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Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 225.669
( 151 ) 2018.09.17.
( 210 ) M 17 03892
( 220 ) 2017.12.04.
( 732 ) innogy solutions Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) VOLTEE
( 511 ) 9

Töltőállomások elektromos járművekhez; töltőállomások és töltőberendezések elektromos autókhoz,

elektromos motorokhoz, elektromos robogókhoz, elektromos rollerekhez, elektromos kerékpárokhoz és
elektromos gördeszkákhoz; akkumulátortöltők gépjárművekhez; akkumulátor- és elemtöltők, elektromos aljzatok,
elektromos csatlakozóaljzatok, elektromos energiaellátási aljzatok, elektromos csatlakozók, konnektor dugók,
zárható elektromos csatlakozók, fedeles elektromos csatlakozók, távolról nyitható elektromos csatlakozók,
távolról aktivizálható elektromos csatlakozók, az előzőekben felsoroltakhoz való szerelvények és alkatrészek,
mindezek kizárólag elektromos járművekhez és hordozható vagy mobil elektromos eszközökhöz.
37

Elektromos járművekhez való gépjármű-akkumulátorok töltése; elektromos járművek újratöltésére

vonatkozó szolgáltatások; elektromos járművek vésztöltésére vonatkozó szolgáltatások; elektromos járművek
backup töltésére vonatkozó szolgáltatások; elektromos járművekhez való töltőállomások és töltőberendezések
üzemeltetése.
( 111 ) 225.859
( 151 ) 2018.10.10.
( 210 ) M 16 02848
( 220 ) 2016.09.07.
( 732 ) Huang Qike, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Berényi Krisztina ügyvéd, Budapest
( 541 ) EUROPEAN TOURISTER
( 511 ) 33

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

áru).
( 111 ) 226.167
( 151 ) 2018.11.05.
( 210 ) M 18 00657
( 220 ) 2018.03.01.
( 732 ) Jump Catering Kft., Eger (HU)
( 541 ) Izé Rosé
( 511 ) 32
33

Üdítőital.
Borok.

( 111 ) 226.169
( 151 ) 2018.11.05.
( 210 ) M 18 00654
( 220 ) 2018.02.28.
( 732 ) Resdevco Ltd., Jerusalem (IL)
( 740 ) Dr. Kósa Apollónia, Budapest
( 541 ) CTNF
( 511 ) 5

Kiegészítő szerek (adjuvánsok) orvosi, gyógyászati célokra; oldatok, folyadékok gyógyszerészeti használatra.
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( 111 ) 226.172
( 151 ) 2018.11.05.
( 210 ) M 18 00660
( 220 ) 2018.03.01.
( 732 ) Bene Máté Zoltán, Budapest V. ker. (HU)
( 740 ) Dr. Gyenge Balázs, Szeged
( 546 )

( 511 ) 10

Gyógyászati készülékek és eszközök; kompressziós ruhák; masszázsberendezések; ortopédiai cikkek; övek,

elektromos, gyógyászati használatra; övek gyógyászati célra; övek ortopédiai célokra; párnák gyógyászati
használatra; testmozgásra szolgáló gyógyászati eszközök, készülékek.
41

Coaching [tréning]; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; eszmecserék, kollokviumok

szervezése és lebonyolítása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; személyes oktatófórumok
rendezése és levezetése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása.
44

Betegápolási szolgáltatások; csillapító kezelés; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; masszázs;

terápiás szolgáltatások.
( 111 ) 226.175
( 151 ) 2018.11.05.
( 210 ) M 18 00655
( 220 ) 2018.03.01.
( 732 ) Grepton Informatikai Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Lajtos Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Grepton
( 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).
38

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

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 226.177
( 151 ) 2018.11.05.
( 210 ) M 18 00656
( 220 ) 2018.03.01.
( 732 ) Tóth László, Komló (HU)
( 740 ) Benedek Róbert, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

Vendéglátás; időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

szolgáltatás).
( 111 ) 226.178
( 151 ) 2018.11.05.
( 210 ) M 18 00661
( 220 ) 2018.03.01.
( 732 ) Bene Máté Zoltán, Budapest V. ker. (HU)
( 740 ) Dr. Gyenge Balázs, Szeged
( 546 )

( 511 ) 10

Gyógyászati készülékek és eszközök; kompressziós ruhák; masszázsberendezések; ortopédiai cikkek; övek,

elektromos, gyógyászati használatra; övek gyógyászati célra; övek ortopédiai célokra; párnák gyógyászati
használatra; testmozgásra szolgáló gyógyászati eszközök, készülékek.
41

Coaching [tréning]; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; eszmecserék, kollokviumok

szervezése és lebonyolítása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; személyes oktatófórumok
rendezése és levezetése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása.
44

Betegápolási szolgáltatások; csillapító kezelés; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; masszázs;

terápiás szolgáltatások.
( 111 ) 226.180
( 151 ) 2018.11.05.
( 210 ) M 18 00665
( 220 ) 2018.03.01.
( 732 ) Babi Alkotóközpont Kft., Atkár (HU)
( 740 ) XLEXUM IP Tanácsadó Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

Dísznövény tematikájú grafikák; dísznövény tematikájú grafikai nyomatok; dísznövény tematikájú

művészeti grafikai nyomatok; dísznövény tematikájú festmények; dísznövény tematikájú festmények
reprodukciói; dísznövény tematikájú nyomtatott festmény reprodukciók.
41

Füvészkertek, arborétumok; dísznövény tematikájú folyóiratok, könyvek és kézikönyvek megjelentetése;

dísznövény tematikájú nyomtatványok kiadása és szerkesztése; dísznövényekkel kapcsolatos nyomtatványok
kiadása; dísznövény tematikájú konferenciaszervezés; dísznövény tematikájú találkozók és konferenciák
szervezése; oktatási célú konferenciák szervezése (dísznövény tematikájú); konferenciák és szemináriumok
szervezése és lebonyolítása (dísznövény tematikájú); képzési célú bemutatók szervezése (dísznövény tematikájú);
oktatási célú bemutatók szervezése (dísznövény tematikájú); oktatási célú kiállítások, bemutatók szervezése;
(dísznövény tematikájú); látogatható bemutatókertek; növénykiállítások (dísznövény tematikájú); dísznövény
tematikájú ismeretterjesztők kiadása CD-ROM-ok formájában; brosúrák kiadása (dísznövény tematikájú); füzetek
kiadása (dísznövény tematikájú); oktatókönyvek kiadása (dísznövény tematikájú); oktatási anyagok kiadása
(dísznövény tematikájú); kertészeti, dísznövény ágazattal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; ajándékzacskók;
ajándékkártyák; ajándékdobozok; ajándékcsomagolók; karton ajándékdobozok; ajándékdobozok papírból;
ajándékcsomagoló papír; karácsonyi ajándékcsomagoló; ajándékcsomagoláshoz papírmasni; papír
ajándékkísérők; papír ajándékzacskók növény - és virágmagokhoz, növénypalántákhoz, dísznövényekhez; papír
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ajándéktasakok, zacskók; ajándékcímkék.

44

Dísznövénytermesztéssel kapcsolatos tanácsadás; kerttervezési szolgáltatások; kerttervezéssel kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; kertészeti tanácsadás (dísznövény tematikájú); kertészeti információnyújtás és
tanácsadás (dísznövény tematikájú).
( 111 ) 226.181
( 151 ) 2018.11.05.
( 210 ) M 18 00552
( 220 ) 2018.02.20.
( 732 ) Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt., Budapest (HU)
( 740 ) Csontos és Törőcsik Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Vigadó Palota
( 511 ) 36

Ingatlanügyletek.

( 111 ) 226.185
( 151 ) 2018.11.05.
( 210 ) M 18 00551
( 220 ) 2018.02.20.
( 732 ) Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt., Budapest (HU)
( 740 ) Csontos és Törőcsik Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 36

Ingatlanügyletek.

( 111 ) 226.293
( 151 ) 2018.12.01.
( 210 ) M 17 04140
( 220 ) 2017.12.28.
( 732 ) Ambrus Zoltán, Eger (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati termékek.

( 111 ) 226.296
( 151 ) 2018.11.19.
( 210 ) M 18 00746
( 220 ) 2018.03.08.
( 732 ) Wekerle-major Investment Kft., Dánszentmiklós (HU)
( 541 ) Wekerle-major
( 511 ) 41
43

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; szakmai képzés, betanítás.
Vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; ideiglenes elszállásolás biztosítása.

( 111 ) 226.298
( 151 ) 2018.11.19.
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( 210 ) M 18 00749
( 220 ) 2018.03.08.
( 732 ) Altarea Kft., Budapest (HU)
( 541 ) VVhome
( 511 ) 16
35

Ingatlan-eladással kapcsolatos brosúrák.
Ingatlanmarketing; ingatlanárverések szervezése és lebonyolítása; ingatlantulajdonnal kapcsolatos

reklámszolgáltatások.
36

Ingatlanközvetítés; ingatlanközvetítési szolgáltatások; ingatlanközvetítő irodák szolgáltatásai épületek

értékesítésére és bérbeadására; ingatlanmenedzsment; ingatlannal és telekkel kapcsolatos ingatlanügyi
tájékoztatás; ingatlannal kapcsolatos szaktanácsadás; ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások; ingatlannal
kapcsolatos ügyletek és szolgáltatások; ingatlanok bérbeadásának ügyintézése; ingatlanok bérbeadásával
kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ingatlanügynökségi szolgáltatások; ingatlanok
értékbecslése; ingatlanok kezelése és értékbecslése; ingatlanok kiválasztása és megvásárlása [mások
megbízásából]; ingatlanok listázási szolgáltatásai házbérléshez és lakásbérléshez; ingatlanokkal kapcsolatos
pénzügyi brókeri szolgáltatások; ingatlanokhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; ingatlanok vásárlásával
kapcsolatos szaktanácsadás; ingatlanokkal kapcsolatos információnyújtás; ingatlanpiaccal kapcsolatos
információnyújtás; ingatlanszerzéshez kapcsolódó kutatási szolgáltatások; ingatlantanácsadás; ingatlantulajdonok
bérletéhez kapcsolódó ügynökségi szolgáltatások; ingatlanügynöki tevékenység; ingatlanügynökség;
ingatlanügynökségek; ingatlanügynökségek szolgáltatásai üzletek bérlésével és eladásával kapcsolatosan;
ingatlanügynökségek szolgáltatásai; ingatlanvásárlással kapcsolatos segítségnyújtás; interneten keresztül történő
ingatlanügyekkel kapcsolatos tájékoztatás; irodák [ingatlanok] bérbeadása; ingatlanérték-becslés; ingatlan
értékelés; ingatlan értékbecslés; ingatlan bérbeadási ügyintézés; ingatlan bérbeadási szolgáltatások; ingatlan
bérbeadás, lízing; épületek adásvételével kapcsolatos ingatlanügynökségi szolgáltatások.
( 111 ) 226.310
( 151 ) 2018.12.04.
( 210 ) M 18 01029
( 220 ) 2018.04.04.
( 732 ) RS Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Mohács (HU)
( 740 ) Jurex Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 11

Szárítóberendezések; berendezések szárításhoz; hordozható szárítóberendezések (forró levegős szárítás);

gázzal működő, szárításhoz használt készülékek; takarmány szárítására szolgáló készülékek; takarmányszárító
készülékek; terményszárító készülékek; szárítókészülékek és berendezések; szárításhoz használt elektromos
készülékek; szárítószekrények; mezőgazdasági szárítógépek; ipari szárítóberendezések.
37

Szárítóberendezések javítása; szárítóberendezések üzembehelyezése; szárítóberendezések tervszerű

szervizelése; szárítóberendezések javítása és karbantartása.
42

Mezőgazdasági kutatás; mezőgazdasági kutatási szolgáltatások; mezőgazdasági ellenőrzés; mezőgazdasági

tesztelés; technológiai szaktanácsadás; információtechnológiai szaktanácsadás; technológiához kapcsolódó
szaktanácsadás; technológiával kapcsolatos szaktanácsadás.
( 111 ) 226.323
( 151 ) 2018.12.01.
( 210 ) M 18 00882
( 220 ) 2018.03.20.
( 732 ) Barkassy-Grünfeld Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Barkassy-Grünfeld Loránd, Budapest
( 546 )
M2959

( 511 ) 35

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 23. szám, 2018.12.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

45

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

egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.
( 111 ) 226.407
( 151 ) 2018.11.19.
( 210 ) M 18 00756
( 220 ) 2018.03.09.
( 732 ) Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Winkler, Barna és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Audiovizuális tanítási eszközök; digitális könyvolvasók; elektronikus kotta, letölthető; exponált filmek;

exponált mozifilmek; játékszoftverek; kompakt lemezek, CD-k (audio-video); letölthető elektronikus kiadványok,
publikációk; letölthető zenefájlok (1); letölthető zenefájlok (2); rajzfilmek; számítógépes programok (letölthető
szoftverek); számítógépes programok, rögzített; számítógépes programok, rögzített (2); számítógépes
szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető formában.
16

Atlaszok; daloskönyvek; folyóiratok; földrajzi térképek; füzetek, könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz;

katalógusok; képregények; kézikönyvek (útmutatók); könyvecskék, brosúrák (1); könyvecskék, brosúrák (2);
könyvek; könyvjelzők; könyvkötészeti cikkek; könyvkötő berendezések és gépek (irodai eszközök); könyvkötő
fonalak; könyvkötő szövetek; könyvlaprögzítők; könyvtámaszok; noteszok (1); noteszok (2); nyomtatott
órarendek, menetrendek; poszterek; prospektusok; rajzok (1); rajzok (2); szórólapok; tanítási és oktatási anyagok
(kivéve készülékek, berendezések); üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák; zenélő üdvözlőlapok.
41

Akadémiák (oktatás); dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten (nem letölthető); elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai;
filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmszínházi előadások, filmbemutatók; fordítás és tolmácsolás;
hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; könyvkiadás;
könyvtári szolgáltatások; oktatás biztosítása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők;
számítógépes hálózatról online biztosított játékszolgáltatások; színházi produkciók; zenei produkciók.
( 111 ) 226.411
( 151 ) 2018.12.05.
( 210 ) M 18 00888
( 220 ) 2018.03.21.
( 732 ) TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)
( 740 ) Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivő, Debrecen
( 541 ) VALSOCARD
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; vegyi készítmények

gyógyászati használatra; gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszervegyészeti készítmények; orális
gyógyszerek humángyógyászati használatra; parenterális gyógyszerek humángyógyászati használatra; lokális
gyógyszerek humángyógyászati használatra; kúpok.
( 111 ) 226.412
( 151 ) 2018.12.05.
( 210 ) M 18 00889
( 220 ) 2018.03.21.
( 732 ) TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)
( 740 ) Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivő, Debrecen
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( 541 ) ULPRIX
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; vegyi készítmények

gyógyászati használatra; gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszervegyészeti készítmények; orális
gyógyszerek humángyógyászati használatra; parenterális gyógyszerek humángyógyászati használatra; lokális
gyógyszerek humángyógyászati használatra; kúpok.
( 111 ) 226.413
( 151 ) 2018.12.05.
( 210 ) M 18 00890
( 220 ) 2018.03.21.
( 732 ) TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)
( 740 ) Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivő, Debrecen
( 541 ) KLARILID
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; vegyi készítmények

gyógyászati használatra; gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszervegyészeti készítmények; orális
gyógyszerek humángyógyászati használatra; parenterális gyógyszerek humángyógyászati használatra; lokális
gyógyszerek humángyógyászati használatra; kúpok.
( 111 ) 226.415
( 151 ) 2018.12.05.
( 210 ) M 18 00892
( 220 ) 2018.03.21.
( 732 ) TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)
( 740 ) Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivő, Debrecen
( 541 ) FLORAZOLE
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; vegyi készítmények

gyógyászati használatra; gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszervegyészeti készítmények; orális
gyógyszerek humángyógyászati használatra; parenterális gyógyszerek humángyógyászati használatra; lokális
gyógyszerek humángyógyászati használatra; kúpok.
( 111 ) 226.416
( 151 ) 2018.12.05.
( 210 ) M 18 00893
( 220 ) 2018.03.21.
( 732 ) TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)
( 740 ) Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivő, Debrecen
( 541 ) TRIPTAGRAM
( 511 ) 5

Fejfájás kezelésére szolgáló gyógyszerek humángyógyászati használatra

( 111 ) 226.417
( 151 ) 2018.12.05.
( 210 ) M 18 00894
( 220 ) 2018.03.21.
( 732 ) TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)
( 740 ) Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivő, Debrecen
( 541 ) REDUPROS
( 511 ) 5

Prosztata gyógyszerek humángyógyászati használatra.

( 111 ) 226.418
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( 151 ) 2018.11.16.
( 210 ) M 18 00895
( 220 ) 2018.03.21.
( 732 ) TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)
( 740 ) Ágni Zsolt, Debrecen
( 541 ) POTACTASOL
( 511 ) 5

Rák gyógyszerek humángyógyászati használatra.

( 111 ) 226.420
( 151 ) 2018.12.05.
( 210 ) M 18 00897
( 220 ) 2018.03.21.
( 732 ) TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)
( 740 ) Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivő, Debrecen
( 541 ) BOPACATIN
( 511 ) 5

Rák gyógyszerek humángyógyászati használatra.

( 111 ) 226.421
( 151 ) 2018.12.05.
( 210 ) M 18 00898
( 220 ) 2018.03.21.
( 732 ) TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)
( 740 ) Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivő, Debrecen
( 541 ) OCCHISTIL
( 511 ) 5

Szemcseppek humángyógyászati használatra.

( 111 ) 226.422
( 151 ) 2018.11.16.
( 210 ) M 18 01016
( 220 ) 2018.03.29.
( 732 ) Tematic Trade Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) El Mundo
( 511 ) 7
30

Italautomaták.
Cukor; csokoládés italporok; kakaó; kakaóalapú italok; kávé, kávé alapú italok, kávéaromák, kávé

pörköletlen, kávé tejjel, kekszek, rágcsálnivalók; szirupok és melasz (1), szirupok és melasz (2); tea, tea alapú
italok, teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; teák [nem gyógyászati használatra].
35

Árusító automaták kölcsönzése.

( 111 ) 226.423
( 151 ) 2018.11.16.
( 210 ) M 18 01026
( 220 ) 2018.04.03.
( 732 ) Johnson & Johnson, New Brunswick, New Jersey (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) DOLORCARE
( 511 ) 5
10

Gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító készítmények.
Fájdalom kezelésére szolgáló fény- és hőkibocsátó gyógyászati készülékek.
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( 111 ) 226.424
( 151 ) 2018.11.16.
( 210 ) M 18 01027
( 220 ) 2018.04.03.
( 732 ) Kovács László, Szentendre (HU)
( 740 ) dr. Vadnai Bence, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Alkoholos italok (a sörök kivételével); borok; cseresznyepálinka; égetett szeszesitalok; gyümölcstartalmú

alkoholos italok; kevert alkoholos italok, nem söralapú; koktélok; szeszes italok.
41

Bálok szervezése; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás), konferenciák szervezése és

lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; partik tervezése (szórakoztatás); szimpóziumok
szervezése és lebonyolítása; szórakoztatási szolgáltatások; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás);
helyfoglalás show-műsorokra; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; élő előadások
bemutatása; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; szakmai átképzés;
szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; sportversenyek rendezése; kulturális vagy
oktatási célú kiállítások szervezése; szerencsejátékok.
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 226.428
( 151 ) 2018.11.16.
( 210 ) M 18 01153
( 220 ) 2018.04.12.
( 732 ) Tonspec Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) DJ A SZŐLŐBEN
( 511 ) 33

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

áru).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 226.430
( 151 ) 2018.11.16.
( 210 ) M 18 01303
( 220 ) 2018.04.23.
( 732 ) Budapesti Ingatlan Nyrt., Budapest (HU)
( 740 ) Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BIF
( 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).
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( 111 ) 226.434
( 151 ) 2018.11.16.
( 210 ) M 18 01015
( 220 ) 2018.03.29.
( 732 ) Tematic Trade Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Berger&Co Coffee
( 511 ) 7
30

Italautomaták.
Cukor; csokoládés italporok; kakaó; kakaóalapú italok; kávé, kávé alapú italok, kávéaromák, kávé

pörköletlen, kávé tejjel, kekszek, rágcsálnivalók; szirupok és melasz (1), szirupok és melasz (2); tea, tea alapú
italok, teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; teák [nem gyógyászati használatra].
35

Árusító automaták kölcsönzése.

( 111 ) 226.435
( 151 ) 2018.11.16.
( 210 ) M 18 01014
( 220 ) 2018.03.29.
( 732 ) Tematic Trade Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 7
30

Italautomaták.
Cukor; csokoládés italporok; kakaó; kakaóalapú italok; kávé, kávé alapú italok, kávéaromák, kávé

pörköletlen, kávé tejjel, kekszek, rágcsálnivalók; szirupok és melasz (1), szirupok és melasz (2); tea, tea alapú
italok, teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; teák [nem gyógyászati használatra].
35

Árusító automaták kölcsönzése.

( 111 ) 226.436
( 151 ) 2018.11.16.
( 210 ) M 18 01013
( 220 ) 2018.03.29.
( 732 ) Tematic Trade Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 7
30

Italautomaták.
Cukor; csokoládés italporok; kakaó; kakaóalapú italok; kávé, kávé alapú italok, kávéaromák, kávé

pörköletlen, kávé tejjel, kekszek, rágcsálnivalók; szirupok és melasz (1), szirupok és melasz (2); tea, tea alapú
italok, teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; teák [nem gyógyászati használatra].
35

Árusító automaták kölcsönzése.
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( 111 ) 226.437
( 151 ) 2018.11.16.
( 210 ) M 18 01012
( 220 ) 2018.03.29.
( 732 ) Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt., Miskolc (HU)
( 740 ) dr. Balázs István, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 226.438
( 151 ) 2018.11.16.
( 210 ) M 18 00154
( 220 ) 2018.01.17.
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) FORNO DI PIETRA
( 511 ) 30

Pizza.

( 111 ) 226.439
( 151 ) 2018.11.16.
( 210 ) M 18 00879
( 220 ) 2018.03.20.
( 732 ) Golf Extra Lap-, Könyvkiadó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kálmán Ákos ügyvéd, Budapest
( 541 ) Gasztrotérkép
( 511 ) 35

Közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; marketing szolgáltatások; on-line

hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; piackutatás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,
nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámterjesztés; szabadtéri reklámozás, hirdetés; üzleti konzultációs
szolgáltatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.
41

Konferenciák szervezése és lebonyolítása.

43

Éttermi szolgáltatások; vendéglátás.

( 111 ) 226.440
( 151 ) 2018.11.16.
( 210 ) M 18 01011
( 220 ) 2018.03.29.
( 732 ) Lukácsa Celesztin, Ózd (HU)
( 740 ) Pintz és Társai Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 25

Alsóruházat, fehérneműk; atlétatrikók; bakancsok; bokszer alsónadrágok, bokszeralsók; bőrruházat; bugyik;

csecsemőkelengyék, babakelengyék; csuklyák, kapucnik [ruházat]; dzsekik; esőruhák; felsőruházat; futballcipők;
fülvédők [ruházat]; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák,
úszódresszek; fürdőszandálok, fürdőcipők; fűzős bakancsok, csizmák; hálóköntösök, pongyolák; harisnyaáruk,
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kötöttáruk; harisnyák; harisnyanadrágok; hosszúnadrágok; ingek; izzadságfelszívó alsóruházat; izzadságfelszívó

harisnyák; izzadságfelszívó zoknik; lovaglónadrágok; kabátok, dzsekik; kalapáruk; kamáslik [lábszárvédők];
kerékpáros ruházat; kesztyűk; kezeslábasok [felsőruházat]; kombinék [alsónemű]; kötöttáruk [ruházat]; lábbelik;
legging nadrágok, cicanadrágok; mellények; melltartók; nyakkendők; nyaksálak [sálak]; overallok, munkaruhák;
öltönyök; övek [ruházat]; papucsok; pénztartó övek [ruházat]; pizsamák; pólók; poncsók; prémsálak [szőrmék];
pufi dzsekik [ruházat]; pulóverek; pulóverek, kötött pulóverek; rövid ujjú ingek; ruházati cikkek; sálak
[nyaksálak]; sapkák; síbakancsok, sícipők; síkesztyűk; szandálok; sportcipők; strandcipők; strandruházat;
szandálok; szoknyák; szőrmebéléses kabátok; szövetkabátok, felöltők; tornacipők; tornadresszek, balett-trikók;
tornaruházat; trikó [alsónemű], kombiné; trikók; úszósapkák; vállkendők, nagykendők; wetsuit ruhák
vízisíeléshez; zoknik; zuhanyzó sapkák.
35

Ruházati cikkekkel és cipőkkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; ruházati cikkek és

ruházati kiegészítők értékesítésével kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kis- és nagykereskedelmi
szolgáltatások sportruházattal kapcsolatban; online ruházati kiskereskedelmi bolti szolgáltatások; online kis- és
nagykereskedelmi szolgáltatások ruházati cikkekkel és cipőkkel kapcsolatban; ruházati cikkek és cipők
értékesítéséhez kapcsolódó kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; ruházati termékekkel kapcsolatos online
rendelési szolgáltatások; reklám- és promóciós anyagok terjesztése; ruházattal kapcsolatos reklámszolgáltatások;
ruházati cikkek és cipők rendelésre történő kiszállításával kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;
kiskereskedelmi csomagküldő szolgáltatások ruhákkal és ruházati kiegészítőkkel kapcsolatban; katalógusok
alapján biztosított ruházati cikkekkel és cipőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.
( 111 ) 226.441
( 151 ) 2018.11.16.
( 210 ) M 18 01010
( 220 ) 2018.03.28.
( 732 ) INTENDA 2000 Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Mészáros Zsolt, Budapest
( 541 ) Multicket
( 511 ) 35

Értékesítési promóciós szolgáltatások; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; üzleti
információk.
36

Alkuszi/ügynöki tevékenység; biztosítási tanácsadás; értékutalványok kibocsátása; gondoskodási alap

szolgáltatások; hitelkártyák kibocsátása; hitelkártyás fizetések feldolgozása; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos
ügyintézés; ingatlantulajdon-kezelés; pénzügyi információk nyújtása weboldalon keresztül; pénzügyi
menedzsment; pénzügyi tanácsadás.
42

Elektronikus adattárolás.

( 111 ) 226.442
( 151 ) 2018.11.16.
( 210 ) M 18 01009
( 220 ) 2018.03.29.
( 732 ) VIOOH Limited, Middlesex, Middlesex (GB)
( 300 ) 17 4 404 784 2017.11.15. GB
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) VIOOH
( 511 ) 9

Médiafelületek látogatottságának automatikus mérését szolgáló számítógépes szoftverek és adatbázisok;

adatfeldolgozó szoftverek digitális és audiovizuális kijelzőkhöz; szoftverek hirdetési felületeken, kijelző
paneleken, képernyőkön, interaktív terminálokon, hirdetőoszlopokon és buszmegállók reklámfelületein történő
promóciókhoz és reklámozáshoz; szoftverek piaci információk begyűjtéséhez, elemzéséhez és feldolgozásához;
számítógépes szoftverek multimédiás alkalmazások audiovizuális teljesítőképességének növelésére, szövegek,
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hangok, grafikák, álló- és mozgóképek integrálására; számítógépes világhálókon keresztül történő elektronikus

üzleti tranzakciók lebonyolítását elősegítő elektronikus kereskedelmi szoftverek, felhasználók számára; digitális
hirdetési kijelzők; digitális információs kijelzők.
35

Online hirdetési szolgáltatások; számítógépes adatfeldolgozás és hirdetéssel kapcsolatos adatbázisok;

hirdetési információk frissítése számítógépes adatbázisokban; áruk és szolgáltatások hirdetési felületeken történő
reklámozása; reklámozási szolgáltatások mások számára; reklámidő kölcsönzése kommunikációs felületen;
reklámterjesztés; reklámplakátok kihelyezése; hirdetési menedzsment szolgáltatások; reklámcélú
rendezvényszervezés; média- és reklámesemények szponzorálása; hirdetésekre adott reakciók és válaszok
elemzése és piackutatása; letölthető tartalom nyújtása hirdetési, reklámozási és marketing szolgáltatások
számítógépes hálózatokon és telekommunikációs hálózatokon keresztül; automatizált árverési szolgáltatások
médiafelületek vásárlásához.
36

Hirdetési felületek értékesítésével kapcsolatos pénzügyi tervezet készítése, kimondottan ezen felületek

közönségére alapozva.
38

Telekommunikáció; elektronikus kijelzési szolgáltatások; telekommunikációs szolgáltatások, hozzáférés

biztosítása számítógépes világhálókhoz; műsorszórási és közvetítő reklámkampányok száloptikai hálózatokon,
számítógépes hálózatokon, telefonon, rádión, interneten vagy műholdon keresztül; információk, üzenetek, adatok,
hangok és képek váltása és továbbítása, reklámkampányok számítógépes világhálókon keresztül történő
terjesztése céljából; letölthető, elektronikus úton közzétett publikációkhoz online hozzáférés biztosítása;
internetes portálok; hirdetési felületek megvételével és eladásával kapcsolatos adatbázisokhoz való hozzáférés
biztosítása.
41

Weboldalakon keresztül letölthető digitális és elektronikus tartalom képek, audio és videoadatok

publikálása; elektronikus publikációk szolgáltatása online és digitális média útján.
42

Nem letölthető kereskedelmi szoftverek, valamint adatbázis-kezeléshez, pénzügyi elemzéshez és

kimutatások készítéséhez használt nem letölthető szoftverek átmeneti biztosítása; nem letölthető szoftveres
alkalmazások tartalomszolgáltatók részére a multimédiás tartalmak nyomon követésére és felhőalapú
hálózatokhoz való hozzáféréshez és azok használatához; szoftverfejlesztés, programozási és kivitelezési
szolgáltatások; számítógépes adatelemzési szolgáltatások; weboldalak tervezése, létrehozása és programozása;
projektmenedzsment információtechnológiai területen; számítógépi specifikációk; e-kereskedelemre használt
internetes platform tervezése; online, nem letölthető szoftverek biztosítása hirdetések nyomon követésére,
optimalizálására és promóciós kampányokhoz, és az ezekből a befektetésekből adódó nyereség kiszámítása.
( 111 ) 226.449
( 151 ) 2018.11.30.
( 210 ) M 16 00219
( 220 ) 2016.01.27.
( 732 ) Jüllich József, Pusztavám (HU)
( 740 ) Benkőné Csillag Lucia, Budapest
( 541 ) Jüllich Technology
( 511 ) 7

Adagolók (géprészek); anyagmozgató gépek; konvejorok (gépek); műanyag- és gumifeldolgozó gépek;

robotok (gépek); sajtoló- és formázógépek; szerszámgépek; szerszámok (géprészek).
( 111 ) 226.450
( 151 ) 2018.11.16.
( 210 ) M 18 01336
( 220 ) 2018.04.26.
( 732 ) Szőke Attila, Debrecen (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )
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Fodrászbemutatók szervezése, rendezése és lebonyolítása; fodrászversenyek szervezése, rendezése és

lebonyolítása; férfi fodrászakadémia; férfi fodrászképzés; férfi fodrász workshopok szervezése, rendezése és
lebonyolítása; fodrászati technikákkal kapcsolatos oktatási szemináriumok.
44

Fodrász szalonok; fodrász szolgáltatás; fodrászat; fodrászszalon szolgáltatások; fodrászszalonok

szolgáltatásai férfiaknak; fodrász szolgáltatás férfiaknak divatbemutatókon.
( 111 ) 226.451
( 151 ) 2018.11.16.
( 210 ) M 18 01611
( 220 ) 2018.05.29.
( 732 ) MHC Hotel Company Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Tilk Rita, Budapest
( 541 ) BoHotel
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; szállodai szolgáltatások; helyszínek biztosítása

rendezvényekhez, ideiglenes irodai férőhelyek és termek biztosítása; bár szolgáltatások; kávéházak; önkiszolgáló
éttermek; kantinok, büfék, étkezdék, vendéglátás, éttermi szolgáltatások.
( 111 ) 226.452
( 151 ) 2018.11.16.
( 210 ) M 18 00793
( 220 ) 2018.03.05.
( 732 ) Hofer Kommanditgesellschaft, Sattledt (AT)
( 740 ) Zimányi és Fakó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Hirdetési- és reklámszolgáltatások, marketing szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes

hálózaton; reklámszövegek írása; értékesítési promóciós szolgáltatások, reklámtevékenység, árubemutatás.
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).
( 111 ) 226.453
( 151 ) 2018.12.03.
( 210 ) M 18 00789
( 220 ) 2018.03.12.
( 732 ) Papp Krisztián Sándor, Újfehértó (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Feldolgozott dió és diópótló keverékek; feldolgozott mák; feldolgozott hüvelyesek; szárított hüvelyesek;

lencse; kókuszreszelék; feldolgozott magvak; ehető magvak; feldolgozott szójabab táplálkozási használatra;
szójagranulátum, szójakocka, pörkölt szója; mazsola; kandírozott gyümölcsök.
30

Rizs; lisztek; gabonakészítmények; kukoricapehely; rozspehely; zabpehely; búzapehely; hajdinapehely;

zabkorpa; bulgur; kuszkusz; búzacsírák; popcorn/pattogatott kukorica; szezámmagok [fűszerek]; feldolgozott
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quinoa, feldolgozott amaránt, vadrizs [elkészítve].

31

Nyers köles; nyers hajdina; magvak; chiamag; bogyók [friss gyümölcsök]; lenmagok; étkezési szezámmag,

feldolgozatlan.
( 111 ) 226.454
( 151 ) 2018.11.16.
( 210 ) M 18 01341
( 220 ) 2018.04.25.
( 732 ) Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zrt., Budapest (HU)
Fundamenta-Lakáskassza Pénzügyi Közvetítő Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Balogh, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Ha számít a kiszámíthatóság-Megvalósító Lakáshitel
( 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).
( 111 ) 226.455
( 151 ) 2018.11.16.
( 210 ) M 18 01468
( 220 ) 2018.05.14.
( 732 ) dr. Petrov Sarolta 20%, Szentendre (HU)
Gerzsenyi Melinda 40%, Szentendre (HU)
Gabriel Norman 40%, Taksony (HU)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

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

szörpök és más készítmények italokhoz.
( 111 ) 226.456
( 151 ) 2018.11.16.
( 210 ) M 18 01740
( 220 ) 2018.06.08.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 111 ) 226.457
( 151 ) 2018.11.16.
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( 210 ) M 18 00320
( 220 ) 2018.02.01.
( 732 ) Amurex GM Hungária Kft., Budaörs (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

Kenyér, édespékáru, sóspékáru, pizza, keksz, hot-dog, hamburger.

( 111 ) 226.461
( 151 ) 2018.11.16.
( 210 ) M 18 01069
( 220 ) 2018.04.06.
( 732 ) Dr. Berniczei-Roykó Ádám, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Perger Ágnes, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41
45

Kulturális tevékenységek; klubszolgáltatások; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése.
Szellemi tulajdon használatának engedélyezése.

( 111 ) 226.463
( 151 ) 2018.11.16.
( 210 ) M 18 00804
( 220 ) 2018.03.13.
( 732 ) Balatonboglári Borgazdasági Zrt., Balatonboglár (HU)
( 740 ) Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BB Fesztivál
( 511 ) 35
41

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

( 111 ) 226.464
( 151 ) 2018.11.16.
( 210 ) M 18 00801
( 220 ) 2018.03.13.
( 732 ) Kulturális Tizenegy Egyesület, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Balassa Ágnes-Zsófia, Budapest
( 541 ) BARTÓK BOULEVARD
( 511 ) 20

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

félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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( 111 ) 226.465
( 151 ) 2018.11.16.
( 210 ) M 18 00203
( 220 ) 2018.01.23.
( 732 ) SOS Guard Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 45

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

egészségügyi és mentális vagy ezzel szorosan összefüggő mozgásszervi betegségben szenvedő és hátrányban lévő
természetes személyek részére nyújtott, személyes kapcsolatfelvétel során felvett egészségügyi és családi vagy
közösségi állapotok alapján, személyre szabott szolgáltatások.
( 111 ) 226.466
( 151 ) 2018.11.16.
( 210 ) M 18 00802
( 220 ) 2018.03.13.
( 732 ) Magyar-Kínai Kulturális Egyesület, Budapest (HU)
( 740 ) Setétné dr. Boda Erika, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 226.467
( 151 ) 2018.11.16.
( 210 ) M 18 00934
( 220 ) 2018.03.23.
( 732 ) HiSec Doors Kft, Szentendre (HU)
( 541 ) HiSec Doors
( 511 ) 6

Beltéri fémajtók; fémajtók; tűzálló fémajtók; fém elemek erkély beépítéséhez.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

37

Ajtó és ablak beszerelése; ajtók beszerelése; nyílászárók beszerelése.

( 111 ) 226.468
( 151 ) 2018.11.16.
( 210 ) M 18 00938
( 220 ) 2018.03.23.
( 732 ) MIND-DIÁK Iskolai Szövetkezet, Budapest (HU)
( 740 ) Béhm Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 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).
38

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

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 226.469
( 151 ) 2018.11.16.
( 210 ) M 18 01061
( 220 ) 2018.04.05.
( 732 ) Debreceni Forgórózsa Kulturális Egyesület, Debrecen (HU)
( 541 ) Forgórózsa Táncegyüttes
( 511 ) 16

Nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek, bútorok kivételével;

tanítási és oktatási anyagok.
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 226.470
( 151 ) 2018.11.16.
( 210 ) M 18 01326
( 220 ) 2018.04.25.
( 732 ) Müpa Budapest Nonprofit Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Borzsák Márton, Budapest
( 541 ) ITT A HELYEM
( 511 ) 9

CD-ROM-ok, hanglemezek, kompakt lemezek, CD-k [audio-video], mágneslemezek, optikai lemezek,

rajzfilmek.
16

Fényképek [nyomtatott], folyóiratok, hírlevelek, jegyek, képek, képregények, magazinok, revük [időszaki

lapok], nyomtatott kották, poszterek, szórólapok, tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések].
38

Elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás], hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz,

rádióadás, televíziós műsorszórás, közvetítés, vezeték nélküli műsorterjesztés, videó on-demand közvetítések,
közvetítés.
41

Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés], bálok szervezése, cirkuszok, dalírás, digitális zene

szolgáltatása az interneten [nem letölthető], divatbemutatók szervezése szórakoztatási célból, előadóművészek
szolgáltatásai, élő előadások bemutatása, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása, elektronikus
kiadványszerkesztés, filmstúdiók, filmek gyártása kivéve a reklámfilmek, filmszínházi előadások, filmbemutatók,
fényképészet, fogadások szervezése, fotóriportok készítése, hangversenyek, koncertek szervezése, lebonyolítása,
konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, kulturális
vagy oktatási célú kiállítások szervezése, múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások], művészeti alkotások
bérbeadása, nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján, nem letölthető
televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján, nem reklámcélú szövegek publikálása,
nyereményjátékok működtetése, oktatás biztosítása, on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthető,
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online, nem letölthető videók biztosítása, rádió- és televízióműsorok készítése, rádiós szórakoztatás,

showműsorok készítése, show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai], sportlétesítmények
üzemeltetése (1) és (2), stúdiószolgáltatások, szabadidős létesítmények üzemeltetése, szemináriumok szervezése
és lebonyolítása, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, színházi produkciók, színpadi díszletek kölcsönzése
(1) és (2), szórakoztatási szolgáltatások, szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek], táboroztatás, tördelési
szolgáltatások, nem hirdetési célokra, televíziós szórakoztatás, varieté-előadások bemutatása, versenyek
szervezése [oktatás vagy szórakoztatás], videorögzítés, zenei produkciók, zenekarok szolgáltatásai, zeneszerzés.
( 111 ) 226.471
( 151 ) 2018.11.16.
( 210 ) M 18 01333
( 220 ) 2018.04.25.
( 732 ) Vámos Judit, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Péksütemények; cukrászsütemények; fagylaltok.

( 111 ) 226.472
( 151 ) 2018.11.16.
( 210 ) M 18 00547
( 220 ) 2018.04.04.
( 732 ) Fitpuli Kft., Győr (HU)
( 740 ) dr. Riedler Richárd Ügyvédi Iroda, Budapest
( 554 )

( 511 ) 10
35

Elemzőkészülékek gyógyászati használatra.
Adatkutatás számítógépes fájlokban; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése más

cégeknek]; közönségszolgálati szolgáltatások; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; outsourcing szolgáltatások
[üzleti segítségnyújtás]; adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; gyógyszerészeti,
állatgyógyászati és egészségügyi készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi
szolgáltatások; statisztikák összeállítása; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása.
36

Biztosítási statisztikai szolgáltatások.

38

Hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; közönségszolgálati szolgáltatások.

42

Adatkódolási szolgáltatások; adatok és számítógépes programok konvertálása, nem fizikai átalakítás.

44

Alternatív gyógyászati szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások.

( 111 ) 226.473
( 151 ) 2018.11.16.
( 210 ) M 18 00548
( 220 ) 2018.04.04.
( 732 ) Fitpuli Kft., Győr (HU)
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( 740 ) dr. Riedler Richárd Ügyvédi Iroda, Budapest

( 554 )

( 511 ) 10
35

Elemzőkészülékek gyógyászati használatra.
Adatkutatás számítógépes fájlokban; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése más

cégeknek]; közönségszolgálati szolgáltatások; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; outsourcing szolgáltatások
[üzleti segítségnyújtás]; adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; gyógyszerészeti,
állatgyógyászati és egészségügyi készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi
szolgáltatások; statisztikák összeállítása; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása.
36

Biztosítási statisztikai szolgáltatások.

38

Hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; közönségszolgálati szolgáltatások.

42

Adatkódolási szolgáltatások; adatok és számítógépes programok konvertálása, nem fizikai átalakítás.

44

Alternatív gyógyászati szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások.

( 111 ) 226.474
( 151 ) 2018.11.16.
( 210 ) M 18 00788
( 220 ) 2018.03.12.
( 732 ) Papp Krisztián Sándor, Újfehértó (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BIONESS
( 511 ) 29

Feldolgozott dió és diópótló keverékek; feldolgozott mák; feldolgozott hüvelyesek; szárított hüvelyesek;

lencse; kókuszreszelék; feldolgozott magvak; ehető magvak; feldolgozott szójabab táplálkozási használatra;
szójagranulátum, szójakocka, pörkölt szója; mazsola; kandírozott gyümölcsök.
30

Rizs; lisztek; gabonakészítmények; kukoricapehely; rozspehely; zabpehely; búzapehely; hajdinapehely;

zabkorpa; bulgur; kuszkusz; búzacsírák; popcorn/pattogatott kukorica; szezámmagok [fűszerek]; feldolgozott
quinoa, feldolgozott amaránt, vadrizs [elkészítve].
31

Nyers köles; nyers hajdina; magvak; chiamag; bogyók [friss gyümölcsök]; lenmagok; étkezési szezámmag,

feldolgozatlan.
( 111 ) 226.475
( 151 ) 2018.11.16.
( 210 ) M 18 00805
( 220 ) 2018.03.13.
( 732 ) Balatonboglári Borgazdasági Zrt., Balatonboglár (HU)
( 740 ) Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BB Boglári Szüreti Fesztivál
( 511 ) 35
41

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

( 111 ) 226.476
( 151 ) 2018.11.16.
( 210 ) M 18 00924
( 220 ) 2018.03.22.
( 732 ) Pápai Hús Kft., Pápa (HU)
( 541 ) NaturHamm
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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).
( 111 ) 226.477
( 151 ) 2018.11.16.
( 210 ) M 18 01064
( 220 ) 2018.04.06.
( 732 ) Tűzkert Étterem Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

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

hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 111 ) 226.478
( 151 ) 2018.11.16.
( 210 ) M 18 01467
( 220 ) 2018.05.14.
( 732 ) dr. Petrov Sarolta 20%, Szentendre (HU)
Gerzsenyi Melinda 40%, Szentendre (HU)
Gabriel Norman 40%, Taksony (HU)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 541 ) Goodbye hangover!
( 511 ) 32

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

szörpök és más készítmények italokhoz.
( 111 ) 226.479
( 151 ) 2018.11.16.
( 210 ) M 18 01068
( 220 ) 2018.04.06.
( 732 ) POSOGO Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Sztrókay Zsolt Ottó, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 226.480
( 151 ) 2018.11.16.
( 210 ) M 18 01470
( 220 ) 2018.05.14.
M2975
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( 732 ) dr. Petrov Sarolta 20%, Szentendre (HU)

Gerzsenyi Melinda 40%, Szentendre (HU)
Gabriel Norman 40%, Taksony (HU)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

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

szörpök és más készítmények italokhoz.
( 111 ) 226.481
( 151 ) 2018.11.16.
( 210 ) M 18 01479
( 220 ) 2018.05.15.
( 732 ) Burken Gazdasági- és Műszaki Vezetői Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Horváth István, Budapest
( 546 )
( 511 ) 37
42

Építési tanácsadó szolgáltatások.
Építészeti konzultáció; építészeti szolgáltatások; mérnöki munkák, szolgáltatások.

( 111 ) 226.482
( 151 ) 2018.11.16.
( 210 ) M 18 01610
( 220 ) 2018.05.29.
( 732 ) MHC Hotel Company Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr.Tilk Rita, Budapest
( 541 ) BoHo
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; szállodai szolgáltatások; helyszínek biztosítása

rendezvényekhez, ideiglenes irodai férőhelyek és termek biztosítása; bár szolgáltatások; kávéházak; önkiszolgáló
éttermek; kantinok, büfék, étkezdék, vendéglátás, éttermi szolgáltatások.
( 111 ) 226.483
( 151 ) 2018.11.16.
( 210 ) M 17 03646
( 220 ) 2017.11.09.
( 732 ) Huniko-Dent Kft., Miskolc (HU)
( 740 ) dr. Barzó Tímea ügyvéd, Miskolc
( 541 ) CITYDENT
( 511 ) 5

Fogászati amalgámok; fogászati csiszolószerek; fogászati lakkok; fogászati lenyomatanyagok; fogászati

masztixok; fogcementek; fogsorragasztók; fogtömő anyagok; gyógyszerek fogászati használatra; mintázóviasz
fogászati használatra; nemesfém ötvözetek fogászati célokra; porcelán fogászati protézisekhez; aranyat tartalmazó
M2976
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fogászati amalgámok; mintázóviasz fogászati használatra.

10

Fogászati készülékek, elektromos; fogászati készülékek és eszközök; fogászati tükrök; fogfúrók; fogorvosi

székek; fogszabályozó készülékek; fogzást elősegítő vagy könnyítő gyűrűk; csapok műfogakhoz; műfogak;
műfogsorok; székek orvosi vagy fogászati használatra.
44

Egészségügyi szolgáltatások; fogászat; orvosi rendelők; orvosi szolgáltatások.

( 111 ) 226.487
( 151 ) 2018.11.16.
( 210 ) M 18 00803
( 220 ) 2018.03.13.
( 732 ) Balatonboglári Borgazdasági Zrt., Balatonboglár (HU)
( 740 ) Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BB Boglári Fesztivál
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

( 111 ) 226.488
( 151 ) 2018.11.16.
( 210 ) M 18 00928
( 220 ) 2018.03.23.
( 732 ) Geopolisz Green Energy Kft., Acsa (HU)
( 541 ) ALUSOL Viking
( 511 ) 11

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

berendezések; napkollektorok [fűtés].
( 111 ) 226.489
( 151 ) 2018.11.16.
( 210 ) M 18 00939
( 220 ) 2018.03.26.
( 732 ) Bóka Viktória, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 3

Kozmetikai szépségápolási készítmények; testápolási és szépségápolási készítmények.

( 111 ) 226.493
( 151 ) 2018.11.16.
( 210 ) M 18 01065
( 220 ) 2018.04.06.
( 732 ) Hajdu Attila Zsolt, Solymár (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

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

áru).
41

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

valamennyi szolgáltatás); étel-ital ellátás; borkóstolási szolgáltatások.
( 111 ) 226.494
( 151 ) 2018.11.16.
( 210 ) M 18 01066
( 220 ) 2018.04.05.
( 732 ) Kertész Nikoletta Zita, Győr (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 35

Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; on-line hirdetői-, kis-, és nagykereskedelmi

tevékenységek számítógépes hálózaton; webáruház működtetése; marketingszolgáltatások; hirdetési- és
reklámszolgáltatások.
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
44

Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; alternatív gyógyászati szolgáltatások; gyógyszerészeti

konzultáció; terápiás szolgáltatások.
( 111 ) 226.495
( 151 ) 2018.11.16.
( 210 ) M 18 01067
( 220 ) 2018.04.06.
( 732 ) POSOGO Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Sztrókay Zsolt Ottó, Budapest
( 541 ) PJCY
( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 226.497
( 151 ) 2018.11.16.
( 210 ) M 18 01474
( 220 ) 2018.05.14.
( 732 ) Amomed Pharma GmbH, Vienna (AT)
( 740 ) Pintz és Társai Kft., Pintz György, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények; orvosi készítmények.

( 111 ) 226.498
( 151 ) 2018.11.16.
( 210 ) M 17 04004
( 220 ) 2017.12.14.
( 732 ) Adcomnet Kft., Sárvár (HU)
( 740 ) dr. Váry Zalán, Budapest
( 546 )
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Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

Elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; könyvkiadás; on-line elérhető elektronikus

publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; televíziós szórakoztatás; rádió- és
televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; nem reklámcélú szövegek
publikálása; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szórakozási, szórakoztatási információk; élő
előadások bemutatása; gyakorlati képzés; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási
vizsgáztatás; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; szimulátorokkal nyújtott képzési szolgáltatások;
eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; fotóriportok
készítése; idegenvezetős túrák levezetése; táboroztatás; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások);
kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése
(impresszáriók szolgáltatásai); időmérés sporteseményeken; sportlétesítmények üzemeltetése (1);
sportlétesítmények üzemeltetése (2); sportversenyek rendezése; szórakoztatási szolgáltatások; szabadidős
létesítmények üzemeltetése; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); klubszolgáltatások (szórakoztatás
vagy oktatás).
( 111 ) 226.500
( 151 ) 2018.11.19.
( 210 ) M 18 00754
( 220 ) 2018.03.10.
( 732 ) Tematic Media Group Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 226.502
( 151 ) 2018.12.01.
( 210 ) M 18 00128
( 220 ) 2018.01.16.
( 732 ) PatikaMax Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Mészáros Kinga Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek; étrend-kiegészítők emberek
számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
M2979
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Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

részére.
( 111 ) 226.505
( 151 ) 2018.11.21.
( 210 ) M 18 00549
( 220 ) 2018.02.20.
( 732 ) GANZ Kapcsoló- és Készülékgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) SCHMIDT Ügyvédi Iroda, 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 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók, hanglemezek; cd-k (kompakt lemezek), dvd-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
37

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

szolgáltatás).
( 111 ) 226.506
( 151 ) 2018.11.21.
( 210 ) M 18 01191
( 220 ) 2018.04.17.
( 732 ) Chen Xing, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Babó József ügyvéd, Babó 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).
5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok;fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
M2980
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( 111 ) 226.508
( 151 ) 2018.11.21.
( 210 ) M 18 00668
( 220 ) 2018.03.02.
( 732 ) Magyar ILCO Szövetség Kaposvár, Kaposvár (HU)
( 546 )
( 511 ) 44

Egészségüggyel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatás (sztómaviselők rehabilitációja, segítése,

érdekképviselete).
( 111 ) 226.514
( 151 ) 2018.11.23.
( 210 ) M 18 00564
( 220 ) 2018.02.21.
( 732 ) Natural Max GmbH, Grünwald (DE)
( 740 ) dr. Lukovits Péter ügyvéd, Budapest
( 541 ) Gesund - Vital - Fit - Vitalix
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 226.516
( 151 ) 2018.11.26.
( 210 ) M 18 00775
( 220 ) 2018.03.12.
( 732 ) Iron & Smith Kft., Szada (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Dermoviva SPA
( 511 ) 3

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

eszenciaolajok: bőrkímélő, bőrbarát fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-,
fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek.
5

Bőrápolással kapcsolatos gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi

készítmények gyógyászati használatra; tapaszok, kötszeranyagok; bőrkímélő, bőrbarát fertőtlenítőszerek.
21

Bőrápolással és gyógyfürdőkkel, egészségmegőrzéssel összefüggő eszközök, edények és tartályok; fésűk és

szivacsok; kefék, takarítóeszközök, üveg-, porcelán- és fajanszáruk.
( 111 ) 226.517
( 151 ) 2018.11.26.
( 210 ) M 18 01848
( 220 ) 2018.06.14.
( 732 ) Bhattacharya Soma, Dubai (AE)
Bhattacharya Siddhartha, Dubai (AE)
( 740 ) Dr. Tekler Norbert, Budapest
( 541 ) SpiceMo
( 511 ) 43

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

valamennyi szolgáltatás).
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( 111 ) 226.519
( 151 ) 2018.11.28.
( 210 ) M 18 00034
( 220 ) 2018.01.08.
( 732 ) Hatos József, Baar (CH)
( 740 ) Balogh, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Hatos Recording System
( 511 ) 9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; hangok vagy képek
rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; CD-k
(kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; regiszteres pénztárgépek, számológépek,
adatfeldolgozó berendezések, számítógépek; számítógépes szoftverek.
( 111 ) 226.520
( 151 ) 2018.11.29.
( 210 ) M 18 00865
( 220 ) 2018.03.19.
( 732 ) Papp Krisztián Sándor, Újfehértó (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BIOPAC
( 511 ) 29

Feldolgozott dió és diópótló keverékek; feldolgozott mák; feldolgozott hüvelyesek; szárított hüvelyesek;

lencse; kókuszreszelék; feldolgozott magvak; ehető magvak; feldolgozott szójabab táplálkozási használatra;
szójagranulátum, szójakocka, pörkölt szója; mazsola; kandírozott gyümölcsök.
30

Rizs; lisztek; gabonakészítmények; kukoricapehely; rozspehely; zabpehely; búzapehely; hajdinapehely;

zabkorpa; bulgur; kuszkusz; búzacsírák; popcorn/pattogatott kukorica; szezámmagok [fűszerek]; feldolgozott
quinoa, feldolgozott amaránt, vadrizs [elkészítve].
31

Nyers köles; nyers hajdina; magvak; chiamag; bogyók [friss gyümölcsök]; lenmagok; étkezési szezámmag,

feldolgozatlan.
( 111 ) 226.521
( 151 ) 2018.11.29.
( 210 ) M 18 00866
( 220 ) 2018.03.19.
( 732 ) László Péter, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kapiller Imre ügyvéd, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég [fagyott víz] (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
41

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

43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 226.522
( 151 ) 2018.11.29.
( 210 ) M 18 00867
( 220 ) 2018.03.20.
( 732 ) Edina Kulcsár Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Pintz és Társai Kft, Budapest
( 546 )

( 511 ) 44

Szépségápolási szolgáltatások emberek részére; hajfonás; hajfonási szolgáltatások; hajformázás; hajápolási

szolgáltatások; kozmetikai hajkezelés; tájékoztatás a hajformázás terén; hajápolással kapcsolatos tanácsadási
szolgáltatások; kozmetikai hajápoló szolgáltatások; fodrász szalonok; fodrász szolgáltatás; fodrászszalonok
szolgáltatásai nőknek; szépségszalon és fodrászati szolgáltatások.
( 111 ) 226.523
( 151 ) 2018.11.29.
( 210 ) M 18 00871
( 220 ) 2018.03.20.
( 732 ) "DYMOL"Vegyi, Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Kistarcsa (HU)
( 740 ) Rosonczy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Levegőillatosító készítmények.

( 111 ) 226.524
( 151 ) 2018.11.29.
( 210 ) M 18 00872
( 220 ) 2018.03.20.
( 732 ) Csurpek Klaudia Zsuzsanna, Budapest (HU)
( 740 ) Budapesti 177. Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Sovány Vigasz
( 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.
30

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég [fagyott víz].
32

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

szörpök és más készítmények italokhoz.
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Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 226.525
( 151 ) 2018.11.29.
( 210 ) M 18 00878
( 220 ) 2018.03.20.
( 732 ) Accounting House Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

Fájlmegosztó szoftverek; kommunikációs szoftverek; munkafolyamat-szoftverek; segítő szoftverek;

számítógépes hálózat használóinak összekapcsolására szolgáló kommunikációs szoftver; számítógépes
szoftverek; számítógépes szoftverek dokumentum menedzsmenthez.
( 111 ) 226.527
( 151 ) 2018.11.29.
( 210 ) M 18 01143
( 220 ) 2018.04.11.
( 732 ) Nagy Tibor, Debrecen (HU)
( 546 )

( 511 ) 3

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

7

Elektromos parkettafényesítő gépek, elektromos viaszpolírozó gépek és eszközök, mosógépek, porelszívó

készülékek tisztítási célra, porszívók, szőnyegsamponozó gépek és készülékek, elektromos; tisztítógépek és
berendezések, elektromos; úttisztító gépek [önjáró]; takarítógépek.
21

Takarítóeszközök.

( 111 ) 226.528
( 151 ) 2018.11.29.
( 210 ) M 18 01144
( 220 ) 2018.04.11.
( 732 ) Nagy Tibor, Debrecen (HU)
( 546 )

( 511 ) 3

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

7

Elektromos parkettafényesítő gépek, elektromos viaszpolírozó gépek és eszközök, mosógépek, porelszívó

készülékek tisztítási célra, porszívók, szőnyegsamponozó gépek és készülékek, elektromos; tisztítógépek és
berendezések, elektromos; úttisztító gépek [önjáró]; takarítógépek.
21

Takarítóeszközök.

( 111 ) 226.529
( 151 ) 2018.11.29.
( 210 ) M 17 03605
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( 220 ) 2017.11.08.
( 732 ) HOANG NAM TRUNG, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Rábai Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Kereskedelmi ügyletek.

39

Áruk csomagolása és raktározása.

43

Vendéglátás (élelmezés).

( 111 ) 226.530
( 151 ) 2018.11.29.
( 210 ) M 18 00392
( 220 ) 2018.02.05.
( 732 ) Rékasy Bálint, Szentendre (HU)
( 546 )
( 511 ) 30

Csokoládé alapú készítmények, bonbonok, pralinék, édességek.

( 111 ) 226.532
( 151 ) 2018.11.29.
( 210 ) M 18 00138
( 220 ) 2018.01.18.
( 732 ) Molnár Gyümölcs Kft., Soltvadkert (HU)
( 740 ) Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd
( 546 )

( 511 ) 29

Magyarországon termesztett gyümölcsökből készült zselék; Magyarországon termesztett gyümölcsökből

készült lekvárok (dzsemek).
32

Magyarországon termesztett gyümölcsökből készült szörpök; Magyarországon termesztett gyümölcsökből

készült szörppel ízesített ásványvizek és szénsavas vizek; Magyarország termesztett gyümölcsökből készült
szörpös gyümölcslevek, gyümölcsitalok.
41

Szabadidős szolgáltatások nyújtása; kulturális tevékenység; szakmai képzés; szórakoztatás; rendezvények.

( 111 ) 226.534
( 151 ) 2018.11.29.
( 210 ) M 18 00141
( 220 ) 2018.01.18.
( 732 ) Bernáth Vanessza, Kerecsend (HU)
( 740 ) dr. Berényi Krisztina, Budapest
( 546 )

( 511 ) 1

Fagyállók gépjármű hűtőkhöz; töltőanyagok jármű-karosszéria és gumiabroncs javításához; vegyszerek az

autóiparban történő használatra; tisztító vegyszerek; nanotechnológiával készült vegyszerek.
3

Tisztítókészítményeket tartalmazó törlőkendők; impregnált törlőruhák fényesítéshez; szélvédő tisztító

folyadékok; járműabroncs-polírozó; autófényező szerek; autósamponok; gépjármű polírozó szerek; gépjármű
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viasz; gépjárművekhez használt karnauba viasz; ledörzsölő készítmények gépjármű-ápoláshoz; mosószerek

gépjárművekhez; tisztítószerek gépjárművekhez; tisztítószerek járművekhez; járműveken használatos tisztító
készítmények; szélvédő tisztító készítmények; járműtisztító készítmények; járműveken használatos tisztító
készítmények; nanotechnológiával készült készítmények.
37

Gépkocsi tisztítás és autómosás; gépjárműakkumulátorok töltése; autómosás; autómosási szolgáltatások;

autómosó berendezések kölcsönzése; autótisztítás; gépjármű tisztítás és fényezés; gépjárművek teljeskörű
tisztítása; szárazföldi gépjárművekkel kapcsolatos tisztítási szolgáltatások; járműmosás; járművek tisztítása.
( 111 ) 226.535
( 151 ) 2018.11.29.
( 210 ) M 18 00145
( 220 ) 2018.01.18.
( 732 ) Vitalab-Natural Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Vita Lab Natural
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi
szolgáltatás).
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 szolgáltatás).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 226.536
( 151 ) 2018.11.29.
( 210 ) M 18 00142
( 220 ) 2018.01.18.
( 732 ) Intelliport Systems Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Lajtos Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Intelliport
( 511 ) 9

Árammérők, ampermérők; ipari műveletek távirányítására szolgáló elektromos berendezések; felügyelő,

ellenőrző berendezések, elektromos; elektronikus jeladók; adatfeldolgozó készülékek, berendezések;
interkommunikációs berendezések, készülék; megfigyelő műszerek; számítógépes programok, rögzített;
számítógépes programok, rögzített (2); számítógép interfészek; modemek; számítógépes programok [letölthető
szoftverek]; GPS készülékek; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes hardver;
áramlásmérők, fogyasztásmérők.
38

Mobiltelefonos kommunikáció; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; modemek

kölcsönzése; távközlési berendezések kölcsönzése; telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális
számítógépes hálózathoz; digitális fájlok továbbítása; nagysebességű adatátvitel; rádiós kommunikáció.
42

Mérnöki munkák, szolgáltatások; számítógép-programozás; kalibrálás [mérés]; szoftvertervezés; szoftverek

frissítése; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; kutatási és fejlesztési
szolgáltatások; szoftver-karbantartás; számítógépes rendszerek tervezése; fizikai adatok vagy dokumentumok
átalakítása elektronikus médiába; szoftvertelepítés; számítógép szoftver tanácsadás; energiatakarékossági
tanácsadás; energetikai vizsgálat; szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; információtechnológiai [IT] tanácsadási
szolgáltatások; elektronikus adattárolás; felhőalapú számítástechnika; kihelyezett szolgáltatók az információs
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technológia területén; technológiai szaktanácsadás; telekommunikációs technológiai tanácsadás;

internetbiztonsági szaktanácsadás.
( 111 ) 226.538
( 151 ) 2018.11.29.
( 210 ) M 18 00250
( 220 ) 2018.01.26.
( 732 ) Miskolc Autóház Kft., Miskolc (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

Új és használt autó, gépjármű kis- és nagykereskedelem.

36

Gépjárművel kapcsolatos biztosítási szolgáltatás, biztosításközvetítés.

37

Járműfényezés; járműjavítás [üzemzavar]; járműmosás; járművek karbantartása és javítása; járművek rozsda

elleni kezelése; járművek tisztítása.
( 111 ) 226.539
( 151 ) 2018.11.29.
( 210 ) M 18 00255
( 220 ) 2018.01.26.
( 732 ) Scitec International S.á.r.l., Luxembourg (LU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SI SCITEC Institute for Sport Performance
( 511 ) 41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; fitnesz tanácsadás;

sportrendezvények szervezésével kapcsolatos tanácsadás; edzési [fitnesz] tanácsadási szolgáltatások;
táplálkozással kapcsolatos oktatási szolgáltatások; táplálkozáshoz kapcsolódó útmutatás nyújtása; személyi edző
szolgáltatások [fitnesz edzés].
42

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

kutatás; táplálkozási kutatás; sporttáplálkozási kutatás; élelmiszerek kutatása; ételek és italok területén történő
műszaki kutatással kapcsolatos műszaki konzultáció.
44

Táplálkozási tanácsadás; sporttáplálkozási tanácsadás; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások;

táplálkozási konzultáció; táplálkozási információk nyújtása; táplálkozással kapcsolatos információnyújtás;
táplálkozással kapcsolatos tanácsadás; étrendi és táplálkozási útmutatás; táplálkozási és étrendi tanácsadás;
táplálkozással kapcsolatos szakmai konzultáció; táplálkozási tanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások;
tájékoztatás étrendi és táplálkozási tanácsokkal kapcsolatban; tájékoztatás étrendi és táplálkozási kiegészítőkkel
kapcsolatban; információk biztosítása étrend-kiegészítőkről és táplálkozásról.
( 111 ) 226.541
( 151 ) 2018.11.29.
( 210 ) M 18 00708
( 220 ) 2018.03.07.
( 732 ) Akron Bt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 33

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

áru).
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( 111 ) 226.542
( 151 ) 2018.11.29.
( 210 ) M 18 01113
( 220 ) 2018.04.10.
( 732 ) S. C. Johnson & Son, Inc., Racine, Wisconsin (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) VAN RÁ EGY ILLATUNK
( 511 ) 3

Szoba vagy légtér parfümök; esszenciális olajok légtéri felhasználásra; levegőillatosító készítmények; levegő

parfüm készítmények; potpourri; füstölő.
4

Gyertyák; illatosított gyertyák.

5

Légtisztító készítmények; légfertőtlenítő készítmények; készítmények szagok semlegesítésére; dezodorok

személyes használatra; szoba vagy légtér dezodorálók; szőnyeg-szagtalanítók; szagtalanítók textilekhez.
( 111 ) 226.545
( 151 ) 2018.11.29.
( 210 ) M 18 00247
( 220 ) 2018.01.25.
( 732 ) Pantl Tamás, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

Hajápoló termékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kozmetikai és szépségápolási

termékekkel kapcsolatos online kiskereskedelmi bolti szolgáltatások; piperecikkekkel kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások.
( 111 ) 226.550
( 151 ) 2018.11.29.
( 210 ) M 18 00254
( 220 ) 2018.01.26.
( 732 ) Scitec International S.á r.l., Luxembourg (LU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; fitnesz tanácsadás;

sportrendezvények szervezésével kapcsolatos tanácsadás; edzési [fitnesz] tanácsadási szolgáltatások;
táplálkozással kapcsolatos oktatási szolgáltatások; táplálkozáshoz kapcsolódó útmutatás nyújtása; személyi edző
szolgáltatások [fitnesz edzés].
42

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

kutatás; táplálkozási kutatás; sporttáplálkozási kutatás; élelmiszerek kutatása; ételek és italok területén történő
műszaki kutatással kapcsolatos műszaki konzultáció.
44

Táplálkozási tanácsadás; sporttáplálkozási tanácsadás; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások;

táplálkozási konzultáció; táplálkozási információk nyújtása; táplálkozással kapcsolatos információnyújtás;
táplálkozással kapcsolatos tanácsadás; étrendi és táplálkozási útmutatás; táplálkozási és étrendi tanácsadás;
táplálkozással kapcsolatos szakmai konzultáció; táplálkozási tanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások;
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tájékoztatás étrendi és táplálkozási tanácsokkal kapcsolatban; tájékoztatás étrendi és táplálkozási kiegészítőkkel

kapcsolatban; információk biztosítása étrend-kiegészítőkről és táplálkozásról.
( 111 ) 226.551
( 151 ) 2018.11.29.
( 210 ) M 18 00256
( 220 ) 2018.01.26.
( 732 ) Völgyi Péter, Tápióság (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Szórakoztatás, kulturális tevékenység.

( 111 ) 226.553
( 151 ) 2018.11.29.
( 210 ) M 18 01443
( 220 ) 2018.05.10.
( 732 ) Sága Foods Zrt., Sárvár (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Hús, baromfi, húskészítmények, sonka, virsli, felvágottak.

( 111 ) 226.554
( 151 ) 2018.11.29.
( 210 ) M 18 01442
( 220 ) 2018.05.10.
( 732 ) Sága Foods Zrt., Sárvár (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Hús, baromfi, húskészítmények, sonka, virsli, felvágottak.

( 111 ) 226.555
( 151 ) 2018.11.29.
( 210 ) M 18 01441
( 220 ) 2018.05.10.
( 732 ) Sága Foods Zrt., Sárvár (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

M2989

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 23. szám, 2018.12.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 546 )

( 511 ) 29

Hús, baromfi, húskészítmények, sonka, virsli, felvágottak.

( 111 ) 226.557
( 151 ) 2018.11.29.
( 210 ) M 18 00263
( 220 ) 2018.01.26.
( 732 ) Bach Anikó Ildikó, Szigetszentmiklós (HU)
( 541 ) Nimfa Szappan
( 511 ) 3

Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; aloe vera szappan; arcszappanok; folyékony

fürdőszappanok; folyékony szappan; folyékony szappanok; folyékony szappanok kézre és arcra; illatosított
szappanok; kézmosó szappanok; kozmetikai szappanok; krémszappanok; mosdószappanok; nem gyógyhatású
pipereszappanok; nem gyógyhatású szappanok; pipere szappanok; szappan; szappan lapocskák személyes
használatra; szappan termékek; szappanok; szappanok gél, zselé formájában; szappanok személyes használatra;
szappanok testápoláshoz; szépségápoló szappan; szilárd szappanok a test lemosására; testápoló krémszappan;
toalett szappanok; zselés szappanok; zuhanyozó szappan; víz nélküli szappan; fürdőgolyók; fürdősók nem
gyógyászati használatra; fürdőszappanok; fürdőzselék (nem gyógyhatású); illatosított fürdősók; nem gyógyhatású
szépségápoló szerek fürdővízbe; sampontömbök; száraz samponok.
( 111 ) 226.558
( 151 ) 2018.11.29.
( 210 ) M 18 00249
( 220 ) 2018.01.26.
( 732 ) GT Sportcipő Manufaktúra Kft., Tiszaföldvár (HU)
( 546 )

( 511 ) 18

Bőröndök; táskák és bevásárlótáskák.

25

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

35

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk, bőröndök, táskák és bevásárlótáskák értékesítésével kapcsolatos

kereskedelmi ügyletek, webáruház.
( 111 ) 226.559
( 151 ) 2018.11.29.
( 210 ) M 18 00253
( 220 ) 2018.01.26.
( 732 ) Scitec International S.á r.l., Luxembourg (LU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SI Institute for Sport Performance
( 511 ) 41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; fitnesz tanácsadás;
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sportrendezvények szervezésével kapcsolatos tanácsadás; edzési [fitnesz] tanácsadási szolgáltatások;

táplálkozással kapcsolatos oktatási szolgáltatások; táplálkozáshoz kapcsolódó útmutatás nyújtása; személyi edző
szolgáltatások [fitnesz edzés].
42

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

kutatás; táplálkozási kutatás; sporttáplálkozási kutatás; élelmiszerek kutatása; ételek és italok területén történő
műszaki kutatással kapcsolatos műszaki konzultáció.
44

Táplálkozási tanácsadás; sporttáplálkozási tanácsadás; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások;

táplálkozási konzultáció; táplálkozási információk nyújtása; táplálkozással kapcsolatos információnyújtás;
táplálkozással kapcsolatos tanácsadás; étrendi és táplálkozási útmutatás; táplálkozási és étrendi tanácsadás;
táplálkozással kapcsolatos szakmai konzultáció; táplálkozási tanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások;
tájékoztatás étrendi és táplálkozási tanácsokkal kapcsolatban; tájékoztatás étrendi és táplálkozási kiegészítőkkel
kapcsolatban; információk biztosítása étrend-kiegészítőkről és táplálkozásról.
( 111 ) 226.562
( 151 ) 2018.11.29.
( 210 ) M 17 03934
( 220 ) 2017.12.08.
( 732 ) László Árpád, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Békefi László, Budapest
( 541 ) New Port BOATique Hotel
( 511 ) 39

Hajóutak szervezése; hajózási ügynökség; helyfoglalás (utazás); helyfoglalás utazással kapcsolatban;

kirándulások, túrák, társasutazások szervezése; utaskísérés; utazás és utasok szállítása.
43

Bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; kávéházak; szállásfoglalás; szállodai

szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások; terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek]; vendéglátás.
( 111 ) 226.563
( 151 ) 2018.11.29.
( 210 ) M 18 00376
( 220 ) 2018.02.07.
( 732 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. M. Nagy Gergő, Budapest
( 541 ) Sztár a párom
( 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).
( 111 ) 226.565
( 151 ) 2018.11.29.
( 210 ) M 18 00139
( 220 ) 2018.01.18.
( 732 ) Hajdú Katalin, Pécs (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Dohányzási cikkek, dohány és dohánytermékek (beleértve a helyettesítőket), dohánytartók és szivartartók,

cigaretták, szivarok, szivarkák és egyéb, használatra kész dohányzási cikkek, öngyújtók kiskereskedelme;
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kiskereskedelmi szolgáltatások alkoholos italokkal kapcsolatban; alkoholmentes italokkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; szerencsejátékkal kapcsolatos kereskedelem; édességekkel kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; csokoládékkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kávékkal, teákkal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; nyomtatott anyagokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.
( 111 ) 226.568
( 151 ) 2018.11.29.
( 210 ) M 18 00490
( 220 ) 2018.02.16.
( 732 ) KÜRT Információbiztonsági és Adatmentő Zrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók, hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
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 ) 226.569
( 151 ) 2018.11.29.
( 210 ) M 18 00847
( 220 ) 2018.03.13.
( 732 ) Hopka Imre István 50%, Budapest (HU)
Hopkáné Ráduly Tünde Katalin 50%, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 32

Alkoholmentes italok szőlőből.

33

Borok, asztali bor, törkölypálinka.

43

Borkóstolás szolgáltatások.

( 111 ) 226.570
( 151 ) 2018.11.29.
( 210 ) M 18 00030
( 220 ) 2018.01.08.
( 732 ) Dentaluminia Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
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( 546 )

( 511 ) 10

Sebészeti, orvosi, fogorvosi készülékek és műszerek; műfogak; fogpótlások; fogszabályozáshoz használt

eszközök és berendezések; fogvédők fogászati célokra.
35

Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklámozás és marketing tevékenységek; termékek és szolgáltatási

bemutatók szervezése, üzleti információk, kereskedelmi képviseleti szolgáltatások.
41

Orvosi, fogorvosi, fogtechnikusi szakképzések és oktatások; szakkönyvek, szakjegyzetek készítése.

44

Orvosi szolgáltatások, fogászati szolgáltatások, fogtechnikusi szolgáltatások.

( 111 ) 226.572
( 151 ) 2018.11.29.
( 210 ) M 18 01189
( 220 ) 2018.04.16.
( 732 ) Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kovács Lilla Magda, Budapest
( 541 ) Legyél az edzők edzője!
( 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.

( 111 ) 226.573
( 151 ) 2018.11.29.
( 210 ) M 18 01185
( 220 ) 2018.04.16.
( 732 ) Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kovács Lilla Magda, Budapest
( 541 ) Fantázia Liga
( 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.

( 111 ) 226.574
( 151 ) 2018.11.29.
( 210 ) M 18 01183
( 220 ) 2018.04.16.
( 732 ) Gombos Tímea, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

Franchise rendszer kiépítése, működtetése; fodrászati cikkek, hajápolási cikkek, műköröm és kiegészítőinek

kereskedelme.
40

Paróka készítése, paróka festés.

44

Szépségszalonok, fodrászszalonok, fodrászat, hajvágás, hajápolás, hajkezelés, hajpótlás, hajhosszabbítás,

kozmetikai kezelés, kozmetikai tanácsadás, smink készítés, manikűr, pedikűr, műköröm építés.
( 111 ) 226.575
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( 151 ) 2018.11.29.
( 210 ) M 18 01179
( 220 ) 2018.04.13.
( 732 ) Lacikonyha Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Pallós Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 29

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

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

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

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

( 111 ) 226.576
( 151 ) 2018.11.29.
( 210 ) M 18 01178
( 220 ) 2018.04.13.
( 732 ) Lacikonyha Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Pallós Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

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

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

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

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

( 111 ) 226.605
( 151 ) 2018.12.01.
( 210 ) M 18 00885
( 220 ) 2018.03.20.
( 732 ) Papp Krisztián Sándor, Újfehértó (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 29

Feldolgozott dió és diópótló keverékek; feldolgozott mák; feldolgozott hüvelyesek; szárított hüvelyesek;

lencse; kókuszreszelék; feldolgozott magvak; ehető magvak; feldolgozott szójabab táplálkozási használatra;
szójagranulátum, szójakocka, pörkölt szója; mazsola; kandírozott gyümölcsök.
30

Rizs; lisztek; gabonakészítmények; kukoricapehely; rozspehely; zabpehely; búzapehely; hajdinapehely;

zabkorpa; bulgur; kuszkusz; búzacsírák; popcorn/pattogatott kukorica; szezámmagok [fűszerek]; feldolgozott
quinoa, feldolgozott amaránt, vadrizs [elkészítve].
31

Nyers köles; nyers hajdina; magvak; chiamag; bogyók [friss gyümölcsök]; lenmagok; étkezési szezámmag,

feldolgozatlan.
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( 111 ) 226.606
( 151 ) 2018.12.01.
( 210 ) M 18 01031
( 220 ) 2018.04.03.
( 732 ) Pk Travel Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Csetneki Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 226.607
( 151 ) 2018.12.01.
( 210 ) M 18 00760
( 220 ) 2018.03.09.
( 732 ) Toyoko Inn International Limited, Dublin (IE)
( 740 ) Pintz és Társai Kft., Budapest
( 541 ) Tójoko
( 511 ) 43

Szállás (értékesítés); átmeneti szállások kiadása; szállodai szolgáltatások; motelek; szállásügynökségek

[szállodák, panziók]; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállásfoglalás; bankett szolgáltatások; vendéglátás;
kávéházak; éttermi szolgáltatások; önkiszolgáló éttermek; bár szolgáltatások; állatpanziók; nyugdíjasotthonok,
időskorúak otthona; terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek]; konferencia, kiállítási és tárgyaló létesítmények
szolgáltatása.
( 111 ) 226.608
( 151 ) 2018.12.01.
( 210 ) M 18 00883
( 220 ) 2018.03.20.
( 732 ) NALA Ingatlan Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; gazdasági

előrejelzések; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; ideiglenes üzleti menedzsment;
kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás); kereskedelmi információs
ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások
kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok
szervezése; költségelemzés; marketing szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;
online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; piaci információszerzési szolgáltatások
biztosítása; piaci tanulmányok; piackutatás; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámfilmek készítése; reklámidő
kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; segítségnyújtás
üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri
reklámozás, hirdetés (2); szponzorok felkutatása; televíziós reklámozás; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági
szakértő szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs
szolgáltatások; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti tájékoztatás,
információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.
36

Alkuszi/ügynöki tevékenység; bankügyletek lebonyolítása; bérházak kezelése; biztosítási tanácsadás;
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finanszírozási szolgáltatások; ingatlanközvetítés; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok

értékbecslése; ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanügynökség; irodahelyiségek bérbeadása; irodák bérbeadása
közösségi munkavégzéshez; lakások bérbeadása; lakbér beszedés; szálláshelyek bérbeadása (apartmanok).
38

Kábeltelevíziós műsorszórás; televíziós műsorszórás, közvetítés; vezeték nélküli műsorterjesztés.

( 111 ) 226.609
( 151 ) 2018.12.05.
( 210 ) M 18 01162
( 220 ) 2018.04.12.
( 732 ) NIMO-JAGD Kft., Nagykanizsa (HU)
( 740 ) dr. Rajnai Gábor, Budapest
( 546 )

( 511 ) 39
41

Utazásszervezés.
Vadászatszervezés.

( 111 ) 226.619
( 151 ) 2018.12.03.
( 210 ) M 18 01292
( 220 ) 2018.04.23.
( 732 ) Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)
( 546 )

( 511 ) 33

Újfehértói meggypálinka eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő pálinka alapú likőr.

( 111 ) 226.620
( 151 ) 2018.12.03.
( 210 ) M 18 01439
( 220 ) 2018.05.10.
( 732 ) Sága Foods Zrt., Sárvár (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

( 511 ) 29

Hús, baromfi, húskészítmények, sonka, virsli, felvágottak.

( 111 ) 226.621
( 151 ) 2018.12.03.
( 210 ) M 18 01440
( 220 ) 2018.05.10.
( 732 ) Sága Foods Zrt., Sárvár (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Hús, baromfi, húskészítmények, sonka, virsli, felvágottak.

( 111 ) 226.623
( 151 ) 2018.12.03.
( 210 ) M 18 01707
( 220 ) 2018.06.05.
( 732 ) Varga és Társai Száraztészta Készítő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Tápiószele (HU)
( 740 ) Dr. Gergényi Szabolcs Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Azonnal fogyasztható, instant udon tészta; azonnal fogyasztható, instant soba tészta; cannelloni; elkészített

tészta; friss tészta; gnocchi; gombóctészta; gyors főzésű tészta; hajdina tészták; instant tészták; kagylótészták;
kínai száraztészták; levestészta; lisztalapú gnocchi; makaróni; makaróni [nyers]; mélyfagyasztott tészták; metélt
tészta, nudli, galuska; sajtos makaróni; ravioli; rizstészta; német ravioli [maultaschen]; spagetti; spagettik [nyers];
száraz tészták; száraztészták; szárított tortellini; teljes kiőrlésű metélt tészták; teljes kiőrlésű tészta; tészta lapok
formájában; tojásos tészták; tojást tartalmazó tészta; töltött tészta; töltött tészták; tortellini; levelestészta; lisztből
készült tészták; gabonakészítmények.
( 111 ) 226.624
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( 151 ) 2018.12.03.
( 210 ) M 18 01708
( 220 ) 2018.06.05.
( 732 ) Varga és Társai Száraztészta Készítő Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Tápiószele (HU)
( 740 ) Dr. Gergényi Szabolcs Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Azonnal fogyasztható, instant udon tészta; azonnal fogyasztható, instant soba tészta; cannelloni; elkészített

tészta; friss tészta; gnocchi; gombóctészta; gyors főzésű tészta; hajdina tészták; instant tészták; kagylótészták;
kínai száraztészták; levestészta; lisztalapú gnocchi; makaróni; makaróni [nyers]; mélyfagyasztott tészták; metélt
tészta, nudli, galuska; német ravioli [maultaschen]; ravioli; rizstészta; sajtos makaróni; sajtos makarónik; spagetti;
spagettik [nyers]; száraz tészták; száraztészták; szárított tortellini; teljes kiőrlésű metélt tészták; teljes kiőrlésű
tészta; tészta lapok formájában; tojásos tészták; tojást tartalmazó tészta; töltött tészta; töltött tészták; tortellini;
lisztből készült tészták; gabonakészítmények.
( 111 ) 226.625
( 151 ) 2018.12.03.
( 210 ) M 18 01709
( 220 ) 2018.06.05.
( 732 ) Varga és Társai Száraztészta Készítő Kereskedelmi és Korlátolt Felelősségű Társaság, Tápiószele (HU)
( 740 ) Dr. Gergényi Szabolcs Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Azonnal fogyasztható, instant udon tészta; azonnal fogyasztható, instant soba tészta; cannelloni; elkészített

tészta; friss tészta; gnocchi; gombóctészta; gyors főzésű tészta; hajdina tészták; instant tészták; kagylótészták;
kínai száraztészták; levestészta; lisztalapú gnocchi; makaróni; makaróni [nyers]; mélyfagyasztott tészták; metélt
tészta, nudli, galuska; német ravioli [maultaschen]; ravioli; rizstészta; sajtos makaróni; spagetti; spagettik [nyers];
száraz tészták; száraztészták; szárított tortellini; teljes kiőrlésű metélt tészták; teljes kiőrlésű tészta; tészta lapok
formájában; tojásos tészták; tojást tartalmazó tészta; töltött tészta; töltött tészták; tortellini; lisztből készült
tészták; gabonakészítmények.
( 111 ) 226.628
( 151 ) 2018.12.03.
( 210 ) M 18 01843
( 220 ) 2018.06.14.
( 732 ) SANSIN GLOBE Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) SANSIN
( 511 ) 3

Szappanok és gélek; hajápoló készítmények, samponok, tusfürdők; kozmetikai szappanok; kozmetikumok és

kozmetikai készítmények; mosószerek, tisztítószerek, nem gyártási műveletekhez és nem gyógyászati
használatra; háztartási célú mosószerek.
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( 111 ) 226.663
( 151 ) 2018.12.04.
( 210 ) M 18 00747
( 220 ) 2018.03.08.
( 732 ) Tiszaparti Termálfürdő Kft, Tiszakécske (HU)
( 541 ) Barack Thermal Hotel & SPA
( 511 ) 43

Foglalási szolgáltatások szállodákba; foglalási ügynökségek szolgáltatásai szállodai elhelyezéshez;

helyfoglalás szállodákban; hotelszolgáltatások kiemelt ügyfeleknek; idegenforgalmi szálláshelyek foglalása;
ideiglenes szálláshelyek biztosítása vendégek számára; ideiglenes szállások biztosítása üdülési
csereprogram-csomagok részeként; online információnyújtás nyaralási szállások lefoglalásával kapcsolatban;
online információnyújtás szállodai foglalásokkal kapcsolatban; szállás biztosítása szállodákban és motelekben;
szállásfoglalás szállodákba; szállásinformációk biztosítása az interneten; szálláskiadás nyaraláshoz;
szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállásszervezés turisták számára; szállodai elhelyezés értékelése;
szállodai és motelszolgáltatások; szállásbiztosítás nyaralók számára; szállodai és motelszolgáltatások biztosítása;
szállodai férőhely foglalás; szállodai foglalási szolgáltatások; szállodai foglalási szolgáltatások az interneten
keresztül; szállodai szállásbiztosítás; szállodai szálláshely szolgáltatások; szállodai szálláshelyek megszervezése;
szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szobák lefoglalása utazók számára; szállodai szolgáltatás;
szállodai szolgáltatások; szállodákkal kapcsolatos elektronikus információs szolgáltatások; szállodákkal
kapcsolatos információk; szállodákkal kapcsolatos információnyújtás; szállodakomplexumok; szobafoglalás
utazóknak; üdülési szállásfoglalási szolgáltatások; üdülési szálláshely biztosítása; üdülési szálláshelyek
biztosítása; üdülőhelyi szállások; ügynökségi szolgáltatások üdülési szállásfoglaláshoz; utazási irodai
szolgáltatások szállásfoglaláshoz; utazási irodai szolgáltatások ideiglenes szállások foglalásához; utazási irodák
által nyújtott szállásfoglalási szolgáltatások; utazási irodák szálláshely foglalási szolgáltatásai; utazási irodák
szállásszervezési szolgáltatásai; utazási irodák szolgáltatásai szállodai foglalások intézéséhez; utazási szállásadási
információs szolgáltatások és utazási szállásfoglalási ügynökségi szolgáltatások utazók számára; bankettek és
társas összejövetelek tartására alkalmas létesítmények biztosítása különleges alkalmakra; elhelyezés biztosítása
ideiglenes munkákhoz; esküvői fogadások szervezése [helyszínek]; konferencia létesítmények biztosítása;
konferenciatermek biztosítása; kiállítóhelyek biztosítása hotelekben; ideiglenes irodai férőhelyek bérbeadása;
igazgatósági ülésekhez szükséges felszerelések biztosítása; kiállítási létesítmények biztosítása; kiállítási termek
bérbeadása; közösségi központok biztosítása társasági összejövetelekhez és találkozókhoz; létesítmények
biztosítása konferenciákhoz, kiállításokhoz és találkozókhoz, értekezletekhez; létesítmények biztosítása
vásárokhoz és kiállításokhoz; létesítmények rendelkezésre bocsátása összejövetelekhez; szakmai bemutatók,
kiállítások létesítményeinek biztosítása [szállásadás]; szállásbiztosítás találkozókhoz; szálláshely biztosítás
találkozókhoz; tárgyalótermek bérbeadása; terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek]; termek kölcsönzése
közösségi célokra.
( 111 ) 226.664
( 151 ) 2018.12.05.
( 210 ) M 17 04042
( 220 ) 2017.12.18.
( 732 ) Wekerle-major Investment Kft., Dánszentmiklós (HU)
( 546 )
( 511 ) 41

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

szabadidős létesítmények üzemeltetése, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás).
43

Átmeneti szállások kiadása; szállásfoglalás; vendéglátás.

( 111 ) 226.665
( 151 ) 2018.12.04.
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( 210 ) M 18 00931
( 220 ) 2018.03.23.
( 732 ) EKVA International Kft., Szamosszeg (HU)
( 546 )

( 511 ) 35
36

Fogyasztói hűségprogramok igazgatása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton.
Biztosításközvetítés; kedvezmények nyújtása más résztvevő létesítményeknek tagsági kártya használatán

keresztül.
( 111 ) 226.666
( 151 ) 2018.12.04.
( 210 ) M 18 01059
( 220 ) 2018.04.05.
( 732 ) Q10Sol Kft., Sajópetri (HU)
( 740 ) MÉSZÁROS ÜGYVÉDI IRODA, Miskolc
( 546 )
( 511 ) 11

Csövek (egészségügyi berendezések részei); fénycsövek; szoláriumberendezések [napágyak]; ultraibolya

sugárzók, UV-lámpák nem gyógyászati használatra.
44

Egészségügyi berendezések kölcsönzése; egészségügyi szolgáltatások; gyógyhelyek szolgáltatásai;

szépségszalonok; szolárium szolgáltatások.
( 111 ) 226.668
( 151 ) 2018.12.04.
( 210 ) M 18 01196
( 220 ) 2018.04.17.
( 732 ) Csendes Gábor, Hajdúszoboszló (HU)
( 740 ) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivő, PATINORG KFT., Budapest
( 541 ) GHI-K4
( 511 ) 6

Lőfegyverek ürítéséhez használható védőegységek; lőfegyverek ürítéséhez használható biztonsági egységek;

kitárazó állványok.
9

Detektorok; jelzőberendezések (világító vagy mechanikus); mozgás jelzésére szolgáló készülékek;

mozgásérzékelők; riasztók; fényhatással riasztó eszközök; hanghatással riasztó eszközök; hanglokalizáló
eszközök; infravörös érzékelő berendezések; infravörös érzékelők; fémdetektorok ipari vagy katonai használatra;
elektromos kerítések; fejvédő eszközök; golyóálló kabátok, mellények; golyóálló ruházat; légzőkészülékek, a
mesterséges lélegeztetésre szolgáló készülékek kivételével; légzőmaszkok nem mesterséges lélegeztetéshez.
13

Detonátorok; gyutacsok, nem játékok; jelzőrakéták; mentéshez használt jelzőrakéták, robbanóanyagok vagy

pirotechnikai eszközök; illetéktelen behatolás jelzésére használt jelzőrakéták; mechanikus hatásra beinduló
behatolást jelző rakéták; mechanikus hatásra beinduló behatolást jelző pirotechnikai eszközök; mechanikus
hatásra beinduló behatolást jelző pirotechnikai eszközök indítására szolgáló kilövőeszközök; robbanóanyagok
vagy pirotechnikai eszközök; pirotechnikai eszközök.
( 111 ) 226.675
( 151 ) 2018.12.05.
( 210 ) M 18 00896
( 220 ) 2018.03.21.
( 732 ) TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)
( 740 ) Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivő, Debrecen
( 541 ) ERASILTON
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Erectilis diszfunkció gyógyszerek humángyógyászati használatra.

( 111 ) 226.676
( 151 ) 2018.12.04.
( 210 ) M 18 00765
( 220 ) 2018.03.10.
( 732 ) Magyar Sportmárka Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Herceghalom (HU)
( 546 )
( 511 ) 25
28

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
40

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 226.677
( 151 ) 2018.12.04.
( 210 ) M 18 00764
( 220 ) 2018.03.10.
( 732 ) Magyar Sportmárka Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Herceghalom (HU)
( 546 )

( 511 ) 25
28

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
40

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 226.678
( 151 ) 2018.12.04.
( 210 ) M 18 00763
( 220 ) 2018.03.10.
( 732 ) Magyar Sportmárka Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Herceghalom (HU)
( 546 )

( 511 ) 25
28

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

40

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 226.679
( 151 ) 2018.12.05.
( 210 ) M 18 00891
( 220 ) 2018.03.21.
( 732 ) TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)
( 740 ) Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivő, Debrecen
( 541 ) HISTISYNT
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; vegyi készítmények

gyógyászati használatra; gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszervegyészeti készítmények; orális
gyógyszerek humángyógyászati használatra; parenterális gyógyszerek humángyógyászati használatra; lokális
gyógyszerek humángyógyászati használatra; kúpok.
( 111 ) 226.680
( 151 ) 2018.12.05.
( 210 ) M 18 00799
( 220 ) 2018.03.09.
( 732 ) Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kiss Róbert Richárd, Budapest
( 546 )

( 511 ) 36

Befektetési alapok; pénzügyi szponzorálás, támogatás; vagyonkezelés; pénzügyi értékelések pályázati

felhívások megválaszolásához; pénzügyi tanácsadás.
41

Konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy

oktatási célú kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások).
45

Jogi tanácsadás pályázati felhívások megválaszolásában; szerzői jogok kezelése.

( 111 ) 226.681
( 151 ) 2018.12.05.
( 210 ) M 18 01071
( 220 ) 2018.04.05.
( 732 ) DigInStore Zrt., Gyöngyös (HU)
( 740 ) Varnyú Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) reklámterminál
( 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

M3002

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 23. szám, 2018.12.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 226.684
( 151 ) 2018.12.05.
( 210 ) M 18 00199
( 220 ) 2018.01.22.
( 732 ) Tokaji Szőlő- és Bortermelési Közösségi Infrastruktúra Központ Nonprofit Kft., Tokaj (HU)
Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa, Tokaj (HU)
( 740 ) Pásztor Péter Imre, Tokaj
( 546 )

( 511 ) 32

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

szörpök és más készítmények italokhoz.
33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
( 111 ) 226.685
( 151 ) 2018.12.05.
( 210 ) M 18 00200
( 220 ) 2018.01.22.
( 732 ) Tokaji Szőlő- és Bortermelési Közösségi Infrastruktúra Központ Nonprofit Kft., Tokaj (HU)
Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa, Tokaj (HU)
( 740 ) Pásztor Péter Imre, Tokaj
( 541 ) KISKIRÁLY-KINGLING
( 511 ) 32

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

szörpök és más készítmények italokhoz.
33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
A rovat 152 darab közlést tartalmaz.
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