Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 19. szám, 2018.10.15.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 225.439
( 151 ) 2018.09.19.
( 210 ) M 18 00185
( 220 ) 2018.01.22.
( 732 ) Gerzsenyi Miklós EV., Kisvárda (HU)
( 541 ) Madison Pub & Restaurant
( 511 ) 43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 225.441
( 151 ) 2018.09.24.
( 210 ) M 18 00182
( 220 ) 2018.01.22.
( 732 ) Hortobágyi Ágoston, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Mester Katalin, Budapest
( 546 )
( 511 ) 42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
45

Jogi szolgáltatások, biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából.

( 111 ) 225.445
( 151 ) 2018.09.19.
( 210 ) M 17 04085
( 220 ) 2017.12.20.
( 732 ) Guangzhou Havit Technology Company Limited, Haizhu, Guangzhou (CN)
( 740 ) Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Okosórák; hordozható média lejátszók; képernyővédők mobil eszközökhöz; tokok okostelefonokhoz;

mobiltelefon szíjak; mikrofonok; mobil tápegységek (újratölthető elemek); elem töltők; aktivitásmérő karpántok;
dugaljak, foglalatok és egyéb érintkezők (elektromos csatlakozók); kapcsolóegységek (adatfeldolgozó eszközök);
videokamerák; számítógép perifériák; virtuális szemüvegek; szelfibotok (kézi monopodok); audio- és videojel
erősítők; hangszóróházak; fülhallgatók.
( 111 ) 225.470
( 151 ) 2018.09.19.
( 210 ) M 17 03346
( 220 ) 2017.10.24.
( 732 ) Energetikai Szakgimnázium és Kollégium, Paks (HU)
( 740 ) Csanádi Zoltán, Paks
( 546 )
( 511 ) 41

Szakképzési és képzési szolgáltatások; szakképzési tanfolyamok biztosítása; szakképzéssel kapcsolatos

oktatási szolgáltatások; ifjúsági szakképzés.
( 111 ) 225.474
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( 151 ) 2018.09.19.
( 210 ) M 17 01648
( 220 ) 2017.05.22.
( 732 ) DENTHA Fogászati Betéti Társaság, Szeged (HU)
( 740 ) Dr. Benedekné Dr. Tóth Anikó, Szeged
( 541 ) DENTA FOGÁSZAT
( 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.
44

Betegápolási szolgáltatások; csillapító kezelés; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások;

egészségügyi berendezések kölcsönzése; fizioterápia, fizikoterápia; fogászat; fogszabályozási szolgáltatások;
gyógyszerészeti konzultáció; humán szövetbank-szolgáltatások; klinikák, orvosi rendelők szolgáltatásai;
kórházak; orvosi berendezések kölcsönzése; orvosi ellátás; orvosi rendelők; orvosi szolgáltatások; orvosi
tanácsadás fogyatékkal élők számára; otthonok lábadozók utókezelésére (1); otthonok lábadozók utókezelésére
(2); plasztikai sebészet; pszichológus [szolgáltatások]; szanatóriumok; távgyógyászati szolgáltatások; terápiás
szolgáltatások.
( 111 ) 225.489
( 151 ) 2018.08.30.
( 210 ) M 17 04123
( 220 ) 2017.12.22.
( 732 ) Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

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

kereskedelmi vagy reklámcéllal; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi
célokból; árusító standok bérbeadása; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós
szolgáltatások; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; írott kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi
információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;
kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó
tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban;
marketing szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése es karbantartása; online piactér biztosítása
áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; piaci tanulmányok; piackutatás; szponzorok felkutatása;
titkársági szolgáltatások; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti
konzultációs szolgáltatások; üzleti tájékoztatás, információnyújtás.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; coaching (tréning);

eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; gyakorlati képzés [szemléltetés]; 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; táboroztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].
( 111 ) 225.497
( 151 ) 2018.08.30.
( 210 ) M 18 00085
( 220 ) 2018.01.12.
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( 732 ) Ventil Épületgépészeti Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

( 740 ) Bimbó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 11

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

berendezések; helyiségfűtők; radiátorok, elektromos; radiátorok, fűtőtestek központi fűtéshez.
( 111 ) 225.500
( 151 ) 2018.08.30.
( 210 ) M 18 00662
( 220 ) 2018.03.01.
( 732 ) RiMiKer Plus Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Pintz és Társai Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 32

Sörök és sörtermékek; tonik [nem gyógyhatású italok]; tonik; gyömbéres üdítőital; root beer

[észak-amerikai szénsavas ital]; alkoholmentes borok; alkoholmentes koktélalapok; szörpök/szirupok italokhoz.
33

Alkoholos esszenciák; alkoholos gyümölcskivonatok; alkoholos kivonatok; abszint; aguardiente

[cukornádból készült rövidital]; alkoholos tojáslikőr; ánizslikőr, anisette; arak [alkoholos ital]; arak [rizspálinka];
ázsiai szilvakivonatokkal ízesített japán likőr; bourbon whiskey; brandy, borpárlat; cachaça [magas
alkoholtartalmú párlat]; calvados; cirokból készült kínai szeszes ital [gaolian-jiou]; cseresznyepálinka;
cseresznyés brandy; cukornádléből készült rum; curacao; desztillált röviditalok; digesztív [emésztést elősegítő]
italok [szeszes italok]; égetett szeszes italok; erjesztett szeszes ital; feketeribizli likőr; fenyőtű kivonatokkal
ízesített japán likőr; fenyőtű kivonattal ízesített tonik likőr [matsuba-zake]; gin; ginzeng likőr; grappa;
gyógynövény kivonatokat tartalmazó tonik likőr [homeishu]; gyógynövény kivonatokat tartalmazó japán likőr;
gyógynövény likőrök; hántolt árpa likőr; iható szeszek; ízesített tonik likőrök; japán fehér likőr [shochu]; japán
regenerált likőrök [naoshi]; japán szilvakivonattal ízesített tonik likőr [umeshu]; kanadai whisky; kávéalapú
likőrök; kevert whisky; kínai fehér likőr [baiganr]; kínai főzött likőr [laojiou]; kínai kevert likőr [wujiapie-jiou];
koreai égetett szeszes italok [soju]; krémlikőrök; likőrök; malátawhisky; mamushi kígyó kivonatot tartalmazó
tonik likőr [mamushi-zake]; mentalikőr; meggypálinka; rizsből készült égetett szeszek [awamori]; rum; shochu
[szeszes italok]; skót whisky; skót whisky alapú likőrök; snapsz; sorghum alapú kínai szeszes italok; szaké; szaké
helyettesítők; szeszes italok; szeszesital-kivonatok; tejszínt tartalmazó likőrök; vitaminokkal dúsított rum; vodka;
vörös ginzeng likőr; whisky; amontillado; sherry; vermutok; fehér habzóborok; vörös habzóborok; édes almabor;
száraz cider; alkoholos energiaitalok; alkoholos gyümölcskoktél italok; alkoholos italok gyümölcsből; alkoholos
kávé alapú italok; alkoholos koktélok hűtött zselatin formájában; alkoholos keserű aperitifek; alkoholos puncsok;
alkoholos üdítőitalok; alkoholos tea alapú italok; alkoholtartalmú koktélkeverékek; borból és gyümölcsléből
készült alkoholos italok; bor alapú aperitifek; boros koktélkészítmények; borpuncs; bort tartalmazó italok
[fröccsök]; édes, rizs alapú japán kevert likőr [shiro-zake]; elkészített alkoholos koktélok; gyümölcsöt tartalmazó
alkoholos italok; gyümölcstartalmú alkoholos italok; kevert alkoholos italok, nem söralapú; koktélok; likőr alapú
aperitifek; rum alapú italok; rumpuncs; sangría; tejet tartalmazó alkoholos koktélok; alkoholos italok (sörök
kivételével); alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével); almabor; készítmények alkoholos italok készítéséhez;
alacsony alkoholtartalmú italok; alkoholos gyomorkeserűk; alkoholos zselék; alkoholtartalmú szénsavas italok, a
sörök kivételével; aperitifek; borok; előre kikevert szeszesitalok; gyomorkeserű [bitter] italok; körtebor; mézsör;
nira [nádcukor alapú alkoholos ital]; pajcsiu [kínai égetett szeszesital]; rizspálinka; szeszes italok, likőrök;
acanthopanax bor [ogapiju]; alacsony alkoholtartalmú bor; alkoholos borok; asztali borok; bor alapú italok;
csendes borok; desszertborok; édes borok; égetett szeszes ital alapú aperitifek; eperbor; eredet-megjelöléssel
védett borok; fehérbor; feketemálna bor [bokbunjaju]; forralt bor; forralt borok; ginzeng és kínafakéreg kivonatait
tartalmazó édes japán szőlőborok; gyümölcsbor; habzó gyümölcsbor; habzó szőlőbor; habzóbor, pezsgő;
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hagyományos koreai rizsbor [makgeoli]; lőre, csiger; megerősített borok; oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel

ellátott borok; pezsgős borok; rozé borok; sárga rizsbor; szeszezett borok; szőlőbor; természetes habzóborok;
vörösbor.
35

Alkoholtartalmú italokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások borokkal kapcsolatban; online kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások borokkal, sörökkel,
alkoholtartalmú italokkal és üdítőitalokkal kapcsolatban; italtermékekkel kapcsolatos online rendelési
szolgáltatások; reklám- és promóciós anyagok terjesztése;italok értékesítéséhez kapcsolódó kis- és
nagykereskedelmi szolgáltatások;alkoholos italok rendelésre történő kiszállításával kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások; alkoholtartalmú italok gyártására szolgáló készítményekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi
szolgáltatások; katalógusok alapján biztosított alkoholos italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások;reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; kereskedelmi információs
szolgáltatások;kereskedelmi információs szolgáltatások az interneten keresztül;üdítőitalokkal kapcsolatos kis- és
nagykereskedelmi szolgáltatások.
41

Borkóstolás [szórakoztatási szolgáltatások]; borkóstolással kapcsolatos szórakoztatás; borkóstolók

szervezése és lebonyolítása szórakoztatási célokból; show-k, műsorok rendezése; show-k szervezése és
bemutatása; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; szórakoztatási célú élő bemutatók;
szórakoztatási célú szolgáltatások szervezése; szórakoztatási, oktatási és képzési szolgáltatások; szórakoztató
bemutatók szervezése; webináriumok szervezése; előadások szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi, szakmai
konferenciák szervezése; oktatási célú kiállítások, bemutatók szervezése; borkóstolás [oktatási szolgáltatások];
borkóstolási események oktatási célokra; borkóstolási szolgáltatások (oktatás); borkóstolók szervezése és
lebonyolítása oktatási célokból; képzés élelmiszerek bemutatása terén; oktatási célú kiállítások lebonyolítása;
oktatási célú bemutatók rendezése; oktatás; online képzések biztosítása; online, nem letölthető videók biztosítása;
online oktatás biztosítása; online szemináriumok biztosítása; online oktatási tanfolyamok biztosítása; szakmai
képzés, betanítás; szemináriumok rendezése és lebonyolítása; tanfolyamok, képzések; tanfolyamok, képzések
szervezése.
43

Alkoholos italok felszolgálása; bár- és éttermi szolgáltatások; bár szolgáltatások; bárok; borbárok;

bárfelszerelések bérbeadása; bárokkal kapcsolatos tájékoztatás; borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása);
borozói szolgáltatások; élelmiszerekhez kapcsolódó konzultációs szolgáltatások; étel- és italkészítés; ételek és
italok biztosítása éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása; ételek és italok felszolgálása
éttermekben és bárokban; ételek és italok készítése és biztosítása azonnali fogyasztásra; ételek és italok
szolgáltatása vendégek számára; ételkészítés; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; éttermek [szolgáltatások];
éttermi szolgáltatások, beleértve az engedéllyel rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat; italszolgáltatás
biztosítása; italkóstoló rendezvények szervezése;; kávézói szolgáltatások; koktélbárok; koktélbárok szolgáltatásai;
pub szolgáltatások; sommelier-szolgáltatások; sörbárok; sörkert szolgáltatások; tájékoztatás bárpultos
szolgáltatásokkal kapcsolatban; tájékoztatás bárszolgáltatásokkal kapcsolatban; tájékoztatás italreceptek
formájában; teaházi szolgáltatások; vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); vendéglátási szolgáltatások
[étel- és italszolgáltatás]; zártkörű drinkbár szolgáltatások; étel és ital catering bankettekre; étel és ital catering
koktélpartikra; étel és ital catering intézményeknek; étel és ital catering szolgáltatások kiállítóhelyek számára; étel
és ital catering szolgáltatások vásári és kiállítási létesítmények számára; étel és ital catering szolgáltatások
gyűlések helyszíneire; étel-, italszállítás szervezése születésnapi bulik számára; ételkiszállítási szolgáltatások,
azonnali fogyasztásra; étkeztetési szolgáltatások rendezvénytermek számára; tanácsadási szolgáltatások az étel és
ital catering területén; üzleti célú étkeztetési szolgáltatások; vendéglátás; vendéglátás szervezése születésnapi
bulik számára; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátóipar.
( 111 ) 225.510
( 151 ) 2018.08.30.
( 210 ) M 17 04116
( 220 ) 2017.12.22.
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( 732 ) Swiss Fire Protection Research & Development AG, Sarnen (CH)

( 740 ) PATINORG Kft., Budapest
( 541 ) Instant Foam
( 511 ) 1

Tűzoltókészítmények; tűzoltó szerek; tűzoltó vegyületek; tűzoltó habok; vegyi tűzoltószerek; tűzoltó

tulajdonságú adalékokat tartalmazó vegyszerek; tűzoltó összetételekben használt vegyszerek; tűzoltó és tüzet
megelőző összetételek; tűzvédelmi vegyületek; vegyi készítmények tűzvédelmi célokra; falon, padlón és
mennyezeten áthatoló, épületek tűzvédelmére használt vegyi készítmények; tűzállóvá tevő készítmények.
9

Tűzoltó-készülékek; tűzvédelmi készülékek; tűzoltó berendezések; sprinkler tűzoltó berendezések;

automatikus tűzoltó berendezések; tűzoltórendszerek; tűzoltótömlők; tűzoltó fecskendők; vízszóró eszközök
tűzvédelmi célokra; tűzoltóhab kijuttatására szolgáló berendezések; tűzoltóhab kijuttatására szolgáló szórófejek;
tűzérzékelők; tűzérzékelő készülékek; tűzjelzők; tűzjelző készülékek; hangriasztók; riasztók; szirénák; tűzálló
ruházat; védőruhák tűz elleni védelemre; nadrágok tűz elleni védelemre; dzsekik tűz elleni védelemre; cipők tűz
elleni védelemre; csizmák tűz elleni védelemre; zoknik tűz elleni védelemre; kesztyűk tűz elleni védelemre;
maszkok tűz elleni védelemre; arcvédők tűzellen; légzőkészülékek légszűrésre; légzőmaszkok nem mesterséges
lélegeztetéshez.
37

Csővezetékek építése es karbantartása; építési tanácsadó szolgáltatások; építkezések felügyelete; tűzoltó

rendszerek telepítése, karbantartása és javítása; tűzoltó berendezések telepítése, karbantartása és javítása; tűzoltó
készülékek karbantartása és javítása; tűzriasztók felszerelése és javítása.
41

Képzési szolgáltatások tűzoltó készülékek használatával kapcsolatban; gyakorlati képzés tűzoltókészülékek

használatával kapcsolatban; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; oktatás biztosítása; konferenciák
szervezése és lebonyolítása.
42

Építési tervkészítés; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; mérnöki munkák, szolgáltatások; mérnöki

munkával kapcsolatos mérések, földmérés; műszaki kutatás; műszaki tervtanulmányok készítése; olajkutak
vizsgálata, tesztelése; technológiai szaktanácsadás.
45

Tűzoltás; tűzoltási szolgáltatások; tűzoltó-készülékek bérbeadása; tűzoltó-készülékek kölcsönzése.

( 111 ) 225.531
( 151 ) 2018.08.31.
( 210 ) M 18 00018
( 220 ) 2018.01.04.
( 732 ) PREMIUM DENTAL Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 44

Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások.

( 111 ) 225.641
( 151 ) 2018.09.13.
( 210 ) M 18 00828
( 220 ) 2018.03.14.
( 732 ) Szabó Tímea, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 30

Sütemények, cukorkák, csokoládék és desszertek; kávé, tea, kakaó és helyettesítőik.

33

Borok.

35

Kis és nagykereskedelmi szolgáltatások, különösen süteményekkel, cukorkákkal, csokoládékkal,

desszertekkel, kávékkal, teákkal, kakaókkal és helyettesítőikkel, húsokkal, sajtokkal, tejtermékkel, lekvárokkal,
valamint egyéb delikát termékekkel, valamint borokkal kapcsolatosan.
( 111 ) 225.642
( 151 ) 2018.09.13.
( 210 ) M 18 00829
( 220 ) 2018.03.14.
( 732 ) Szabó Tímea, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 30

Sütemények, cukorkák, csokoládék és desszertek; kávé, tea, kakaó és helyettesítőik.

33

Borok.

35

Kis és nagykereskedelmi szolgáltatások, különösen süteményekkel, cukorkákkal, csokoládékkal,

desszertekkel, kávékkal, teákkal, kakaókkal és helyettesítőikkel, húsokkal, sajtokkal, tejtermékkel, lekvárokkal,
valamint egyéb delikát termékekkel, valamint borokkal kapcsolatosan.
( 111 ) 225.691
( 151 ) 2018.09.19.
( 210 ) M 18 00179
( 220 ) 2018.01.22.
( 732 ) Vidal Next Kft., Budapest (HU)
( 541 ) MEDIKLIKK
( 511 ) 35

Marketing szolgáltatások, hirdetési- és reklámszolgáltatások, piackutatás, számítógépes adatkezelés.

41

Elektronikus kiadványok, konferenciák szervezése, lebonyolítása, klubszolgáltatások.

42

Weboldal- és szoftverfejlesztés, adatbázisok, számítógépes tanácsadás.

( 111 ) 225.695
( 151 ) 2018.09.24.
( 210 ) M 18 00353
( 220 ) 2018.02.05.
( 732 ) Chen Jun, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 24
27

Textíliák és textiláruk; ágy- és asztalneműk; függönyök.
Szőnyegek, lábtörlők.

( 111 ) 225.696
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( 151 ) 2018.09.24.
( 210 ) M 17 00254
( 220 ) 2017.01.25.
( 732 ) Garden Invest Zsana Termelő és Szolgáltató Kft., Pécs (HU)
( 740 ) Kecskés Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 29

Paradicsomlé főzéshez; paradicsompüré; paradicsom, főtt; paradicsom, tartósított; paradicsom konzervek.

31

Paradicsom magvak; paradicsom növények; paradicsom palánták; friss paradicsom.

32

Paradicsomlevek.

( 111 ) 225.697
( 151 ) 2018.09.24.
( 210 ) M 18 00835
( 220 ) 2018.03.14.
( 732 ) Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft., Miskolc (HU)
( 740 ) Dr. Boholy György, Miskolc
( 541 ) Miskolci Nemzeti Színház - Itt a helyem!
( 511 ) 35
38

Célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások.
Hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; internetes fórumok biztosítása; közösségi hálózatok fórumai [chat

szobák].
41

Elektronikus kiadványszerkesztés; előadóművészek szolgáltatásai; hangversenyek, koncertek szervezése és

lebonyolítása; balett előadások; élő előadások szervezése és bemutatása; élő zenekari előadások; élő zenekari
előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; előadások szervezése és lebonyolítása; jegyfoglalási szolgáltatások
előadásokra és más szórakoztató rendezvényekre; jegyfoglalási szolgáltatások előadásokra; jegyfoglalási
szolgáltatások színházi előadásokra; színházi előadások, animációs és élő egyaránt; színházi előadások
bemutatása; színházi előadások megszervezése, megrendezése és bemutatása; színdarabok vagy zenei előadások
megtervezése; színházi előadások művészeti menedzsmentje, vezetése; színházi előadások rendezése; színházi
előadások szervezése; színházi előadások vezetése; színházi előadások, zenei előadások; szórakoztatás balett
előadások formájában; szórakoztatás élő előadások és jelmezes szereplők személyes megjelenése formájában;
szórakoztatás szimfonikus zenekari előadások formájában; szórakoztatás színházi előadások formájában;
szórakoztatás zenekari előadások formájában; tánc, zene és dráma előadások tartása; zenés előadások bemutatása;
zenés előadások szervezése.
( 111 ) 225.698
( 151 ) 2018.09.24.
( 210 ) M 18 00123
( 220 ) 2018.01.15.
( 732 ) Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége, Budapest (HU)
( 740 ) Dr.Miskolczi Mária, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Prospektusok, tájékoztatók, nyomtatványok, nyomdai termékek, kiadványok, könyvek, újságok, évkönyvek,
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folyóiratok, oktatási, tanítási eszközök, anyagok (készülékek kivételével).

35

Kereskedelmi ügyletek; kereskedelemfejlesztési tevékenység, kereskedelmi tanácsadó szolgálatok

fenntartása; kereskedelemtechnikai, üzletszervezési, gazdasági felvilágosítás, szakértői véleményadás, tanácsadás;
üzleti partnerkeresés, közreműködéstechnológiai transzferben, propaganda-reklám tevékenység, hirdetés,
marketing tevékenység, tudományos szakmai rendezvények, bemutatók és kiállításszervezés, emberi erőforrással,
munkaerővel kapcsolatos üzletviteli információ- és tanácsadás, téma, feladat, termékmenedzselés,
programkoordinálás, fordítás, tolmácsolás, lektorálás, szerkesztés; vállalkozások szervezésében,
menedzselésében, a hazai gazdasági, valamint a nemzetközi gazdasági kapcsolatok fejlesztésében való
együttműködés, tanácsadás; gazdaságpolitikai döntésekről, koncepciókról tanácsadás, szakértői véleményadás.
36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; banki és tőzsdei ügyek, pénzügyi tanácsadó szolgálatok fenntartása,

gazdaságpolitikai döntésekről, koncepciókról tanácsadás, szakértői véleményadás; vámügyi, pénzügyi,
vagyonértékelési, privatizációs kérdésekben felvilágosítás, szakértői véleményadás, tanácsadás.
38

Közlési szolgáltatások, nevezetesen újságok, rádió és televízió, valamint elektronikus eszközök és műsorok

útján nyújtott szolgáltatások.
39

Szállítási kérdésekben felvilágosítás, szakértői véleményadás, tanácsadás.

41

Oktatás, továbbképzés, átképzés, tanfolyamok, előadássorozatok, szemináriumok tervezése, szervezése,

vezető- és szakmai képzés, vállalkozóknak gazdálkodáshoz szükséges információk nyújtása, kiadványok,
sajtótermékek kiadása, sajtófórumok rendezése, kiadvány terjesztés.
42

Jogi kérdésekről felvilágosítás, szakértői véleményadás, tanácsadás.

43

Összetett, komplex üdültetés.

45

Gazdasági, szakmai, munkaadói érdekképviseleti, érdekvédelmi, érdekközvetítői és érdekegyeztető

tevékenység ellátása.
( 111 ) 225.699
( 151 ) 2018.09.24.
( 210 ) M 18 00691
( 220 ) 2018.03.05.
( 732 ) Balance Akadémia Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Feövenyessy Márton, Budapest
( 546 )
( 511 ) 5

Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; tapaszok, kötszeranyagok; fertőtlenítőszerek.

41

Nevelés; szakmai képzés; sport- és kulturális tevékenységek.

44

Orvosi szolgáltatások.

( 111 ) 225.700
( 151 ) 2018.09.24.
( 210 ) M 18 00699
( 220 ) 2018.03.06.
( 732 ) Licon Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Motoros szemüvegek; szemüvegek; szemüvegtokok; szemüvegszárak; szemüvegpántok; szemüveglencsék;

szemüvegkeretek; lencsék szemüvegekhez, szemüveglencsék; szemüveg alkatrészek; szemüveg tasakok;
kerékpáros szemüvegek; szemüveg-, napszemüvegtokok; látásjavító szemüvegek; lencsék szemüvegekhez;
oldalvédők szemüvegekhez; pótlencsék szemüvegekhez; borítók szemüvegekhez; szemüveglencse-védők;
szemüveg- és napszemüvegtokok; szemüvegek, napszemüvegek és kontaktlencsék; visszaverődésgátló bevonattal
ellátott szemüvegek; szemüvegkeretek fémből és szintetikus anyagból; szemüvegkeretek fémből vagy
műanyag-fém kombinációjából.
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Szemüvegek javítása; szemüvegek javítása és karbantartása; szemüvegjavítással kapcsolatos

információszolgáltatás.
44

Szemüveg testreszabása; szemüveg beállítása.

( 111 ) 225.703
( 151 ) 2018.09.26.
( 210 ) M 18 00120
( 220 ) 2018.01.15.
( 732 ) Belvárosi Mélygarázs Üzemeltető Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; fogyasztási cikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi tevékenység.

36

Ingatlanügyek, irodák, ingatlanok bérbeadása.

37

Járműmosás, járművek karbantartása, tisztítása.

39

Parkolási szolgáltatások, parkolóhelyek bérbeadása.

43

Vendéglátás.

( 111 ) 225.713
( 151 ) 2018.09.26.
( 210 ) M 17 03930
( 220 ) 2017.12.07.
( 732 ) Ye Ting Rong, Budapest (HU)
( 541 ) FIRST FEEL JEANS
( 511 ) 25

Ruházat, cipő.

( 111 ) 225.714
( 151 ) 2018.09.26.
( 210 ) M 17 03826
( 220 ) 2017.11.28.
( 732 ) Hong Kong Trade Development Council, Wanchai (HK)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozási, promóciós és marketing szolgáltatások; reklámterjesztés; üzleti és kereskedelmi információk

szolgáltatása; segítségnyújtás üzleti tájékoztatásban; segítségnyújtás vállalat működtetéshez; kutatások
ügyletekkel kapcsolatban; üzleti közvetítési szolgáltatások harmadik felek számára partnereket találni exporthoz,
beszerzéshez, befektetésekhez, jogi szolgáltatásokhoz és szellemi tulajdonhoz kapcsolódó szakmai
szolgáltatáshoz; üzleti-, szakmai- és kereskedelmi kiállítások és vásárok megszervezése és lebonyolítása; szakmai
bemutatók, rendezvények és promóciós célú árubemutatók megszervezése és lebonyolítása; üzletvezetés; irodai
adminisztrációs szolgáltatások és irodai szolgáltatások; marketing és promóciós szolgáltatások, árubemutatási
szolgáltatások értékesítéshez; ügynöki szolgáltatások üzleti bemutatók szervezésére, ügynökségi szolgáltatások
nemzetközi piacokra történő üzleti utak megszervezésére; üzleti értékelések; üzleti konzultáció; üzleti
vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési konzultáció; kereskedelmi információs ügynökségek; információk
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számítógépes adatbázisokba történő begyűjtése; segítségnyújtás kereskedelmi vagy ipari vállalatok irányításában

és működtetésében; számítógépes fájlkezelés; szabadtéri reklámozás; közönségszolgálati szolgáltatások;
reklámszövegek publikálása; hirdetési és reklámszolgáltatások; reklámügynökségek; értékesítési promóciós
szolgáltatások; statisztikai információk; információk számítógépes adatbázisokba történő rendezése; televíziós
hirdetések; televíziós reklámok, árubemutatók; reklámanyagok, röplapok, áruminták terjesztése; reklámanyagok
terjesztése; gazdasági előrejelzések; kereskedelmi vagy hirdetési célú kiállítások megszervezése; marketing
tanulmányok és kutatások; kereskedelmi vagy hirdetési célú szakmai vásárok megszervezése; üzletre és
kereskedelemre vonatkozó információk nyújtása egy globális számítógép hálózaton keresztül; egyedi üzleti
partner közvetítési szolgáltatások; üzleti-, szakmai és kereskedelmi kiállítások megszervezése és lebonyolítása.
( 111 ) 225.715
( 151 ) 2018.09.26.
( 210 ) M 17 03718
( 220 ) 2017.11.15.
( 732 ) Krug Dániel, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 39

Csomagküldés, futárszolgálat.

( 111 ) 225.724
( 151 ) 2018.09.26.
( 210 ) M 17 03484
( 220 ) 2017.10.28.
( 732 ) Global Web Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság, Mór (HU)
( 740 ) dr. Kovács Kristóf ügyvéd, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

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

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

egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 225.736
( 151 ) 2018.09.26.
( 210 ) M 17 03485
( 220 ) 2017.10.28.
( 732 ) Global Web Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság, Mór (HU)
( 740 ) dr. Kovács Kristóf, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző
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és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
45

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

egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 225.738
( 151 ) 2018.09.26.
( 210 ) M 17 03443
( 220 ) 2017.10.26.
( 732 ) Csipak Acquisitions, Budapest (HU)
( 541 ) CSIPAK
( 511 ) 35
36

Reklámozás; fogyasztási cikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi tevékenység.
Ingatlanügyek, irodák, ingatlanok bérbeadása.

( 111 ) 225.739
( 151 ) 2018.09.26.
( 210 ) M 17 03155
( 220 ) 2017.10.06.
( 732 ) Horváth-Kertész Orsolya, Zánka (HU)
Horváth Csongor, Zánka (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

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

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

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

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

Alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.

43

Vendéglátás (élelmezés); étel- és italellátás; büfé és gasztrokocsma szolgáltatások.

( 111 ) 225.740
( 151 ) 2018.09.26.
( 210 ) M 17 03151
( 220 ) 2017.10.05.
( 732 ) Austrotherm Kft., Győr (HU)
( 541 ) AUSTROTHERM geoBLOCK
( 511 ) 19

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

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.
37

Építkezés.

( 111 ) 225.741
( 151 ) 2018.09.26.
( 210 ) M 17 04064
( 220 ) 2017.12.20.
( 732 ) Old Smokey Kft., Keszthely (HU)
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( 546 )
( 511 ) 29

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

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

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

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

Vendéglátás (élelmezés).

( 111 ) 225.742
( 151 ) 2018.09.26.
( 210 ) M 17 04062
( 220 ) 2017.12.20.
( 732 ) Mandala Fogadó Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41
43

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

valamennyi szolgáltatás).
44

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

( 111 ) 225.777
( 151 ) 2018.09.26.
( 210 ) M 18 00886
( 220 ) 2018.03.20.
( 732 ) Ingrid Hotels S.p.A., Milano MI (IT)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) NEW YORK RESIDENCE
( 511 ) 43

Szállodai szolgáltatások; szállodák által nyújtott éttermi szolgáltatások; ideiglenes lakószállások biztosítása;

helyfoglalás szállodákban; éttermi szolgáltatások; kávéházak; bár szolgáltatások; vendéglátás; bankett- és
társasági célú létesítmények rendelkezésre bocsátása.
( 111 ) 225.778
( 151 ) 2018.09.26.
( 210 ) M 18 00887
( 220 ) 2018.03.20.
( 732 ) Ingrid Hotels S.p.A., Milano MI (IT)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) NEW YORK RESIDENCE THE DEDICA ANTHOLOGY
( 511 ) 43

Szállodai szolgáltatások; szállodák által nyújtott éttermi szolgáltatások; ideiglenes lakószállások biztosítása;

helyfoglalás szállodákban; éttermi szolgáltatások; kávéházak; bár szolgáltatások; vendéglátás; bankett- és
társasági célú létesítmények rendelkezésre bocsátása.
( 111 ) 225.779
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( 151 ) 2018.09.26.
( 210 ) M 18 00884
( 220 ) 2018.03.20.
( 732 ) Gráf Donát, Mohács (HU)
( 740 ) Dr. Fazekas B. Róbert, 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).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 225.782
( 151 ) 2018.10.02.
( 210 ) M 17 03444
( 220 ) 2017.10.26.
( 732 ) Adapto Solutions Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Szabó-Szombati Ügyvédi Iroda, Budapest
( 591 )
( 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).
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); adatmentés, adatvédelem, biztonságos adatmegsemmisítés,
számítógépes programok adatainak átalakítása, helyreállítása, műszaki szakértői tevékenység, tanácsadás,
rendszerintegráció, integrált információbiztonsági technológiák, információbiztonság, korrelációs logelemzés,
legális hackelés, biztonsági intelligencia, hálózati nyomozati tevékenység, projekt-minőségbiztosítás,
projektmenedzsment, kockázatmenedzsment, oktatás, kutatás, fejlesztés, tudományos és műszaki szolgáltatások,
valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység.
( 111 ) 225.783
( 151 ) 2018.10.02.
( 210 ) M 17 03832
( 220 ) 2017.11.28.
( 732 ) Almásy Csilla, Budapest (HU)
Bernáth Dóra, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Wéber Helga, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 25

Atlétatrikók; bugyik; csipőszorítók; felsőruházat; hosszúnadrágok; izzadságfelszívó alsóruházat; legging

nadrágok, cicanadrágok; pólók; sapkák; tornadresszek, balett-trikók; tornaruházat.
28

Súlyzók, testedző berendezések; tornaeszközök.

41

Egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; fitnesz órák vezetése; gyakorlati képzés; oktatás

biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek
kivételével; személyi edző szolgáltatások [fimesz edzés]; táboroztatás; testnevelés; tornatanítás.
44

Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; fizioterápia, fizikoterápia; terápiás szolgáltatások.

A rovat 35 darab közlést tartalmaz.
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