák; sportcipők; strandcipők, strandruházat; szandálok; szoknyák; tornacipők.
( 210 ) M 18 01579
( 220 ) 2018.05.24.
( 731 ) Terrán Tetőcserép Gyártó Kft., Bóly (HU)
( 541 ) futuron
( 511 ) 19

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

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.
( 210 ) M 18 01581
( 220 ) 2018.05.24.
( 731 ) Agro-Chemie Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Jégőr
( 511 ) 1

Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek.

( 210 ) M 18 01587
( 220 ) 2018.05.25.
( 731 ) Boros Diána, Ják (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 35

Hirdetési- és reklámszoigáltatások; hirdetési felület kölcsönzése: információk számítógépes adatbázisokba

való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; on-line hirdetői tevékenység
számítógépes hálózaton; reklámterjesztés; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés.
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Oktatás biztosítása; szakmai képzés; szórakoztatás.

43

Átmeneti szállások kiadása; foglalás panziókban; szállásfoglalás; időleges szállásadás.

( 210 ) M 18 01588
( 220 ) 2018.05.25.
( 731 ) TFCB Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Jacoby Márta, Budapest
( 541 ) TFCB
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

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

szolgáltatás).
( 210 ) M 18 01589
( 220 ) 2018.05.25.
( 731 ) NT Élelmiszertermelő és Kereskedelmi Kft., Kiskunfélegyháza (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

Magyarországról származó étkezési olajok és zsírok.

( 210 ) M 18 01592
( 220 ) 2018.05.25.
( 731 ) NT Élelmiszertermelő és Kereskedelmi Kft., Kiskunfélegyháza (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

Magyarországról származó olajok és zsírok.

( 210 ) M 18 01593
( 220 ) 2018.05.25.
( 731 ) TFCB Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Jacoby Márta, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

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

szolgáltatás).
( 210 ) M 18 01595
( 220 ) 2018.05.25.
( 731 ) Sik Eduárd, Papkeszi (HU)
( 541 ) nowlab
( 511 ) 35
42

Reklámügynökségi szolgáltatások.
Tudományos és technológiai tervezés.

( 210 ) M 18 01660
( 220 ) 2018.06.01.
( 731 ) dr. Görgényi István, Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) Vadászterület
( 511 ) 35

Vállalati arculattal, cégarculattal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; vállalati teljesítménnyel

kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; személyzeti tanácsadás; vezetők keresése, kiválasztása;
humánerőforrás-menedzsment; üzleti menedzsment; üzletvezetési (menedzsment) szaktanácsadás;
marketingmenedzsment tanácsadás; reklámanyagok és reklámok készítése, kiadása.
41

Oktatási szolgáltatás nyújtása; sportoktatási szolgáltatások; sportoktatás, edzés és irányítás; coaching;

elektronikus könyvek és folyóiratok online megjelentetése; könyvek multimédiás megjelentetése.
( 210 ) M 18 01662
( 220 ) 2018.06.01.
( 731 ) NILS ID Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Csömör (HU)
( 740 ) Pintz és Társai Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Marketing szolgáltatások; promóciós marketing; üzleti marketing szolgáltatások; marketing kampányok;

célzott marketing; digitális marketing; online reklám- és marketingszolgáltatások; marketingügynökségi
szolgáltatások; reklámozás, marketing és promóciós konzultáció, tanácsadó és segítségnyújtási szolgáltatások;
tanácsadás az üzletvezetés és marketing területén; marketing információk szolgáltatása; marketingstratégiák
kidolgozása és kivitelezése; reklámozási szolgáltatások; reklámügynökségi szolgáltatások; reklámozással
kapcsolatos információk szolgáltatása; reklámozáshoz kapcsolódó üzleti segítségnyújtás; vállalatok promóciója
[reklámozás]; online reklámozás; reklám- és marketingszolgáltatások blogokon keresztül biztosítva; reklámozási
és marketing-szolgáltatások közösségi médián keresztül biztosítva; reklám- és marketingszolgáltatások
kommunikációs csatornákon keresztül biztosítva; reklámozás előkészítése; reklámanyag készítése; reklámanyag
összeállítása; reklámozási szolgáltatások biztosítása adatbázisok útján; számítógépes adatbázisok kezelése és
összeállítása; számítógépes adatbázisban levő adatok összehasonlítása; információk számítógépes adatbázisokba
való rendezése; információk gyűjtése és számítógépes adatbázisokba rendszerezése; információk összegyűjtése és
bevitele számítógépes adatbázisokba; piackutatás számítógépes adatbázis segítségével.
41

Szórakoztatás; filmgyártás; videoszórakoztatás; videofelvételek bemutatásához kapcsolódó szolgáltatások;

video formátumú szórakoztatás létrehozásához kapcsolódó szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások,
nevezetesen multimédiás tartalom vagy információk szolgáltatása az interneten és (vagy) más kommunikációs
hálózatokon keresztül; digitális video-, audio- és multimédiás kiadói szolgáltatások; on-line digitális kiadói
szolgáltatások.
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( 210 ) M 18 01671
( 220 ) 2018.06.01.
( 731 ) QX WORLD Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Szoftverek biofeedback eszközökhöz; számítógépes operációs szoftver biofeedback eszközökhöz.

10

Gyógyászati és állatgyógyászati berendezések és készülékek.

35

Kiskereskedelmi szolgáltatások számítógépes szoftverekhez biofeedback eszközökhöz; kiskereskedelmi

szolgáltatások biofeedback eszközökhöz kapcsolódó számítógépes szoftverekkel kapcsolatosan;
nagykereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökhöz kapcsolódó számítógépes szoftverekkel
kapcsolatosan.
37

Orvosi készülékek javítása; gyógyászati gépek és berendezések javítása; gyógyászati gépek és eszközök

javítása vagy karbantartása; gyógyászati eszközök, készülékek és műszerek karbantartása és javítása; gyógyászati
gépek és berendezések javításával vagy karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás.
42

Szoftverkészítés biofeedback eszközökhöz; biofeedback eszközök operációs rendszerszoftvereinek

fejlesztése; biofeedback eszközök operációs rendszerszoftvereinek tervezése és fejlesztése. .
( 210 ) M 18 01672
( 220 ) 2018.06.02.
( 731 ) dr Erdély Mihály Dániel, Budapest (HU)
( 541 ) spidron
( 511 ) 6

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

fémkábelek és fémvezetékek; kisméretű fémáru; fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz; páncélszekrények.
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.
14

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

16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.
19

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

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.
20

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

félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán.
28

Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek.

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 18 01673
( 220 ) 2018.06.04.
M2426

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 19. szám, 2018.10.15.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
( 731 ) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, Paris (FR)

( 740 ) Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd
( 546 )

( 511 ) 29

Tej, tejpor, zselésített, ízesített és habosított tej; tejtermékek, nevezetesen: tejes desszertek, joghurtok,

joghurtitalok, túró, főleg tejből vagy tejtermékből készült italok, főleg tejből készített tejitalok, gyümölcsös tejes
italok; natúr vagy ízesített erjesztett tejtermékek; tejhelyettesítők, növényi eredetű tejhelyettesítők, növényi
eredetű tej és tejtermékek és ezek helyettesítői, főleg tejtermékből készült gyümölcs és zöldség italok.
( 210 ) M 18 01676
( 220 ) 2018.06.04.
( 731 ) Pureco Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) ENVIA
( 511 ) 1
7
11

Vegyi termékek víztisztításra; vízlágyító anyagok; olajok leválasztására szolgáló termékek.
Szivattyúk (gépek); szeparátorok; olaj szeparátorok.
Víztisztító berendezések, víztisztító készülékek és gépek; vízderítő berendezések; vízellátó berendezések;

vízelosztó berendezések; vízszűrő berendezések.
37

Építés; gépek üzembe helyezése, karbantartása, javítása.

39

Szennyvízelvezetés.

40

Fémmegmunkálás; szennyvízkezelés.

42

Környezetvédelmi tanácsadás; építési tervkészítés; építészeti konzultáció; műszaki kutatás; műszaki

tanulmányok készítése; szakvélemények adása mérnöki munkákkal kapcsolatban.
( 210 ) M 18 01677
( 220 ) 2018.06.04.
( 731 ) Pureco Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 1
7
11

Vegyi termékek víztisztításra; vízlágyító anyagok; olajok leválasztására szolgáló termékek.
Szivattyúk (gépek); szeparátorok; olaj szeparátorok.
Víztisztító berendezések, víztisztító készülékek és gépek; vízderítő berendezések; vízellátó berendezések;

vízelosztó berendezések; vízszűrő berendezések.
37

Építés; gépek üzembe helyezése, karbantartása, javítása.

39

Szennyvízelvezetés.

40

Fémmegmunkálás; szennyvízkezelés.

42

Környezetvédelmi tanácsadás; építési tervkészítés; építészeti konzultáció; műszaki kutatás; műszaki

tanulmányok készítése; szakvélemények adása mérnöki munkákkal kapcsolatban.
( 210 ) M 18 01679
( 220 ) 2018.06.03.
( 731 ) Tatos László, Dunaharaszti (HU)
( 546 )
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, babanadrágok, bugyik, cipő, harisnya, harisnyakötő, szoknya, szandál.

28

Játékok, babák.

35

Reklámozás, áruk bemutatása kommunikációs médián kiskereskedelmi célból, on-line hirdetői tevékenység,

reklámcélú forgatókönyvírás, reklámszöveg.
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( 210 ) M 18 01689
( 220 ) 2018.06.27.
( 731 ) Metaltools Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Bodrogolaszi (HU)
( 740 ) Szolgáné Körmöndi Olga, Bodrogolaszi
( 546 )
( 511 ) 40

Anyagmegmunkálás; fémmegmunkálás.

( 210 ) M 18 01690
( 220 ) 2018.06.04.
( 731 ) Szélyes Réka, Miskolc (HU)
( 740 ) dr. Kapás Katalin, Miskolc
( 546 )

( 511 ) 3

Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

eszenciaolajok.
43

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

valamennyi szolgáltatás).
44

Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére; aromaterápiás szolgáltatások; egészséggel

kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; manikűr; masszázs; sminkesek, sminkmesterek szolgáltatásai; szauna
szolgáltatások; szépségszalonok; szolárium szolgáltatások.
( 210 ) M 18 01691
( 220 ) 2018.06.04.
( 731 ) Medicago Inc., Québec (CA)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) MEDICAGO
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és gyógyászati készítmények és anyagok; emberi vakcinák, terápiás fehérjék és antitestek.

( 210 ) M 18 01692
( 220 ) 2018.06.04.
( 731 ) Szekér & Haász Bt., Balatonszárszó (HU)
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vendéglátással kapcsolatos

szolgáltatások; bár- és éttermi szolgáltatások; mobil éttermi szolgáltatások; ételkiszállítási szolgáltatások,
azonnali fogyasztásra.
( 210 ) M 18 01695
( 220 ) 2018.06.04.
( 731 ) Index Middle East FZE, Umm Al Quwain (AE)
( 740 ) dr. Csaba Anita, Budapest
( 541 ) exworks
( 511 ) 42

Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység.
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( 210 ) M 18 01697
( 220 ) 2018.06.04.
( 731 ) Social Guru Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Pintz és Társai Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Marketing szolgáltatások; promóciós marketing; üzleti marketing szolgáltatások; marketing kampányok;

célzott marketing; digitális marketing; online reklám- és marketingszolgáltatások; marketingügynökségi
szolgáltatások; reklámozás, marketing és promóciós konzultáció, tanácsadó és segítségnyújtási szolgáltatások;
tanácsadás az üzletvezetés és marketing területén; marketing információk szolgáltatása; marketingstratégiák
kidolgozása és kivitelezése; videofelvételek készítése marketing célokra; hangfelvételek gyártása marketing
célokra; promóciós marketing-szolgáltatások audiovizuális média felhasználásával; reklámozási szolgáltatások;
reklámügynökségi szolgáltatások; reklámozással kapcsolatos információk szolgáltatása; reklámozáshoz
kapcsolódó üzleti segítségnyújtás; vállalatok promóciója [reklámozás]; reklámidő kölcsönzése kommunikációs
médiában; online reklámozás; reklám- és marketingszolgáltatások blogokon keresztül biztosítva; reklámozási és
marketing-szolgáltatások közösségi médián keresztül biztosítva; reklám- és marketingszolgáltatások
kommunikációs csatornákon keresztül biztosítva; reklámozás előkészítése; reklámanyag készítése; reklámanyag
összeállítása; grafikus reklámozási szolgáltatások; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámszövegírás; reklámlogók
tervezése; reklámkiadványok tervezése; reklámfilmek készítése; videofelvételek készítése reklámcélokra; rádiós
reklámok készítése; hangfelvételek készítése reklámcélokra; márkaalkotási szolgáltatások [reklámozás és
népszerűsítés]; arculattervezés és márkaépítés természetes személyek számára; közszereplő, ismert személy
menedzsment, personal branding;üzleti arculattal kapcsolatos üzleti segítségnyújtás; vállalati identitással
kapcsolatos szolgáltatások, arculattervezés; reklámozási szolgáltatások vállalati és márkaarculat létrehozásához;
személyzeti menedzsment reklámozási célokra; menedzsment támogatás; segítségnyújtás üzleti tevékenységek
menedzsmentjéhez; szervezetfejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatások; vállalatok szervezeti felépítéséhez
kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások.
41

Szórakoztatás; filmgyártás; videoszórakoztatás; videofelvételek bemutatásához kapcsolódó szolgáltatások;

video formátumú szórakoztatás létrehozásához kapcsolódó szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások,
nevezetesen multimédiás tartalom vagy információk szolgáltatása az Interneten és (vagy) más kommunikációs
hálózatokon keresztül; digitális video-, audio- és multimédiás kiadói szolgáltatások; on-line digitális kiadói
szolgáltatások.
42

Grafikai tervezés és színvilág megtervezése egységes vállalati arculathoz; logók tervezése vállalati

arculathoz;honlaptervezési szolgáltatások; honlapkészítési szolgáltatások; honlapfejlesztési szolgáltatások.
( 210 ) M 18 01705
( 220 ) 2018.06.05.
( 731 ) Jakab Róbert Ervin, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Antal György, Gyöngyös
( 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.
( 210 ) M 18 01706
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( 220 ) 2018.06.05.
( 731 ) Jakab Róbert Ervin, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Antal György, Gyöngyös
( 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.
( 210 ) M 18 01711
( 220 ) 2018.06.05.
( 731 ) Schreiner Szabolcs Sándor 100%, Dunavecse (HU)
( 541 ) Median
( 511 ) 6

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

fémvezetékek; kisméretű fémáru.
12

Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 18 01714
( 220 ) 2018.06.05.
( 731 ) Programmagazin Kiadó Kft. 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Erdős Anett, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 01715
( 220 ) 2018.06.05.
( 731 ) PENTATON Művész és Koncertügynökség Kft. 100%, Budapest (HU)
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( 740 ) Erdős Anett, Budapest

( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 01716
( 220 ) 2018.06.05.
( 731 ) PENTATON Művész és Koncertügynökség Kft. 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Erdős Anett, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 01717
( 220 ) 2018.06.04.
( 731 ) Hyundai Corporation Holdings Co., Ltd., Seoul (KR)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

3D-s televíziókészülékek; hangriasztók; riasztó berendezések; riasztókészülékek; alkáli elemek; betörésgátló

riasztókészülékek; audio- és videó vevőegységek; hangszórók; audiovizuális vevőkészülékek; autó
akkumulátorok; akkumulátorok szünetmentes tápegységekhez/áramátalakítókhoz; akkumulátor- és elemtöltő
készülékek; akkumulátor- és elemtöltők; gombelemek; kábeldob otthoni és kerti használatra; kamerák zártkörű
TV láncokhoz (megfigyelő kamerák); kamerák járművekhez; autónavigátorok; autóba építhető televíziók; autóba
építhető videomagnók; mobiltelefon tokok; CD lejátszók; filmfelvevő gépek és berendezések; kommunikációs
berendezések légi járművekbe; kommunikációs berendezések járművekbe; számítógépes játékszoftverek;
számítógépes szoftverek pilóta nélküli légi járművekhez; kontaktlencsék; mobiltelefonok kézbentartás nélküli
használatát elősegítő eszközök; eszközök drótnélküli rádióadáshoz; digitális fényképezőgépek/kamerák; digitális
ajtózárak; digitális információ kijelzők; digitális tollak számítógépekhez; digitális tartalomszolgáltató rendszer;
digitális hangrögzítők; iránymérők, iránykeresők; száraz cellás akkumulátorok; száraz cellás akkumulátorok
(elemek); DVD lejátszók; fülhallgatók; elektromos akkumulátorok; elektromos akkumulátorok gépjárművekhez;
elektromos ívvágó készülékek; elektromos elemek; elektromos kábelek, kábeldobok otthoni és kerti használatra;
elektromos hajsütővasak; elektromos vasalók; elektronikus világító kijelzőtáblák; elektromos zárak; elektromos
fémvágó gépek; elektromos fémvágó gépek (ív, gáz vagy plazmavágók); elektromos hegesztőmaszkok;
elektromos és elektronikus betörésjelző riasztók; elektromos felszerelések ívvágó készülékekhez; elektronikus
naplók; elektronikus táblák; elektronikus digitális jelzőtáblák; elektronikus kijelzők; elektronikus kijelzőpanelek
(indikációs); elektronikus kijelzőtáblák; fényceruzák vizuális kijelzőkhöz, displayekhez; elektronikus
fénymásolók; elektronikus képkeretek; elektronikus zsebfordítógépek; berendezések alkatrészelemzéshez;
tűzjelző készülékek; globális helyzetmeghatározó [GPS] készülékek; globálishely meghatározó eszközök; kézi
szkennerek; fejtisztító szalagok [felvétel]; fejhallgatók; anódtelepek; felüláteresztő terminálok; házimozi
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rendszerek; kaputelefonok; házitelefonok; inverterek, áramátalakítók [elektromosság]; karaoke berendezések;

billentyűzetek mobiltelefonokhoz; lézerszint mérő berendezés; lézeres távmérők; LCD televíziók; lithium elemek;
mérőműszerek; meteorológiai gépek és készülékek; mikrofonok; mobiltelefon-akkumulátorok; mobiltelefonok;
modemek; eszközök kamerák, fényképezőgépek és monitorok felszereléséhez; mp3 lejátszók; mp4 lejátszók;
multivizuális eszköz; hálózati kommunikációs berendezések; ni cd újratölthető elemek; ni mh újratölthető
elemek; nikkel-kadmium akkumulátortelepek; oled televíziók; kézi számítógépek(PDA); sétálómagnók;
phabletek; fényképészeti készülékek és eszközök; képtávírókészülékek; fotovillamos elemek; hordozható
kommunikációs berendezés; hordozható médialejátszók; hordozható töltők; hordozható telefonok; powerbank;
projektorok; védőmaszkok hegesztéshez; radarkészülékek; rádiókészülékek; rádiótelefon készülékek; olvasók
[adatfeldolgozó eszközök]; visszapillantókamerák járművekhez; jelvevők és jeladók; műholdvevők;
lemezjátszók; távirányító készülékek; távirányító készülékek kamerákhoz; távirányítású kamerák; érzékelő
fények; dekóderek televíziókészülékekhez; chipkártyák [integrált áramkörös kártyák]; intelligens töltők;
okosszemüvegek; okos táblák; okostelefonok; smart tv; füstjelző berendezések; aljzatok, csatlakozók; napelemek;
hangfelvevő készülékek és eszközök; szemüvegek; gyújtó-/indítókészülékek világításokhoz; indítók
világítóberendezésekhez; kapcsolók; táblagépek; telefonok; teleszkópok; tv-készülékek; televíziós
kijelzőberendezések; televíziós kijelzőberendezések [tv szettek]; televíziós adókészülékek; tv-készülékek;
terminálok elektronikus könyvekhez; terminálok elektronikus újságokhoz; terminálok elektronikus
publikációkhoz; terminálok elektronikus tankönyvekhez vagy füzetekhez; terminálok rádiótelefonokhoz;
érintőpadok; elektronikus jeladók; televízió távirányítók; uhd televíziók; ups szünetmentes áramforrások; USB
memóriák; autórádiók; videókamerák; videójáték-kártyák; videómagnók; videófelvevő berendezések
járművekhez; videótelefonok; videó fal; biztonsági szelepes ólmos-savas akkumulátor; toki-voki; hordható
vezetőnélküli légi kamerák; ív hegesztő berendezés; hegesztő sisakok; hegesztő gépek; hegesztőmaszkok;
elemek, akkumulátorok; elektromos kábelek; vezeték nélküli hozzáférésipont (WAP) eszközök; vezeték nélküli
hangszórók; röntgenkészülékek nem gyógyászati célokra; cink szén akkumulátor; cink-klorid akkumulátor;
biometrikus biztonsági berendezések; biometrikus olvasók; biometrikus azonosító berendezések; biometrikus
beléptetés ellenőrző eszközök; biometrikus azonosítási eszköz az idő és a jelenlét kezeléséhez; arcfelismerési
eszköz az idő és a jelenlét kezeléséhez; véna azonosító eszköz az idő és a jelenlét kezeléséhez; ujjlenyomat
azonosító eszköz az idő és jelenlét kezeléséhez; biometrikus szkennerek; biometrikus retina szkennerek;
biometrikus információ olvasó; biometrikus ujjlenyomat szkenner; biometrikus kézi szkenner; digitális
videórögzítők; hálózati videórögzítő; személyi mérleg; védőcipő; védőszemüveg; füldugók, fülvédő eszközök;
porvédő szemüvegek és maszkok; arcvédők védősisakokhoz; védőruházat; hegesztő sisakok.
11

Légkondicionálók; levegő szagtalanító készülékek; légszárítók; háztartási légtisztítók; légfertőtlenítők;

ivóvíz szűrésére szolgáló berendezések; fűtő/hűtő és légkondicionáló berendezések; helyiségfűtő berendezések;
szellőztető és légkondicionáló berendezések; akváriumi világítótestek; ívlámpák; mesterséges napelemek;
elektromos kukták; sütőkemencék; háztartási célú sütőkemencék; bojlerek, kazánok [nem gépek részei]; bojlerek
háztartási használatra; kenyérsütő gépek; égők, égőfejek (nem laboratóriumi használatra); elektromos fűtésű
szőnyegek; mennyezetvilágítások, mennyezeti lámpák; kompakt fénycsövek [CFLj; csillárok; kávépörkölő
készülékek; kompresszorok hűtőgépekhez; tűzhelyek; főző berendezések és készülékek; hűtőkészülékek és
berendezések; asztali lámpák; kisülőlámpák és szerelvényeik; edényfertőtlenítő készülékek háztartási használatra;
mélysugárzó lámpa; elektromos ívvágó készülékek; elektromos bidék; elektromos takarók, nem gyógyászati
használatra; elektromos takarók, otthoni használatra; elektromos kávé filterek; elektromos kávéfőzők; elektromos
kávéfőzők háztartási célokra; elektromos kávéskannák; elektromos tűzhelyek; elektromos főzőedények háztartási
célokra; villanytűzhelyek háztartási célokra; elektromos főzőeszközök; elektromos hideg és meleg víz adagolók;
elektromos fritőzök; elektromos olajsütők; elektromos párátlanítók háztartási használatra; elektromos víztelenítő
berendezések; edényfertőtlenítő készülékek háztartási használatra; elektromos esspresso kávéfőző gépek
háztartási használatra; elektromos ventilátorok; elektromos ventilátorok személyes használatra; elektromos gőzölő
készülékek főzéshez; elektromos fagyasztó berendezések háztartási használatra; elektromos nyelesserpenyők;
elektromos kemencék háztartási használatra; elektromos kézszárítók; elektromos fűtőberendezések; elektromos
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forró vizes matracok; elektromos párásítók; elektromos vízforraló kannák; elektromos vízforraló kannák

háztartási használatra; elektromos lámpák; elektromos szárítógépek; elektromos kukoricapattogtatók; elektromos
kukták, főzőedények; elektromos hősugárzók háztartási célokra; elektromos radiátorok; elektromos tűzhelyek;
elektromos hűtővitrinek; elektromos hűtőgépek, hűtőszekrények; elektromos hűtőgépek; hűtőszekrények
háztartási célokra; elektromos rizsfőzők; elektromos szendvicssütők; elektromos párolófazekak; elektromos
léghűtő berendezések háztartási célokra; elektromos tűzhelyek; elektromos kenyérpirítók; elektromos háztartási
kenyérpirítók; elektromos gofrisütők; elektromos víztisztítók háztartási célokra; elektromos borhűtők; elektromos
bojlerek, vízmelegítők; elektromos kukoricapattogtató gépek; elektromágneses indukciós főzőlapok háztartási
célokra; konyhai elszívóbúrák; szellőztető ventilátorok; ivóvízszűrők; keresőlámpák, zseblámpák; reflektor
lámpák, fémhalogén fényvetők; fénycsövek; fagyasztók; gázkazánok, gázbojlerek; gázégők; gáztűzhelyek
háztartási célokra; gázkályhák; gázgrillek; gázmelegítők; gáztűzhelyek; gázhűtők; gázzal működő tűzhelyek;
gáztüzelésű vízmelegítők; rostok, grillsütők; hajszárítók; halogénlámpák; kandallók; hőszivattyúk, hő pumpák;
fürdőszobai melegítők; fűtő- és légkondicionáló berendezések; fűtőberendezések; fűtő bojlerek (nem
járművekhez); nagynyomású higanylámpa; nagynyomású nátriumlámpa; forrólevegős készülékek; légnedvesítők;
jéggépek; jéghűtőszekrények; izzólámpák; beltéri és kültéri világítókészülékek; ipari sütőkemencék; infravörös
lámpák; tűzhelyek; lámpások világításra; Led-es lámpatestek; világítókészülékek; halogénlámpák; mikrohullámú
sütők; mikrohullámú sütők (főzőberendezések);mikrohullámú sütők ipari használatra; neon lámpák; nem
elektromos víztisztítók háztartási célokra; olajtüzelésű kályhák (légmelegítők háztartási használatra);sütők;
petróleumkályhák; radiátorok (fűtőberendezések); tűzhely feletti szagelszívók háztartási célokra; szagelszívók
háztartási célokra; hűtőkészülékek és berendezések (nem járművekhez); hűtőkészülékek; szobai
hűtőberendezések; pecsenyesütő készülékek; biztonsági lámpák; zuhanyok; napelemes vízmelegítők; spotlámpák;
sterilizátorok; utcai lámpák, állólámpák; vezetékes víztisztító berendezések; ultraviola lámpák nem gyógyászati
használatra; szellőztetőeszközök és berendezések; elszívó ernyők; ventilátorok; ágymelegítők; vízszűrő
berendezések; vízmelegítők; vízmelegítők (készülékek); vízionizálók háztartási célokra; víztisztítók háztartási
célokra; víztisztító készülékek; vízsterilizáló berendezések; vízfelületi lámpák; hegesztő maszkok; vízlágyítók.
( 210 ) M 18 01723
( 220 ) 2018.06.05.
( 731 ) Vajda Virág Annamária, Pécs (HU)
( 740 ) dr. Bohli Krisztina, Pécs
( 546 )

( 511 ) 16

Papír és karton; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz.

30

Ecet, fűszeres mártások.

43

Vendéglátás (élelmezés).

( 210 ) M 18 01725
( 220 ) 2018.06.06.
( 731 ) PRINTEK Irodatechnikai Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Szombathely (HU)
( 740 ) Dr. Tatár Jeromos Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Tender
( 511 ) 2

Festékek, kencék, lakkok; színezékek, festékek; tinták nyomtatáshoz, jelöléshez és gravírozáshoz; fémlapok

és fémporok festéshez, dekoráláshoz, nyomtatáshoz és képzőművészethez.
9

Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; regiszteres pénztárgépek,

számológépek, adatfeldolgozó berendezések, számítógépek.
16

Papír és karton; nyomdaipari termékek; papíráruk és irodaszerek, bútorok kivételével.

( 210 ) M 18 01726
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( 220 ) 2018.06.06.
( 731 ) Szekszárdi Ferenc, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Molnár Gabriella, Budapest
( 546 )
( 511 ) 25
28

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
Játékok és játékszerek; testnevelési és sportcikkek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

valamennyi áru).
32

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

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 18 01729
( 220 ) 2018.06.07.
( 731 ) Cemp-x online Zrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 01730
( 220 ) 2018.06.06.
( 731 ) Tóth Mátyás, Balatonfüred (HU)
( 740 ) dr. Kovács Kristóf, Budapest
( 546 )

( 511 ) 28
41

Játékok és játékszerek; videójátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek.
Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 18 01806
( 220 ) 2018.06.12.
( 731 ) TEVA Gyógyszergyár zRT., Debrecen (HU)
( 740 ) Ágni Zsolt, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 5

Vitaminkészítmények.

( 210 ) M 18 01808
( 220 ) 2018.06.12.
( 731 ) TEVA Gyógyszergyár zRT., Debrecen (HU)
( 740 ) Ágni Zsolt, Debrecen
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( 546 )

( 511 ) 5

Vitaminkészítmények.

( 210 ) M 18 01809
( 220 ) 2018.06.12.
( 731 ) TEVA Gyógyszergyár zRT., Debrecen (HU)
( 740 ) Ágni Zsolt, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 5

Vitaminkészítmények.

( 210 ) M 18 01810
( 220 ) 2018.06.12.
( 731 ) MUSIC MERCHANT Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Pap Zsuzsa Georgina, Budapest
( 546 )
( 511 ) 15
35

Hangszerek; mechanikus zongorák és tartozékaik; zenélő dobozok; elektromos és elektronikus hangszerek.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; segítségnyújtás

kereskedelmi vállalkozás működésében vagy vezetésében különféle áruk egy helyre gyűjtése (kivéve ezek
szállítását) mások javára, hogy az ügyfelek kényelmesen megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat;
ilyen szolgáltatásokat kiskereskedelmi üzletek, nagykereskedelmi egységek, elektronikus média útján,
weboldalakon keresztül.
41

Elektronikus kiadványszerkesztés.

( 210 ) M 18 01813
( 220 ) 2018.06.12.
( 731 ) László Béla 100%, Budapest (HU)
( 541 ) Élményekkel kényeztetünk
( 511 ) 16

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

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

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlés.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.
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( 210 ) M 18 01814
( 220 ) 2018.06.12.
( 731 ) Tolnagro Kft. 100%, Szekszárd (HU)
( 541 ) Primavet Egyetemi Patika
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati 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).
( 210 ) M 18 01818
( 220 ) 2018.06.12.
( 731 ) Befogadó Társadalomért Egyesület, Esztergom-kertváros (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 18

Táskák, kézitáskák; utazótáskák, bőröndök, tárcák és más hordozóeszközök; esernyők és napernyők.

24

Szövetek; textilcikkek és azok helyettesítői; függönyök; párnahuzatok; ágy- és asztalneműk.

25

Ruházati cikkek; kalapáruk; fejre való viselet; sálak; lábbelik.

( 210 ) M 18 01820
( 220 ) 2018.06.12.
( 731 ) Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. 100%, Hangzhou (CN)
( 740 ) Pintz és Társai Kft., Budapest
( 541 ) DAHUA
( 511 ) 7

Rostáló berendezések; ipari osztályozógépek, szortírozó gépek; rostálógépek; osztályozógépek, szortírozó

gépek [vegyi feldolgozáshoz]; italautomaták; karos emelők emelőgépekhez; címkézők [gépek]; robotok [gépek];
automata kezelőgépek [manipulátorok]; teherfelvonók, emelők, csörlők; csomagológépek; emelő berendezések;
lépcsős és szegmentált szállítószalagok; önindítók, indítókapcsolók motorokhoz és hajtóművekhez.
9

Webkamerák; szilárdtest-meghajtós videofelvevők; memóriák adatfeldolgozó berendezésekhez; web

szerverek; számítógép memória eszközök; videokamerák; videomagnók, képmagnók; kódoló és dekódoló
készülékek és műszerek; videomonitorok; audiovizuális vevőkészülékek; hangszóró kürtök; mikrofonok
kommunikációs berendezésekhez; újratölthető elemek; lencsevédők; optikai lencsék; anyagok elektromos
hálózatokhoz, fővezetékekhez [huzalok, kábelek]; radarkészülékek; számítógép szekrények; optikai lámpák;
videotelefonok; elektronikus belépés-ellenőrzési rendszerek egymással összeköttetésben lévő biztonsági ajtókhoz;
digitális ajtózárak; ujjlenyomattal működő ajtózárak; riasztók; tűzjelző készülékek; füstjelző berendezések;
lopásgátló berendezések, elektromos; infravörös érzékelő berendezések; tűzoltókészülék; védőeszközök
személyek balesetvédelmére; számítógéphez kialakított perifériák; hálózati routerek; monitorok [számítógép
hardver]; video-vetítőgépek; nagyképernyős LCD kijelzők; folyadékkristályos és nagyképernyős kijelzők;
interaktív érintőképernyős terminálok; mikroprocesszorok; hang és jelrögzítő monitorberendezések;
billentyűzetek; videoképernyők; szilárdtest-meghajtó [SSD]; visszapillantó kamerák járművekhez; hordozható
videokamerák beépített képmagnóval; elektronikus parkolójegy-kiadók; digitális kijelző panelek; jelzőpanelek,
világító vagy mechanikus; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; letölthető alkalmazások mobil
eszközökkel történő használatra; csengők [figyelmeztető berendezések]; elektromos ajtócsengők; smartkártyák;
digitális fényképezőgépek ipari felhasználásra; lineáris szenzorral működő kamerák; biztonsági felügyelő
M2436

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 19. szám, 2018.10.15.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
robotok; humanoid robotok mesterséges intelligenciával.

12

Légi járművek; kétéltű repülőgépek; civil drónok; szárazföldi, légi, vízi vagy vasúti helyváltoztató

eszközök, járművek; vasúti járművek; kerékpárok; gépkocsik; kézikocsik; hajók; járműkárpitok; pilóta nélküli
légi járművek; vezető nélküli autók [autonóm autók]; automatikus irányítású járművek; automatikus irányítású
[vezető nélküli] anyagmozgató teherautók; repülő drónok [nem játék céljára]; légi készülékek, gépek és
berendezések; katonai célú drónok; kamerás drónok.
35

Áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; segítségnyújtás üzleti tevékenységek

menedzsmentjében; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; áruk és szolgáltatások engedélyezésének
kereskedelmi ügyintézése; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; üzleti információk nyújtása
weboldalon keresztül; import-export ügynökségek; marketing szolgáltatások; online piactér biztosítása áruk és
szolgáltatások eladói és vásárlói részére; értékesítési promóciós szolgáltatások; személyzeti management;
költöztető szolgálat vállalkozások számára; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; üzleti
könyvvizsgálat; árusító automaták kölcsönzése; szponzorok felkutatása; árusító standok bérbeadása; irodagépek
és irodafelszerelés kölcsönzése; munkaerő közvetítési és toborzási szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység
számítógépes hálózaton.
37

Javítási információk; tűzriasztók felszerelése és javítása; betörésvédelmi riasztórendszerek felszerelése és

javítása; fényképezőgépek javítása; filmvetítőgépek javítása és karbantartása; elektromos berendezések üzembe
helyezése és javítása; irodagépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; gépek üzembe helyezése,
karbantartása és javítása; számítógépes hardverek [üzembe helyezés, karbantartás és javítás]; elhasznált vagy
tönkrement gépek felújítása; légkondicionáló berendezések telepítése és javítása; tűzjelző készülékek javítása
vagy karbantartása; épület karbantartás és javítás; elektromos járművek javítása és karbantartása;
rozsdamentesítés; audiovizuális eszközök üzembe helyezéséhez kapcsolódó tanácsadás; számítógépek és
számítógép perifériák telepítése, javítása és karbantartása; hardver üzembe helyezés és javítás.
38

Rádióadás; üzenetek küldése; videokonferencia szolgáltatások; internetes fórumok biztosítása; hozzáférés

biztosítása adatbázisokhoz; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; felhasználói hozzáférés
biztosítása számítógépes világhálókhoz; rádiós kommunikáció; távkonferencia szolgáltatások; nagysebességű
adatátvitel; video on-demand közvetítések.
42

Mérnöki munkával kapcsolatos mérések, földmérés; műszaki tervtanulmányok készítése;

minőségellenőrzés; szoftver-karbantartás; elektronikus adatbiztonsági rendszerek tervezése és fejlesztése;
számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; számítástechnikai tanácsadás;
számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring]; felhőalapú számítástechnika; adatmigrációs szolgáltatások;
számítógépes szoftverek telepítése, javítása és karbantartása; adatbiztonsági tanácsadás; számítógépes szoftverek
tesztelése; szoftverek tervezése és fejlesztése; technológiai fejlesztéssel kapcsolatos szaktanácsadási
szolgáltatások; építési projektek fejlesztése; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; szoftver mint szolgáltatás
[SaaS]; számítógépes szoftver karbantartás és aktualizálás.
45

Betörés elleni és riasztórendszerek felügyelete; fizikai biztonsági tanácsadás; őrző-védő szolgáltatások;

biztonsági rendszerek felügyelete; biztonsági szolgálat létesítményekhez; online közösségi hálózatok
szolgáltatásai; tűzjelző készülékek kölcsönzése; számítógépes szoftverek licenszelése, engedélyezése [jogi
szolgáltatások]; biztonsági zárak kinyitása; tűzoltás; éjjeliőr-szolgáltatások; szellemi tulajdon licenszelése.
( 210 ) M 18 01821
( 220 ) 2018.06.12.
( 731 ) Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. 100%, Hangzhou (CN)
( 740 ) Pintz és Társai Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 7

Rostáló berendezések; ipari osztályozógépek, szortírozó gépek; rostálógépek; osztályozógépek, szortírozó

gépek [vegyi feldolgozáshoz]; italautomaták; karos emelők emelőgépekhez; címkézők [gépek]; robotok [gépek];
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automata kezelőgépek [manipulátorok]; teherfelvonók, emelők, csörlők; csomagológépek; emelő berendezések;

lépcsős és szegmentált szállítószalagok; önindítók, indítókapcsolók motorokhoz és hajtóművekhez.
9

Webkamerák; szilárdtest-meghajtós videofelvevők; memóriák adatfeldolgozó berendezésekhez; web

szerverek; számítógép memória eszközök; videokamerák; videomagnók, képmagnók; kódoló és dekódoló
készülékek és műszerek; videomonitorok; audiovizuális vevőkészülékek; hangszóró kürtök; mikrofonok
kommunikációs berendezésekhez; újratölthető elemek; lencsevédők; optikai lencsék; anyagok elektromos
hálózatokhoz, fővezetékekhez [huzalok, kábelek]; radarkészülékek; számítógép szekrények; optikai lámpák;
videotelefonok; elektronikus belépés-ellenőrzési rendszerek egymással összeköttetésben lévő biztonsági ajtókhoz;
digitális ajtózárak; ujjlenyomattal működő ajtózárak; riasztók; tűzjelző készülékek; füstjelző berendezések;
lopásgátló berendezések, elektromos; infravörös érzékelő berendezések; tűzoltókészülék; védőeszközök
személyek balesetvédelmére; számítógéphez kialakított perifériák; hálózati routerek; monitorok [számítógép
hardver]; video-vetítőgépek; nagyképernyős LCD kijelzők; folyadékkristályos és nagyképernyős kijelzők;
interaktív érintőképernyős terminálok; mikroprocesszorok; hang és jelrögzítő monitorberendezések;
billentyűzetek; videoképernyők; szilárdtest-meghajtó [SSD]; visszapillantó kamerák járművekhez; hordozható
videokamerák beépített képmagnóval; elektronikus parkolójegy-kiadók; digitális kijelző panelek; jelzőpanelek,
világító vagy mechanikus; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; letölthető alkalmazások mobil
eszközökkel történő használatra; csengők [figyelmeztető berendezések]; elektromos ajtócsengők; smartkártyák;
digitális fényképezőgépek ipari felhasználásra; lineáris szenzorral működő kamerák; biztonsági felügyelő
robotok; humanoid robotok mesterséges intelligenciával.
12

Légi járművek; kétéltű repülőgépek; civil drónok; szárazföldi, légi, vízi vagy vasúti helyváltoztató

eszközök, járművek; vasúti járművek; kerékpárok; gépkocsik; kézikocsik; hajók; járműkárpitok; pilóta nélküli
légi járművek; vezető nélküli autók [autonóm autók]; automatikus irányítású járművek; automatikus irányítású
[vezető nélküli] anyagmozgató teherautók; repülő drónok [nem játék céljára]; légi készülékek, gépek és
berendezések; katonai célú drónok; kamerás drónok.
35

Áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; segítségnyújtás üzleti tevékenységek

menedzsmentjében; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; áruk és szolgáltatások engedélyezésének
kereskedelmi ügyintézése; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; üzleti információk nyújtása
weboldalon keresztül; import-export ügynökségek; marketing szolgáltatások; online piactér biztosítása áruk és
szolgáltatások eladói és vásárlói részére; értékesítési promóciós szolgáltatások; személyzeti management;
költöztető szolgálat vállalkozások számára; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; üzleti
könyvvizsgálat; árusító automaták kölcsönzése; szponzorok felkutatása; árusító standok bérbeadása; irodagépek
és irodafelszerelés kölcsönzése; munkaerő közvetítési és toborzási szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység
számítógépes hálózaton.
37

Javítási információk; tűzriasztók felszerelése és javítása; betörésvédelmi riasztórendszerek felszerelése és

javítása; fényképezőgépek javítása; filmvetítőgépek javítása és karbantartása; elektromos berendezések üzembe
helyezése és javítása; irodagépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; gépek üzembe helyezése,
karbantartása és javítása; számítógépes hardverek [üzembe helyezés, karbantartás és javítás]; elhasznált vagy
tönkrement gépek felújítása; légkondicionáló berendezések telepítése és javítása; tűzjelző készülékek javítása
vagy karbantartása; épület karbantartás és javítás; elektromos járművek javítása és karbantartása;
rozsdamentesítés; audiovizuális eszközök üzembe helyezéséhez kapcsolódó tanácsadás; számítógépek és
számítógép perifériák telepítése, javítása és karbantartása; hardver üzembe helyezés és javítás.
38

Rádióadás; üzenetek küldése; videokonferencia szolgáltatások; internetes fórumok biztosítása; hozzáférés

biztosítása adatbázisokhoz; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; felhasználói hozzáférés
biztosítása számítógépes világhálókhoz; rádiós kommunikáció; távkonferencia szolgáltatások; nagysebességű
adatátvitel; video on-demand közvetítések.
42

Mérnöki munkával kapcsolatos mérések, földmérés; műszaki tervtanulmányok készítése;

minőségellenőrzés; szoftver-karbantartás; elektronikus adatbiztonsági rendszerek tervezése és fejlesztése;
számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; számítástechnikai tanácsadás;
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számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring]; felhőalapú számítástechnika; adatmigrációs szolgáltatások;

számítógépes szoftverek telepítése, javítása és karbantartása; adatbiztonsági tanácsadás; számítógépes szoftverek
tesztelése; szoftverek tervezése és fejlesztése; technológiai fejlesztéssel kapcsolatos szaktanácsadási
szolgáltatások; építési projektek fejlesztése; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; szoftver mint szolgáltatás
[SaaS]; számítógépes szoftver karbantartás és aktualizálás.
45

Betörés elleni és riasztórendszerek felügyelete; fizikai biztonsági tanácsadás; őrző-védő szolgáltatások;

biztonsági rendszerek felügyelete; biztonsági szolgálat létesítményekhez; online közösségi hálózatok
szolgáltatásai; tűzjelző készülékek kölcsönzése; számítógépes szoftverek licenszelése, engedélyezése [jogi
szolgáltatások]; biztonsági zárak kinyitása; tűzoltás; éjjeliőr-szolgáltatások; szellemi tulajdon licenszelése.
( 210 ) M 18 01823
( 220 ) 2018.06.13.
( 731 ) Freshland Europe Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SÁR ÉS TÁRSAI Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 29

Feldolgozott ételek; fogyasztásra kész ételek.

31

Friss gyümölcsök, zöldségek.

43

Salátabárok; vendéglátás; étel- és italellátás; étel- és italkészítés.

( 210 ) M 18 01824
( 220 ) 2018.06.13.
( 731 ) Freshland Europe Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SÁR ÉS TÁRSAI Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Feldolgozott ételek; fogyasztásra kész ételek.

31

Friss gyümölcsök, zöldségek.

43

Salátabárok; vendéglátás; étel- és italellátás; étel- és italkészítés.

( 210 ) M 18 01838
( 220 ) 2018.06.13.
( 731 ) Simonné Gottlieb Ildikó Timea, Bp (HU)
( 541 ) BEAUTYFLOW-Női hormon torna
( 511 ) 35
41

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

( 210 ) M 18 01844
( 220 ) 2018.06.14.
( 731 ) Pirner Alma, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Horváth Gábor, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

Kézikönyvek oktatási célokra; nyomtatott anyagok oktatási célokra; nyomtatott oktatási anyagok; oktatási
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kézikönyvek.
41

Képzési vagy oktatási szolgáltatások life coaching [életvezetési tanácsadás] területén; kozmetikai,

szépségápolási oktatás; oktatás műsorszóráson keresztül; oktatás, tanítás; oktatási anyagok terjesztése; oktatási
célú hang- és videofelvételek készítése; oktatási célú show-k rendezése; oktatási célú szemináriumok tervezése;
oktatási célú szemináriumok szervezése; oktatási célú tanfolyamok lebonyolítása; oktatási célú tévéműsorok
készítése; oktatási célú ünnepségek szervezése; oktatási szolgáltatások coaching formájában; oktatási,
szórakoztatási és sportszolgáltatások; oktatási tananyagok kiadása; oktatási tanfolyamok és vizsgák kidolgozása;
oktatási tanfolyamokat biztosító oktatási szolgáltatások; oktatási vagy szórakoztatási célú versenyek szervezése;
online oktatás biztosítása számítógépes adatbázisból, vagy internet vagy extranet útján; önismereti tanfolyamok
[oktatás]; online oktatás biztosítása; online oktatási tanfolyamok biztosítása; rúdtánc oktatás; spirituális, lelki
fejlődéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; sporttal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; sporttal kapcsolatos
oktatási és képzési szolgáltatások; tánccal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; testedzéssel kapcsolatos oktatási
szolgáltatások.
( 210 ) M 18 01847
( 220 ) 2018.06.14.
( 731 ) Leveleki Miklós 1/1, Baja (HU)
( 740 ) Dr. Krajnyák és Társa Ügyvédi Iroda, 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 (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 18 01849
( 220 ) 2018.06.15.
( 731 ) TOLNATEJ Tolna Megyei Tejipari ZRt., Szekszárd (HU)
( 740 ) JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
( 541 ) Tolle Jogolle
( 511 ) 29

Joghurt; joghurtok; joghurt desszertek; gyümölcsízű joghurtok; ízesített joghurtok; alacsony zsírtartalmú

joghurtok; gyümölcsös joghurtok.
( 210 ) M 18 01850
( 220 ) 2018.06.15.
( 731 ) H/2 Credit Manager LP, Stamford, Connecticut (US)
( 300 ) 3277432 2017.12.15. GB
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) H/2 CAPITAL PARTNERS
( 511 ) 36

Pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi ügyletek; vállalati pénzügyi szolgáltatások; magántőke szolgáltatások;

tőke, alap és bizalom befektetési szolgáltatások; befektetési szolgáltatások; befektetési menedzsment
szolgáltatások; vagyonkezelési szolgáltatások; pénzügyi kutatási szolgáltatások; fentiek mindegyikéhez
kapcsolódóan információs, konzultációs és tanácsadási szolgáltatások.
( 210 ) M 18 01851
( 220 ) 2018.06.15.
( 731 ) H/2 Credit Manager LP, Stamford, Connecticut (US)
( 300 ) 3277430 2017.12.15. GB
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( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

( 541 ) H/2
( 511 ) 36

Pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi ügyletek; vállalati pénzügyi szolgáltatások; magántőke szolgáltatások;

tőke, alap és bizalom befektetési szolgáltatások; befektetési szolgáltatások; befektetési menedzsment
szolgáltatások; vagyonkezelési szolgáltatások; pénzügyi kutatási szolgáltatások; fentiek mindegyikéhez
kapcsolódóan információs, konzultációs és tanácsadási szolgáltatások.
( 210 ) M 18 01852
( 220 ) 2018.06.15.
( 731 ) Bóra Áron, Pécs (HU)
( 546 )
( 511 ) 9

Elektronikusan tárolt adatok és dokumentumok (fizikai) tárolása; információ szállítással kapcsolatban.

35

Adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés.

42

Adatbiztonsági tanácsadás; adatkódolási szolgáltatások; adatok és számítógépes programok konvertálása,

nem fizikai átalakítás; elektronikus adattárolás; felhőalapú számítástechnika; hálózati kiszolgálók [webszerverek]
bérlete; adatindexek létrehozása és tervezése harmadik fél számára [információtechnológiai szolgáltatások];
honlaptervezési tanácsadás; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; internetbiztonsági
szaktanácsadás; kihelyezett szolgáltatók az információs technológia területén; nem helyszíni biztonsági mentés;
platform-mint-szolgáltatás (PaaS); 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; szerver hosting, szerver bérlés; szoftverek
frissítése; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftver-karbantartás; szoftver mint szolgáltatás [SaaS];
szoftvertelepítés; szoftvertervezés; technológiai szaktanácsadás; weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás;
webtárhely biztosítása internetes oldalakhoz.
( 210 ) M 18 01853
( 220 ) 2018.06.15.
( 731 ) AGRONET HUNGARY Kft. 100%, Kapoly (HU)
( 740 ) Ilosvai 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).
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend
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szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 01855
( 220 ) 2018.06.15.
( 731 ) Kanizsai Szilvia, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Tóth D. Béla Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 18 01856
( 220 ) 2018.06.18.
( 731 ) DIAMOND Quest Ltd., OMC Chambers, Road Town, Tortola (VG)
( 740 ) ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 34

Dohány; dohányzási cikkek; gyufák; cigaretták; cigarettásdobozok; cigaretta filterek; cigarettaszipkák;

cigarettapapír; cigarettatartók; szopókák cigarettaszipkákhoz; pipák; szivarkák; szivarok; hamutartók; öngyújtók.
( 210 ) M 18 01857
( 220 ) 2018.06.18.
( 731 ) DIAMOND Quest Ltd., OMC Chambers, Road Town, Tortola (VG)
( 740 ) ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 34

Dohány; dohányzási cikkek; gyufák; cigaretták; cigarettásdobozok; cigaretta filterek; cigarettaszipkák;

cigarettapapír; cigarettatartók; szopókák cigarettaszipkákhoz; pipák; szivarkák; szivarok; hamutartók; öngyújtók.
( 210 ) M 18 01858
( 220 ) 2018.06.18.
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( 731 ) DIAMOND Quest Ltd., OMC Chambers, Road Town, Tortola (VG)

( 740 ) ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 34

Dohány; dohányzási cikkek; gyufák; cigaretták; cigarettásdobozok; cigaretta filterek; cigarettaszipkák;

cigarettapapír; cigarettatartók; szopókák cigarettaszipkákhoz; pipák; szivarkák; szivarok; hamutartók; öngyújtók.
( 210 ) M 18 01859
( 220 ) 2018.06.18.
( 731 ) OR-KA PRO Kft., Albertirsa (HU)
( 546 )

( 511 ) 35
37

Építőipari termékek kereskedelme, fa álpadló kereskedelme.
Építési szolgáltatás, gipszkarton panelek felszerelése, gipszkartonozási szolgáltatás,építésfelügyelet,

építkezések munkavédelmi felügyelete, építkezések munkavédelmi, építkezések munkavédelmi koordinálása.
45

Munkavédelmi tanácsadás.

( 210 ) M 18 01860
( 220 ) 2018.06.18.
( 731 ) Funside School Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.
41

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

( 210 ) M 18 01861
( 220 ) 2018.06.18.
( 731 ) Realtherm Kft., Nyíregyháza (HU)
( 740 ) dr. Bede Péter József, Nyíregyháza
( 541 ) realtherm
( 511 ) 6

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

fémkábelek és fémvezetékek; kisméretű fémáru; fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz; páncélszekrények;
ablakgörgők; ablakkeretek, ablaktokok fémből; ablakredőnyök, zsalukfémből; ablakszárny rögzítők;
ablakszárny-rögzítőkfémből; ablakszerelvények fémből; ablakvasalások; ablakzárók, nem elektromos;
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ajtószerelvények fémből; ajtóvasalások; fém ablaknyitó eszközök (nem elektromos); fémablakok; fém

ablakzárak, reteszek; fémajtók; fém ajtókeretek.
19

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

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből; ajtók, nem fémből; ajtópanelek, nem fémből; keretek
(nem fémből); üvegezett ablakokhoz; keretek (nem fémből) üvegezett ablakokhoz; műanyagsínek [építőanyagok];
nem fém ablakpárkányok.
20

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

félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán; ablakszámy-rögzítök
nemfémből, ablakokhoz; ablakszerelvények, nem fémből; ablakütközők, nem fémből vagy gumiból;
ajtókilincsek, nem fémből; ajtókopogtatók, nem fémből; ajtóreteszek, nem fémből; ajtószerelvények, nem fémből;
ajtóütközők, nem fémből vagy gumiból; műanyag görgők ablakzsalukhoz.
( 210 ) M 18 01864
( 220 ) 2018.06.15.
( 731 ) TOKAJ NOBILIS Szőlészeti és Borászati Kereskedelmi Betéti Társaság, Bodrogkeresztúr (HU)
( 740 ) Gál és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Tokaj Nobilis
( 511 ) 33
35

Tokaj eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 18 01865
( 220 ) 2018.06.19.
( 731 ) Bárdi Autó Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Tóth Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) GarVisor Szerviz bárhol, bármikor
( 511 ) 9

Számítógépes programok [letölthető szoftverek]; számítógépes programok, rögzített; számítógépes

programok, rögzített (2); számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógéphez kialakított perifériák;
számítógép interfészek.
35

Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; árösszehasonlító szolgáltatások; árubemutatás; áruk
bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve
szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; értékesítési promóciós szolgáltatások; fogyasztói hűségprogramok
igazgatása; hirdetési- és reklámszolgáltatások; honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető
szolgáltatások [iroda funkciók]; időpont-ütemezési szolgáltatások [iroda funkciók]; információk számítógépes
adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi információ
és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi
közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára;
keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kiszervezett vállalatirányítás; költségelemzés; marketing
szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; Online piactér biztosítása áruk és
szolgáltatások eladói és vásárlói részére; Pay Per Click (PPC) hirdetés; statisztikák összeállítása; számítógépes
fájlkezelés, adatkezelés; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti tájékoztatás, információnyújtás;
üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció;
üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése.
( 210 ) M 18 01922
( 220 ) 2018.06.21.
( 731 ) Li Qiang, Budapest (HU)
( 740 ) Kis-Meggyesi Zita, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 25

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

( 210 ) M 18 01923
( 220 ) 2018.06.21.
( 731 ) Ye Xiaorong, Szigetszentmiklós (HU)
( 740 ) Kiss-Meggyesi Zita, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 01941
( 220 ) 2018.06.25.
( 731 ) Czirokné Higi Anett Réka, Pécsvárad (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

Atlaszok; átlátszó vetítőfóliák [papíráruk]; ceruzák; ceruzatartók; címkék papírból vagy kartonból;

csomagolópapír; daloskönyvek; diagramok; dossziék [papíráruk] (1); dossziék [papíráruk] (2); fedelek, kötések,
borítók [papíráruk]; folyóiratok; földgömbök; földrajzi térképek; füzetek, könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz;
grafikai reprodukciók; gyűjthető kártyák, nem játékokhoz; hírlevelek; írásminták; írókészletek [papíráruk];
kaparós matricák; kártyák; katalógusok; képek; képeslapok, levelezőlapok; képregények; kézikönyvek
[útmutatók]; könyvecskék, brosúrák (1); könyvecskék, brosúrák (2); könyvek; könyvjelzők; magazinok, revük
[időszaki lapok]; naptárak; noteszok (1); noteszok (2); nyomtatott kották; nyomtatott órarendek, menetrendek;
nyomtatott publikációk; nyomtatványok; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; rajzeszközök;
rajzkészletek; sablonok [papíráruk]; újságok; zenélő üdvözlőlapok.
35

Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások;

árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; célzott marketing;
értékesítési promóciós szolgáltatások; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és reklámszolgáltatások;
hirdetési felület kölcsönzése; honlapforgalom optimalizálása; ideiglenes üzleti menedzsment; információk
számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése;
kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói
tanácsadás]; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése;
keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás;
kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketing szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és
karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci
tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése reklámanyagok
[röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése;
reklámlevél szolgáltatás; reklámterjesztés; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés
(2); számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; termékminták, áruminták terjesztése; vásárlási megrendelések
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ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; akadémiák [oktatás];

alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; coaching [tréning]; cosplay szórakoztató rendezvények
szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; elektronikus kiadványszerkesztés;
elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok
szervezése és lebonyolítása; fordítás és tolmácsolás; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése;
hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások;
klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok
szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mentorálás; nem
reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás;
on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; partik
tervezése [szórakoztatás]; szakmai átképzés; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szövegszerkesztés
[kivéve reklámszövegek]; táboroztatás; tolmács szolgáltatások; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra;
vallásoktatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; zenei produkciók; zeneszerzés.
( 210 ) M 18 01948
( 220 ) 2018.06.25.
( 731 ) Véber Zoltán 100%, Veszprém (HU)
( 541 ) MindKiDo
( 511 ) 35
41

Üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai.
Személyi edző szolgáltatások [fitnesz edző], coaching [tréning].

( 210 ) M 18 01952
( 220 ) 2018.06.25.
( 731 ) KÖRTE-ART Kft., Erdőkertes (HU)
( 740 ) Buda Tímea, Piliscsaba
( 541 ) ALMA ZENEKAR
( 511 ) 41

Dalírás; digitális zenei szolgáltatás; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; fényképészet;

filmek feliratozása; filmgyártás; hangversenyek, koncertek szervezése, lebonyolítása;könyvkiadás; rádió és TV
műsorok készítése; show műsorok készítése; színházi produkciók; szórakoztatási szolgáltatások; TV-s
szórakoztatás; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.
( 210 ) M 18 01953
( 220 ) 2018.06.25.
( 731 ) KÖRTE-ART Kft., Erdőkertes (HU)
( 740 ) Buda Tímea, Piliscsaba
( 546 )

( 511 ) 41

Dalírás; digitális zenei szolgáltatás; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; fényképészet;

filmek feliratozása; filmgyártás; hangversenyek, koncertek szervezése, lebonyolítása;könyvkiadás; rádió és TV
műsorok készítése; show műsorok készítése; színházi produkciók; szórakoztatási szolgáltatások; TV-s
szórakoztatás; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.
( 210 ) M 18 01956
( 220 ) 2018.06.26.
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( 731 ) Benkő Károly, Gyál (HU)

( 740 ) Dr. Laczkó és Dr. Szőke Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 541 ) Budapesti Ingatlan Kincstár
( 511 ) 36

Ingatlanforgalmazás; épületek adásvételével kapcsolatos ingatlanügynökségi szolgáltatások; ingatlan

befektetések; ingatlan értékbecslés; ingatlan- és vagyonkezelési szolgáltatások; ingatlanbefektetés tervezés;
ingatlan adminisztráció; ingatlan bérbeadás, lízing; ingatlan bérbeadási szolgáltatások; ingatlan bérbeadási
ügyintézés; ingatlan-vagyonkezelői szolgáltatások; ingatlanbefektetések kezelésével kapcsolatos
ingatlanszolgáltatások; ingatlanbefektetések menedzsmentje; ingatlanfelvásárlási szolgáltatások; saját tulajdonú
ingatlan lízingje; tőkebefektetés ingatlanba; ügynökségek (ingatlan -); vagyonkezelés, ingatlankezelés; ingatlan
értékelés; ingatlanközvetítő irodák szolgáltatásai épületek értékesítésére és bérbeadására; ingatlanmenedzsment;
ingatlanok kezelése és értékbecslése; ingatlanok vásárlásával kapcsolatos szaktanácsadás; ingatlanok vásárlása
[mások számára]; ingatlanprojektek pénzügyi menedzsmentje; ingatlanprojektek finanszírozása; ingatlanfejlesztés
finanszírozása.
37

Ingatlanépítés [ingatlanvagyon építése]; ingatlanfelújítás; ingatlanok karbantartása; ingatlanprojektekhez

kapcsolódó építkezésfelügyeleti szolgáltatások; ingatlantakarítás; kereskedelmi ingatlanok építése.
( 210 ) M 18 01961
( 220 ) 2018.06.26.
( 731 ) QUINT Kft., Győr (HU)
( 740 ) Havasi Ügyvédi Iroda, Győr
( 546 )

( 511 ) 36

Digitális valutákkal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; készpénz és valuta tranzakciók; külföldi valuta

váltásával kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; külföldi valutával kapcsolatos információs szolgáltatások; online
valósidejű valutakereskedelem; pénzváltás, valutaváltás; utazási csekkek és valuta utalványok kiadása; valuta
tranzakciókra vonatkozó információk szolgáltatása; valuta vétele és eladása; valutaárfolyammal kapcsolatos swap
ügyletek; valutaárfolyamok előrejelzése; valutakereskedelem; valutakereskedelem és pénzváltási szolgáltatások;
valutakereskedés; valutakezelés; valutaközvetítés; valutával kapcsolatos pénzügyi információs szolgáltatások;
valutával kapcsolatos szolgáltatások; valutával kapcsolatos ügynöki tevékenység; valutaváltás, pénzváltás;
valutaváltási árfolyamjegyzés; valutaváltási tranzakciók lebonyolítása mások megbízásából; valutaváltó iroda;
valutaváltó szolgáltatások.
( 210 ) M 18 01962
( 220 ) 2018.06.26.
( 731 ) FOX CONSULTING Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Wlasitsch Péter, Budapest
( 541 ) TANNING QUEEN
( 511 ) 3

Kozmetikumok, testápolási cikkek.

( 210 ) M 18 01963
( 220 ) 2018.06.26.
( 731 ) WABERER'S-SZEMEREY Logisztika Kft., Miskolc (HU)
( 740 ) Karaffy Erzsébet, Miskolc
( 546 )
( 511 ) 39

Fuvarozás; áruszállítás; közúti áruszállítás; áruk csomagolása, raktározása.

( 210 ) M 18 01968
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( 220 ) 2018.06.27.
( 731 ) Várai Gábor László, Ruhpolding (DE)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Gépkocsival történő személyszállítási szolgáltatásokkal, utasok autós szállításának megszervezésével;

szórakoztatással; sporttevékenységekkel; autós rally-k szervezéseivel; autósralik, túrák és autóversenyek
rendezésével; élményautóztatással kapcsolatos reklámtevékenység.
39

Gépkocsival történő személyszállítási szolgáltatások; utasok autós szállításának megszervezése.

41

Szórakoztatás; sport tevékenységek; élményautóztatás; autós rally-k szervezései; autósralik, túrák és

autóversenyek rendezése.
( 210 ) M 18 01969
( 220 ) 2018.06.27.
( 731 ) Redenczki Attila 20%, Szeged (HU)
Kollár Mihály 20%, Újhartyán (HU)
Szűcs Attila 20%, Szigetszentmiklós (HU)
Horváth György 20%, Budapest (HU)
Székelyi Erika 20%, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 21

Poharak, bögrék, ivóedények, bárcikkek.

25

Ruházati termékek, kalapáru.

41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; a fent felsorolt szolgáltatások

mind kutyákkal kapcsolatosan.
( 210 ) M 18 01981
( 220 ) 2018.06.27.
( 731 ) Csesznok Dávid, Abaliget (HU)
( 541 ) StaminAir
( 511 ) 10

Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; művégtagok, műszemek és

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok; terápiás eszközök és segédeszközök
mozgáskorlátozottaknak; masszírozókészülékek; készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők gondozásához;
szexuális tevékenységet elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 18 01982
( 220 ) 2018.06.27.
( 731 ) Végh Henrietta, Szeged (HU)
( 740 ) dr. Horváth Máté, Szeged
( 541 ) "green fusion"
( 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.
40

Anyagmegmunkálás.

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 18 01985
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( 220 ) 2018.06.28.
( 731 ) Zhu Changhui, Budapest (HU)
( 740 ) Wanshida Kft., Budapest
( 541 ) Bontour
( 511 ) 16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék (az osztály
betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

( 210 ) M 18 01986
( 220 ) 2018.06.28.
( 731 ) Ozsgyán Anita, Székesfehérvár (HU)
( 740 ) dr. Botka Gábor, Székesfehérvár
( 546 )

( 511 ) 30
43

Kávé, tea, cukrászsütemények, fagylaltok.
Vendéglátás.

( 210 ) M 18 01992
( 220 ) 2018.06.28.
( 731 ) Everto Ingatlanépítő Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Németh András Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 37
42

Építés, építési tanácsadó szolgáltatások.
Építészeti szolgáltatások.

( 210 ) M 18 01993
( 220 ) 2018.06.28.
( 731 ) Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kőrösi Alexandra kamarai jogtanácsos, Budapest
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( 541 ) Mikulás Express

( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 01996
( 220 ) 2018.06.28.
( 731 ) Gulyás Gréta 50%, Pápa (HU)
Hanczár Jázmin 50%, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gulyás Adél, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

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

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 01999
( 220 ) 2018.06.29.
( 731 ) Takács Kinga, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35
41

Sportfelszerelésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.
Fitnesz- és edzőlétesítmények biztosítása, egészség- és fitnesztréning, sport- és fitneszszolgáltatások, oktató

jellegű egészségmegőrzési és erőnléti (fitnesz) tájékoztatás nyújtása, fitnesz tanácsadás, szórakoztatási, oktatási és
képzési szolgáltatások, sporttal kapcsolatos oktatási szolgáltatások, sportoktatás, sportoktatók képzése,
sportoktatás szervezése.
44

Egészségvédelemmel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások, egészséggel kapcsolatos tanácsadó

szolgáltatások, egészségjavító szolgáltatások.
( 210 ) M 18 02086
( 220 ) 2018.07.09.
( 731 ) Duna-Dráva Cement Kft., Vác (HU)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 554 )

( 511 ) 19

Cementek, portlandcementek, szulfátálló és kisalkália tartalmú portlandcementek, kishőfejlesztésű

portlandcementek, kohósalak-portlandcementek, kohósalakcementek, mérsékelten szulfátálló
kohósalakcementek, szulfátálló kohósalakcementek, kompozit-portlandcementek.
( 210 ) M 18 02095
( 220 ) 2018.07.10.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.
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( 210 ) M 18 02100
( 220 ) 2018.07.10.
( 731 ) DEUTSCHE TELEKOM AG, Bonn (DE)
( 300 ) 302018000634.1 2018.01.16. DE
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, budapest
( 541 ) Telekom Virtual Fiber
( 511 ) 9

Tudományos, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgófényképészeti, optikai, súlymérö, mérő, jelző,

ellenőrző, életmentő és oktató készülékek és műszerek; készülékek és eszközök villamos energia vezetéséhez,
átkapcsolásához, átalakításához, tárolásához, szabályozásához vagy ellenőrzéséhez; Hang, kép vagy adat
felvételére, továbbítására, feldolgozására és sokszorosítására szolgáló készülék; mágneses adathordozók;
számológépek, adatfeldolgozó hardverek, számítógépek; CD-k, DVD-k és más digitális adathordozók;
Számítógépes program; elektronikusan tárolt adatok (letölthetőek); elektronikus kiadványok (letölthető).
35

Hirdetés; üzleti menedzsment; üzleti adminisztráció; számítógépes adatbázisokban tárolt üzleti adatok és

információk gyűjtése, rendszerezése, összeállítása és elemzése; kiskereskedelmi szolgáltatások (az interneten és
más kommunikációs hálózatokon keresztül is), amelyek a 9. osztályba tartozó árukhoz kapcsolódnak.
38

Távközlés; sajtóügynökségi szolgáltatások; távközlési berendezések kölcsönzése; távközlési információ.

42

Tudományos és technológiai szolgáltatások, valamint ehhez kapcsolódó kutatás és tervezés; ipari elemzési

és kutatási szolgáltatások; számitógépes hardverek, szoftverek és adatbázisok tervezése és fejlesztése; szoftver
karbantartása; műszaki tanácsadás; elektronikus adattárolás; adatfeldolgozó berendezések kölcsönzése;
weboldalak tervezése hannadik fél számára.
( 210 ) M 18 02101
( 220 ) 2018.07.10.
( 731 ) Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

kiskereskedelmi célokból, áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; beszerzői
szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; célzott marketing; divatbemutatók
szervezése promóciós célokból; értékesítésipromóciós szolgáltatások; hirdetési - és reklámszolgáltatások;
hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása;
kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi közvetítői
szolgáltatások; kereskedelmi - vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi - vagy reklámcélú vásárok szervezése;
kiskereskedelmi szolgáltatások művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; közönségkapcsolati kommunikációs
stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; marketing
szolgáltatások on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és
szolgáltatások eladói és vásárlói részére; piackutatás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,
áruminták] terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámszövegek
írása; reklámszövegek publikálása; sajtófigyelés; szabadtéri reklámozás, hirdetés (I); szabadtéri reklámozás,
hirdetés (2); szponzorok felkutatása; termékminták, áruminták terjesztése; vásárlási megrendelések ügyintézése.
41

Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése;

cirkuszok; coaching [tréning]; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; divatbemutatók szervezése
szórakoztatási célokból; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; filmszínházi előadások,
filmbemutatók; fitnesz órák vezetése; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás showműsorokra; idegenvezetős túrák levezetése; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; klubszolgáltatások
[szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása: kongresszusok szervezése és
lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások
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[bemutatók, kiállítások]; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és

szórakoztató szolgáltatások; nem reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás
biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus publikációk,
nem letölthetők; partik tervezése [szórakoztatás]; show-műsorok készítése; show műsorok szervezése
[impresszáriók szolgáltatásai]; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; színházi produkciók;
színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási, szórakoztatási információk;
szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; táboroztatás; varieté-előadások
bemutatása; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók;
zenekarok szolgáltatásai.
43

Bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; székek, asztalok,

asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek]; vendéglátás.
( 210 ) M 18 02105
( 220 ) 2018.07.10.
( 731 ) SET Group Nyrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Nagy Adrienn, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
36

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 02106
( 220 ) 2018.07.10.
( 731 ) SET Group Nyrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Nagy Adrienn, Budapest
( 541 ) SET GROUP
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 02115
( 220 ) 2018.07.11.
( 731 ) Wei Wei Qiang 1/1, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Sztrókay Zsolt, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 24
26

Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy műanyagból.
Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fűzőlyukak, gombostűk és tűk;

művirágok; hajdíszek; póthajak.
( 210 ) M 18 02128
( 220 ) 2018.07.12.
( 731 ) Nicoventures Holdings Limited, London (GB)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) EMOD
( 511 ) 34

Elektronikus cigaretták; elektronikus cigarettapatronok; folyadékok elektronikus cigarettákhoz; dohánypótló

anyagokat tartalmazó cigaretták; dohánypótlók; cigaretták; dohány; dohánytermékek; cigarettatokok;
cigarettadobozok.
( 210 ) M 18 02130
( 220 ) 2018.07.13.
( 731 ) E.I. du Pont de Nemours and Company, Wilmington, Delaware (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) ASSOCIATE
( 511 ) 5

Gombaölő szerek (fungicidek) mezőgazdasági használatra.

( 210 ) M 18 02198
( 220 ) 2018.07.20.
( 731 ) MHC Hotel Company Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Tilk Rita, Budapest
( 546 )

( 511 ) 36
43

Lakások, stúdiók és szobák bérbeadása.
Időleges szállásadás; szállodai szolgáltatások; helyszínek biztosítása rendezvényekhez, ideiglenes irodai

férőhelyek és termek biztosítása.
( 210 ) M 18 02213
( 220 ) 2018.07.24.
( 731 ) Benik Balázs, Csömör (HU)
( 740 ) Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BERBEN
( 511 ) 28

Kétkezes súlyzók [súlyemeléshez]; lábsúlyok [sportcikkek]; padok sportoláshoz; sportcikkek és

felszerelések; sportoláshoz használt térdvédők; súlyokkal felszerelt gépek testedzéshez; súlyzó rudak
súlyemeléshez; súlyzók; testedző berendezések; testedző eszközök; testépítő berendezések edzéshez; testformáló
eszközök [edzéshez]; torna- és sporttermékek; tornaeszközök; beltéri fitnesz készülékek edző felszerelések
sportoláshoz; edző rudak; edzőpadok; edzőplatformok; fitnesz gépek; fitness labdák.
32

Alkoholmentes italok; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes

gyümölcskoktélok; alkoholmentes szénsavas gyümölcsitalok; alkoholmentes ízesített szénsavas italok;
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alkoholmentes szénsavas italok; alkoholmentes zöldségitalok; ásványvizek; elektrolitokat tartalmazó sportitalok;

energiaitalok; főként gyümölcsleveket tartalmazó italok; gyümölcsízesítésű vizek; gyümölcs és zöldséglevek
keverékéből készült italok; gyümölcsalapú italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; gyümölcsízesítésű
üditőitalok; gyümölcslé koncentrátumok; gyümölcslevek; gyümölcsszörpök; ivóvíz; italokként használt
gyümölcslevek; izotóniás italok; ízesített szénsavas italok; izotóniás italok [nem gyógyászati használatra];
készítmények italokhoz; koncentrátumok gyümölcsitalok készítéséhez; proteinnel dúsított sportitalok; szénsavas
ásványvíz; szénsavas gyümölcslevek; szénsavas ivólevek; szénsavas vizek; szénsavmentes víz; tápanyaggal
dúsított italok; tápanyaggal dúsított víz; tejsavó alapú italok; tejsavó italok; üdítőitalok; vitaminnal dúsított
alkoholmentes italok; vitaminnal dúsított szénsavas víz [italok]; vitamintartalmú italok; vizek; zöldségitalok;
zöldséges simoothie-k; zöldséglevek [italok]; zöldséglevet tartalmazó alkoholmentes italok; zöldséglevet
tartalmazó, alkoholmentes italok.
41

Coaching [tréning]; coaching; coaching gazdasági és menedzselési témákban; csapatépítés (oktatás);

csoportos edzés oktatása; csoportos rekreációs, szabadidős tevékenységek szervezése; edzési [fitnesz] tanácsadási
szolgáltatások; edzési, sportolási létesítmények foglalása; edzési utasítások és felszerelés biztosítása; edzéssel
kapcsolatos online tájékoztatás weboldalon keresztül; edzettséggel kapcsolatos tanfolyamok; edzőfelszerelések
biztosítása; edzőlétesítmények biztosítása sportoláshoz; edzőtermi szolgáltatások; edzőtermi órák; egészség- és
fitnesztréning; egészség klubok és tornatermek szolgáltatásai; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz];
erőnlét-kondicionáló edzések lebonyolítása; erősítő és kondicionáló edzés; fitnesz edzéssel kapcsolatos
konzultáció; fitnesszel kapcsolatos képzési szolgáltatások; fitnesszel kapcsolatos képzés az interneten keresztül;
fitnesszel kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása; fitnesz- és edzőlétesítmények biztosítása; fitnesz klub
szolgáltatások; fitnesz oktatás, útmutatás; fitnesz órák vezetése; fitnesz tanácsadás; fitneszedzési szolgáltatások;
fitneszedzéssel kapcsolatos információk biztosítása honlapokon; fitnesz központok működtetése;
fitneszközpontok szolgáltatásai; fitneszoktatási szolgáltatások; fitnesztréninggel kapcsolatos információk
rendelkezésre bocsátása online portálon keresztül; fizikai edzettséggel kapcsolatos oktatás; fizikai erőnléti
oktatás; létesítmények biztosítása sporteseményékhez; létesítmények biztosítása sportversenyekhez;
létesítmények biztosítása sport klubok részére; sport és fitnesz; sport- és fitneszszolgáltatások; sport- és
szabadidős tevékenységek; sport klub szolgáltatások; sport- vagy edzőberendezés kölcsönzése; sportedzői
tevékenység; sportesemények biztosítása és rendezése; sportesemények és sportversenyek szervezése;
sportesemények megrendezése; sportesemények megszervezése; sportlétesítmények fenntartása;
sportlétesítmények lefoglalása; sportlétesítmények működtetése; sportlétesítmények üzemeltetése;
sportoktatás/edzés; sportoktatás; sportoktatás, edzés és irányítás; sportoktatás szervezése; sportoktatási
szolgáltatások; sportoktatói szolgáltatások; sportolási és kikapcsolódási szolgáltatások biztosítása;
sportrendezvények lebonyolítása; sportrendezvények szervezése és lebonyolítása; sportrendezvények, versenyek
és sportbajnokságok szervezése; sportszolgáltatások; sportszolgáltatások biztosítása; sporttal kapcsolatos képzési
szolgáltatások; sporttal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; sporttal kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások;
sporttevékenységek; sporttevékenységek oktatása; sporttevékenységek és sportversenyek szervezése;
sporttevékenységekkel kapcsolatos edzői szolgáltatások; sportversenyek és sportesemények szervezése;
sportversenyek rendezése; sportversenyek szervezése és lebonyolítása; súlyzós edzés oktatása; súlyzós edzéssel
kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; személyi coaching [képzés]; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés];
személyi edzői szolgáltatások; szemináriumok; szemináriumok és konferenciák rendezése; testedzés felügyelete;
testedzéshez szükséges eszközök biztosítása; testedzési, testnevelési szolgáltatások; testedzéssel kapcsolatos
oktatás; testedző létesítmények biztosítása; testedző órák; testépítéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások;
testmozgásra, -edzésre alkalmas létesítmények üzemeltetése; tréningek biztosítása; konferenciák, kiállítások és
versenyek szervezése; konferenciák szervezése; konferenciák szervezése és lebonyolítása; konferenciaszervezés.
43

Átmeneti szállás biztosítása; átmeneti szálláskiadás; átmeneti szállások foglalása; átmeneti szállások

kiadása; bisztró [büfé] szolgáltatások; bár- és éttermi szolgáltatások; bár szolgáltatások; bárok; borbárok;
borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása); borozói szolgáltatások; delikát éttermek, csemegeáruk [éttermek];
elhelyezés biztosítása összejövetelekhez; elszállásolási szolgáltatások; elvitelre árusító éttermek; elvitelre árusított
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ételek szolgáltatása; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; esküvői fogadások

rendezése [étel és ital]; esküvői fogadások szervezése [helyszínek]; étel és italellátás; étel- és italkészítés; étel- és
italkészítési szolgáltatások; ételek és italok biztosítása éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása
éttermi vendégek számára; ételek és italok felszolgálása vendégek számára; ételek és italok felszolgálása
éttermekből és bárokban; ételek és italok felszolgálása; ételkészítés; éttermek [szolgáltatások]; éttermi
szolgáltatások; grilléttermek; ideiglenes elszállásolás biztosítása; ideiglenes szállás biztosítása; ideiglenes
szállásbiztosítás; ideiglenes szállás biztosítása vendégek számára; ideiglenes szálláshelyek biztosítása; juice bár
szolgáltatásai; kantinok; büfék, étkezdék; kávéházi szolgáltatás; kávéházak; kávézói szolgáltatások;
italszolgáltatás biztosítása koktélbárok; konferenciatermek biztosítása; konferencia létesítmények biztosítása; pub
szolgáltatások panziók; sommelier-szolgáltatások; svédasztalos éttermi szolgáltatások; szállodai és
motelszolgáltatások; szállodai étkezés, étkeztetés megszervezése; szállodai éttermi szolgáltatások; szállodai
szállásbiztosítás szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek; szállodai szálláshely szolgáltatások;
szállodai szolgáltatás; szállodakomplexumok; szállók, turistaszállók; szobák bérbeadása; turistaházak, üdülők;
turistaszállásokkal kapcsolatos szolgáltatások; turistaszállók; üdülési szálláshelyek biztosítása vendéglátás;
vendéglátási szolgáltatások [szállásadás]; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás).
44

Alternatív gyógyászati szolgáltatások; ápolási szolgáltatások biztosítása; ápolási szolgáltatások

(egészségügyi); barnító szalon és szolárium által nyújtott szolgáltatások; barnító szalonok; egészségfelmérési
vizsgálatok; egészséggel kapcsolatos információnyújtás; egészséggel kapcsolatos szakmai konzultáció;
egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészségi állapotfelmérési szolgáltatások; egészségügyi
ellátással kapcsolatos információs szolgáltatások; egészségügyi tanácsadási és információs szolgáltatások;
fizikoterápia; fizikoterápiás szolgáltatások; fizioterápia, fizikoterápia; fizioterápiás szolgáltatások; gyógyászati
tanácsadási szolgáltatások; infravörös szauna szolgáltátások; orvosi tanácsadási szolgáltatások; szauna
szolgáltatások; szaunák üzemeltetése; szolárium felszerelések biztosításával kapcsolatos szolgáltatások; szolárium
létesítmények biztosítása; szolárium szalonok szolgáltatásai; szolárium szolgáltatások; tanácsadás az interneten
keresztül a test- és szépségápolás területén; táplálkozási konzultáció; táplálkozási tanácsadás.
( 210 ) M 18 02214
( 220 ) 2018.07.24.
( 731 ) Benik Balázs, Csömör (HU)
( 740 ) Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 28

Kétkezes súlyzók [súlyemeléshez]; lábsúlyok [sportcikkek]; padok sportoláshoz; sportcikkek és

felszerelések; sportoláshoz használt térdvédők; súlyokkal felszerelt gépek testedzéshez; súlyzó rudak
súlyemeléshez; súlyzók; testedző berendezések; testedző eszközök; testépítő berendezések edzéshez; testformáló
eszközök [edzéshez]; torna- és sporttermékek; tornaeszközök; beltéri fitnesz készülékek edző felszerelések
sportoláshoz; edző rudak; edzőpadok; edzőplatformok; fitnesz gépek; fitness labdák.
32

Alkoholmentes italok; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes

gyümölcskoktélok; alkoholmentes szénsavas gyümölcsitalok; alkoholmentes ízesített szénsavas italok;
alkoholmentes szénsavas italok; alkoholmentes zöldségitalok; ásványvizek; elektrolitokat tartalmazó sportitalok;
energiaitalok; főként gyümölcsleveket tartalmazó italok; gyümölcsízesítésű vizek; gyümölcs és zöldséglevek
keverékéből készült italok; gyümölcsalapú italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; gyümölcsízesítésű
üdítőitalok; gyümölcslé koncentrátumok; gyümölcslevek; gyümölcsszörpök; ivóvíz; italokként használt
gyümölcslevek; izotóniás italok; ízesített szénsavas italok; izotóniás italok [nem gyógyászati használatra];
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készítmények italokhoz; koncentrátumok gyümölcsitalok készítéséhez; proteinnel dúsított sportitalok; szénsavas

ásványvíz; szénsavas gyümölcslevek; szénsavas ivólevek; szénsavas vizek; szénsavmentes víz; tápanyaggal
dúsított italok; tápanyaggal dúsított víz; tejsavó alapú italok; tejsavó italok; üdítőitalok; vitaminnal dúsított
alkoholmentes italok; vitaminnal dúsított szénsavas víz [italok]; vitamintartalmú italok; vizek; zöldségitalok;
zöldséges simoothie-k; zöldséglevek [italok]; zöldséglevet tartalmazó alkoholmentes italok; zöldséglevet
tartalmazó, alkoholmentes italok.
41

Coaching [tréning]; coaching; coaching gazdasági és menedzselési témákban; csapatépítés (oktatás);

csoportos edzés oktatása; csoportos rekreációs, szabadidős tevékenységek szervezése; edzési [fitnesz] tanácsadási
szolgáltatások; edzési, sportolási létesítmények foglalása; edzési utasítások és felszerelés biztosítása; edzéssel
kapcsolatos online tájékoztatás weboldalon keresztül; edzettséggel kapcsolatos tanfolyamok; edzőfelszerelések
biztosítása; edzőlétesítmények biztosítása sportoláshoz; edzőtermi szolgáltatások; edzőtermi órák; egészség- és
fitnesztréning; egészség klubok és tornatermek szolgáltatásai; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz];
erőnlét-kondicionáló edzések lebonyolítása; erősítő és kondicionáló edzés; fitnesz edzéssel kapcsolatos
konzultáció; fitnesszel kapcsolatos képzési szolgáltatások; fitnesszel kapcsolatos képzés az interneten keresztül;
fitnesszel kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása; fitnesz- és edzőlétesítmények biztosítása; fitnesz klub
szolgáltatások; fitnesz oktatás, útmutatás; fitnesz órák vezetése; fitnesz tanácsadás; fitneszedzési szolgáltatások;
fitneszedzéssel kapcsolatos információk biztosítása honlapokon; fitnesz központok működtetése;
fitneszközpontok szolgáltatásai; fitneszoktatási szolgáltatások; fitnesztréninggel kapcsolatos információk
rendelkezésre bocsátása online portálon keresztül; fizikai edzettséggel kapcsolatos oktatás; fizikai erőnléti
oktatás; létesítmények biztosítása sporteseményékhez; létesítmények biztosítása sportversenyekhez;
létesítmények biztosítása sport klubok részére; sport és fitnesz; sport- és fitneszszolgáltatások; sport- és
szabadidős tevékenységek; sport klub szolgáltatások; sport- vagy edzőberendezés kölcsönzése; sportedzői
tevékenység; sportesemények biztosítása és rendezése; sportesemények és sportversenyek szervezése;
sportesemények megrendezése; sportesemények megszervezése; sportlétesítmények fenntartása;
sportlétesítmények lefoglalása; sportlétesítmények működtetése; sportlétesítmények üzemeltetése;
sportoktatás/edzés; sportoktatás; sportoktatás, edzés és irányítás; sportoktatás szervezése; sportoktatási
szolgáltatások; sportoktatói szolgáltatások; sportolási és kikapcsolódási szolgáltatások biztosítása;
sportrendezvények lebonyolítása; sportrendezvények szervezése és lebonyolítása; sportrendezvények, versenyek
és sportbajnokságok szervezése; sportszolgáltatások; sportszolgáltatások biztosítása; sporttal kapcsolatos képzési
szolgáltatások; sporttal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; sporttal kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások;
sporttevékenységek; sporttevékenységek oktatása; sporttevékenységek és sportversenyek szervezése;
sporttevékenységekkel kapcsolatos edzői szolgáltatások; sportversenyek és sportesemények szervezése;
sportversenyek rendezése; sportversenyek szervezése és lebonyolítása; súlyzós edzés oktatása; súlyzós edzéssel
kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; személyi coaching [képzés]; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés];
személyi edzői szolgáltatások; szemináriumok; szemináriumok és konferenciák rendezése; testedzés felügyelete;
testedzéshez szükséges eszközök biztosítása; testedzési, testnevelési szolgáltatások; testedzéssel kapcsolatos
oktatás; testedző létesítmények biztosítása; testedző órák; testépítéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások;
testmozgásra, -edzésre alkalmas létesítmények üzemeltetése; tréningek biztosítása; konferenciák, kiállítások és
versenyek szervezése; konferenciák szervezése; konferenciák szervezése és lebonyolítása; konferenciaszervezés.
43

Átmeneti szállás biztosítása; átmeneti szálláskiadás; átmeneti szállások foglalása; átmeneti szállások

kiadása; bisztró [büfé] szolgáltatások; bár- és éttermi szolgáltatások; bár szolgáltatások; bárok; borbárok;
borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása); borozói szolgáltatások; delikát éttermek, csemegeáruk [éttermek];
elhelyezés biztosítása összejövetelekhez; elszállásolási szolgáltatások; elvitelre árusító éttermek; elvitelre árusított
ételek szolgáltatása; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; esküvői fogadások
rendezése [étel és ital]; esküvői fogadások szervezése [helyszínek]; étel és italellátás; étel- és italkészítés; étel- és
italkészítési szolgáltatások; ételek és italok biztosítása éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása
éttermi vendégek számára; ételek és italok felszolgálása vendégek számára; ételek és italok felszolgálása
éttermekből és bárokban; ételek és italok felszolgálása; ételkészítés; éttermek [szolgáltatások]; éttermi
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szolgáltatások; grilléttermek; ideiglenes elszállásolás biztosítása; ideiglenes szállás biztosítása; ideiglenes

szállásbiztosítás; ideiglenes szállás biztosítása vendégek számára; ideiglenes szálláshelyek biztosítása; juice bár
szolgáltatásai; kantinok; büfék, étkezdék; kávéházi szolgáltatás; kávéházak; kávézói szolgáltatások;
italszolgáltatás biztosítása koktélbárok; konferenciatermek biztosítása; konferencia létesítmények biztosítása; pub
szolgáltatások panziók; sommelier-szolgáltatások; svédasztalos éttermi szolgáltatások; szállodai és
motelszolgáltatások; szállodai étkezés, étkeztetés megszervezése; szállodai éttermi szolgáltatások; szállodai
szállásbiztosítás szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek; szállodai szálláshely szolgáltatások;
szállodai szolgáltatás; szállodakomplexumok; szállók, turistaszállók; szobák bérbeadása; turistaházak, üdülők;
turistaszállásokkal kapcsolatos szolgáltatások; turistaszállók; üdülési szálláshelyek biztosítása vendéglátás;
vendéglátási szolgáltatások [szállásadás]; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás).
44

Alternatív gyógyászati szolgáltatások; ápolási szolgáltatások biztosítása; ápolási szolgáltatások

(egészségügyi); barnító szalon és szolárium által nyújtott szolgáltatások; barnító szalonok; egészségfelmérési
vizsgálatok; egészséggel kapcsolatos információnyújtás; egészséggel kapcsolatos szakmai konzultáció;
egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészségi állapotfelmérési szolgáltatások; egészségügyi
ellátással kapcsolatos információs szolgáltatások; egészségügyi tanácsadási és információs szolgáltatások;
fizikoterápia; fizikoterápiás szolgáltatások; fizioterápia, fizikoterápia; fizioterápiás szolgáltatások; gyógyászati
tanácsadási szolgáltatások; infravörös szauna szolgáltatások; orvosi tanácsadási szolgáltatások; szauna
szolgáltatások; szaunák üzemeltetése; szolárium felszerelések biztosításával kapcsolatos szolgáltatások; szolárium
létesítmények biztosítása; szolárium szalonok szolgáltatásai; szolárium szolgáltatások; tanácsadás az interneten
keresztül a test- és szépségápolás területén; táplálkozási konzultáció; táplálkozási tanácsadás.
( 210 ) M 18 02217
( 220 ) 2018.07.23.
( 731 ) Dömeová Veronika, Nesvady (SK)
( 740 ) dr. Fancsalszki Erna, Szolnok
( 546 )

( 511 ) 1

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

műgyanták, műanyagok; tűzoltó és tűzmegelőző keverékek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló
készítmények; anyagok állatbőrök cserzéséhez; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok; gittek és egyéb töltőpépek;
komposzt, trágyák, műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra.
4

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

(beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
19

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

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
( 210 ) M 18 02227
( 220 ) 2018.07.24.
( 731 ) Dunai Horgászok Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Érd (HU)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; fejfedők horgászathoz; gumi horgászcsizmák; horgászcipők;
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horgászcsizmák; horgászingek; horgászsapkák; horgászmellények; lábbelik horgászathoz; sportsapkák;

sportruházat; sportnadrágok; szabadidőcipők; szabadidő ruházat; szabadidős ruházat; pólók; felsőruházat;
vízhatlan horgászcsizmák.
28

Etetőanyagok horgászathoz; műlegyek horgászathoz; horgok horgászathoz; műlegyes dobozok horgászathoz

[horgászati cikkek]; mesterséges etetőanyag [horgászat]; mesterséges csali horgászathoz; úszók
horgászathoz/halászathoz; elektronikus kapásjelzők horgászathoz; mesterséges csalik horgászathoz; horgászathoz
használt kapásriasztók; horgászathoz kialakított táskák; távdobók műlegyes horgászathoz; horgászcsali-dobozok
[horgászati cikkek]; horgászathoz használt akusztikus jelzőberendezések; mesterséges csalik horgászathoz,
halászathoz; horgászbotok; horgászorsók; horgászelőkék; horgásztáskák; horgászzsinórok, horgászdamilok;
horgászvillantók; horgászfelszerelés; horgászfelszerelések; horgász előkék; horgász horgok; horgász nehezékek;
horgászbot tartók; horgászbot rudak; horgászbot-nyelek; felfújható horgász úszószékek; forgókapcsok
[horgászfelszerelés]; kapásérzékelők [horgászfelszerelés]; úszók [horgászfelszerelés]; halaskosarak
[horgászfelszerelés]; kapásjelzők [horgászfelszerelés]; horgászzsinór-toldalékok; merítőhálók horgászáshoz;
horgászhálók [sporthorgász]; horgászorsó tartók; illatos csalik, csalétkek vadászathoz vagy horgászathoz; élő
horgászcsalik tárolására kialakított táskák; fagyasztva szárított horgászcsalétkek; horgászbot tartó állványok; parti
horgászbot-támaszok; horgászfelszerelés tárolására alkalmas dobozok; páternoszteres szerelékek
[horgászfelszerelések].
41

Rekreációs, szabadidős versenyek rendezése; szabadidős, rekreációs tevékenységek szervezése; rekreációs,

szabadidős klubszolgáltatások nyújtása; sport- és szabadidős tevékenységek; szabadidős és képzési
szolgáltatások; rekreációs, szabadidős fesztiválok szervezése; szabadidős rendezvények megszervezése;
rekreációval, szabadidővel kapcsolatos információs szolgáltatások; szabadidős, rekreációs versenyek,
versenysorozatok szervezése; rekreációs, szabadidős célú ünnepségek szervezése; halász- és horgászversenyek
szervezése és lebonyolítása; kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés.
( 210 ) M 18 02229
( 220 ) 2018.07.24.
( 731 ) Zaják-Balogh Ildikó, Szekszárd (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, budapest
( 541 ) ZIA
( 511 ) 14

Nem fém ékszerek, karkötök, kulcstartók, nyakékek; nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek és

féldrágakövek.
18

Bőr, bőrutánzatból és állatbőrből készült ékszerek, karkötők, kulcstartók, nyakékek; bőr és bőrutánzatok;

állatbőrök és irhák; bőröndök és szállító táskák.
24

Textilből készült ékszerek, karkötők, kulcstartók, nyakékek; textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak

más osztályokba; ágy- és asztalneműk.
( 210 ) M 18 02242
( 220 ) 2018.07.25.
( 731 ) SANOFI, Paris (FR)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti termékek, vitaminok és étrend-kiegészítők.

( 210 ) M 18 02243
( 220 ) 2018.07.25.
( 731 ) Mudrák Béla Tamás, Esztergom (HU)
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( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

( 541 ) KARAJDA
( 511 ) 43

Vendéglátás; éttermi szolgáltatások; gyorséttermek; büfék; kávézók; sörözők; szállásfoglalás; szállodai

szolgáltatások; panziók.
( 210 ) M 18 02258
( 220 ) 2018.07.26.
( 731 ) Verdes János, Nyíradony (HU)
( 740 ) Pintz és Társai Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Sporthíradás; sportokkal kapcsolatos információnyújtás; sporttal kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások;

sportokhoz kapcsolódó hírek szolgáltatása; tudósítás sporteseményekről honlapokon keresztül; tippek
sporteseményekkel kapcsolatos fogadásokhoz; tájékoztatás nyújtása sportmeccsek eredményeiről; sporttal
kapcsolatos hírek és információ szolgáltatása globális számítógépes hálózaton keresztül; blogírás.
( 210 ) M 18 02269
( 220 ) 2018.07.27.
( 731 ) ORION Corporation, Espoo (FI)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) SAFUMIX
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények; gyógyszerészeti készítmények asztma és egyéb légzési betegségek vagy

panaszok kezelésére és enyhítésére.
( 210 ) M 18 02270
( 220 ) 2018.07.27.
( 731 ) EM-TECH Co., Ltd., Changwon-si, Gyeongsangnam-do (KR)
( 300 ) 40-2018-0014310 2018.01.30. KR
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 541 ) MY THEATER
( 511 ) 9

Vezeték nélküli (bluetooth) hangerösítők; vezeték nélküli (bluetooth) fejhallgatók; vezeték nélküli (bluetooth)

hangszórók; bluetooth adó/vevő készülékek; bluetooth hangszóró telefonokhoz; bluetooth fülhallgató szettek;
bluetooth kommunikációs eszközök; bluetooth kommunikációs készülékek; okos telefon bluetooth adó/vevő
hangerősítők; bluetooth készülékek okos telefonok számára.
( 210 ) M 18 02401
( 220 ) 2018.08.10.
( 731 ) LAFARGE Cement Magyarország Kft. 100%, Királyegyháza (HU)
( 740 ) Arany Judit, Királyegyháza
( 554 )

( 511 ) 19

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

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.
( 210 ) M 18 02403
( 220 ) 2018.08.10.
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Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
( 731 ) LAFARGE Cement Magyarország Kft. 100%, Királyegyháza (HU)

( 740 ) Arany Judit, Királyegyháza
( 554 )

( 511 ) 19

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

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.
( 210 ) M 18 02404
( 220 ) 2018.08.10.
( 731 ) LAFARGE Cement Magyarország Kft. 100%, Királyegyháza (HU)
( 740 ) Arany Judit, Királyegyháza
( 554 )

( 511 ) 19

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

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.
( 210 ) M 18 02573
( 220 ) 2018.09.05.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) PREDITY
( 511 ) 5
10

Diagnosztikai készítmények, biológiai diagnosztikai reagensek gyógyászati célra.
Gyógyászati készülékek és eszközök, diagnosztikai eszközök gyógyászati használatra, vérvizsgáló

készülékek, elemzőkészülékek gyógyászati használatra.
42

Tudományos laboratóriumi szolgáltatások.

44

Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások, klinikák, orvos rendelők szolgáltatásai, terápiás

szolgáltatások.
( 210 ) M 18 02574
( 220 ) 2018.09.05.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) PREDYSTIC
( 511 ) 5
10

Diagnosztikai készítmények, biológiai diagnosztikai reagensek gyógyászati célra.
Gyógyászati készülékek és eszközök, diagnosztikai eszközök gyógyászati használatra, vérvizsgáló

készülékek, elemzőkészülékek gyógyászati használatra.
42

Tudományos laboratóriumi szolgáltatások.

44

Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások, klinikák, orvos rendelők szolgáltatásai, terápiás

szolgáltatások.
( 210 ) M 18 02588
( 220 ) 2018.09.05.
( 731 ) GEMIL PHARMA Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Becher és Torma Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Nottevit
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;
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Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
altatószerek; nyugtatók; vitaminkészítmények; immunerősítők; vitaminkészítmények ételkiegészítők formájában;

vegyes vitaminkészítmények; humán étrendkiegészítők; étrendkiegészítők gyógyászati célokra;
étrendkiegészítőként használható gyógyélelmiszerek; nem gyógyászati célú étrendkiegészítők emberi
fogyasztásra; altató hatású készítmények; nyugtató hatású készítmények.
A rovat 203 darab közlést tartalmaz.
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