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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 210 ) M 17 03000
( 220 ) 2017.09.21.
( 731 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gubucz Ágnes, Budapest
( 546 )

( 511 ) 38
41

Rádióadás.
Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; bentlakásos iskolák; élő

előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; hangversenyek, koncertek
szervezése és lebonyolítása; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; oktatás biztosítása; oktatási információs
szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; pályaválasztási tanácsadás; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós
szórakoztatás; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása;
szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; televíziós szórakoztatás.
( 210 ) M 18 00812
( 220 ) 2018.03.14.
( 731 ) dr. Huszár Péter Tamás, Budapest (HU)
dr. Schadl Balázs, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gere Dávid, Budapest
( 541 ) One Dance
( 511 ) 41

Szórakoztatás, bálok szervezése, klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás].

( 210 ) M 18 00921
( 220 ) 2018.03.21.
( 731 ) Esport Universum Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Pozsgay Péter, Szombathely
( 541 ) Magyar Esport Bajnokság - Profi Liga
( 511 ) 25
35

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

( 210 ) M 18 00975
( 220 ) 2018.03.26.
( 731 ) Hu Rongrong, Budapest (HU)
Hu Mengzhou, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Mihály Katalin Julianna, Budapest
( 546 )

( 511 ) 14

Olaszországból származó ékszerek, drágakövek és féldrágakövek; Olaszországból származó órák és más

időmérő eszközök.
18

Olaszországból származó bőr és bőrutánzatok; Olaszországból származó bőröndök és szállító táskák.

25

Olaszországból származó ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

( 210 ) M 18 00990
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( 220 ) 2018.03.28.
( 731 ) Capital Medical Point Kft., Budaörs (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 01211
( 220 ) 2018.04.17.
( 731 ) Tungsram Operations Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dezső és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók, hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek; LED Driver-ek (LED meghajtók); fénycsövek és
fénycső gyújtók; elektromos energia-források és áramforrások; elektronikus transzformátorok; halogén előtétek;
halogén áram-átalakítók (transzformátorok) és áram-források; külső elektronikus tápegységek LED modulokhoz,
LED világítótestekhez, és LED lámpákhoz szükséges megfelelő áram- és feszültség-szabályozáshoz; külső
elektronikus transzformátorok alacsony feszültségű halogén lámpák működtetéséhez; gyújtóáram-szabályozó,
áram-szabályozó és feszültség-szabályozó eszközök és berendezések LED lámpákhoz, lineáris fénycsövekhez és
egyéb világító berendezésekhez; gázkisülő lámpák (beleértve nagy intenzitású gázkisülő lámpák) elektronikus
vagy magnetikus előtétéi; külső elektronikus vagy magnetikus előtétek lineáris fénycsövek (LFL)
működtetéséhez szükséges gyújtóáram- és feszültség szabályozásához; külső elektronikus vagy magnetikus
előtétek nagy intenzitású gázkisülő lámpák működtetéséhez szükséges gyújtóáram- és feszültség
szabályozásához; villanólámpák, vakuk; fényszórók; elektromos szabályozó berendezések; LED kiegészítő
alkatrészek; közlekedési (beleértve a vízi, légi, vasúti, közúti és egyéb szárazföldi közlekedés körében használt)
fényforrások és jelzőfények, valamint ezek felszereléséhez, rögzítéséhez, összekapcsolásához és működtetéséhez
szükséges alkatrészek és kiegészítők; LED szabályozó berendezések; LED modulok, LED világítótestek és LED
lámpák vezérléséhez szükséges termékek; egyéb világítást szabályozó egységek, berendezések és eszközök,
beleértve bármilyen világítótestek és világító berendezések vezérléséhez szükséges termékek;
fényerő-szabályozást, mozgás-érzékelést, fény-érzékelést és egyéb, világítással kapcsolatos szempontok szerinti
világítás-vezérlést lehetővé tevő eszközök; baktériumok vagy más élőlények pusztítására vagy riasztására
alkalmas elektromos berendezések és eszközök; tisztításra vagy fertőtlenítésre alkalmas elektromos berendezések
és eszközök.
10

Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; sebészeti, orvosi, fogorvosi és
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állatgyógyászati célokra használt mindenféle világító és fénykibocsátó eszközök; terápiás eszközök és

segédeszközök mozgáskorlátozottaknak; lámpák, fénykibocsátó eszközök egészségügyi kutatás, terápiás területen
és kutatás területén; készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők gondozásához; szexuális tevékenységet
elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek; baktériumok elpusztítására, fertőtlenítésre, tisztításra használt
speciális lámpák, világítótestek; egyéb élőlények pusztítására vagy riasztására alkalmas készülékek és eszközök;
fertőtlenítésre, tisztításra alkalmas készülékek és eszközök; orvosi, sebészeti, fogorvosi, állatgyógyászati célra
használt lámpák, kvarclámpák, infra-lámpák, UV-lámpák, és egyéb fénykibocsátó, hőkibocsátó és sugárzás
kibocsátó, valamint érzékelő eszközök; UV-lámpák gyógyászati célokra; tükrök orvosoknak, sebészeknek vagy
fogorvosoknak; termoelektromos borogatások, röntgensugarak előállítására szolgáló készülékek és berendezések
orvosi használatra; röntgencsövek és rádiumcsövek orvosi használatra; radiológiai készülékek; lézerek orvosi
célokra; mágneses rezonanciás berendezések orvosi célokra és tartozékaik; inkubátorok és tartozékaik;
elektromos fogászati készülékek és egyéb elektromos orvosi készülékek; fertőtlenítő készülékek, berendezéseik
és tartozékaik gyógyászati, egészségügyi, biológiai célokra; elektromos párnák, elektromos párnák gyógyászati
célokra; elektromos akupunktúrás eszközök; elektrokardiográfok; elektródák gyógyászati használatra;
analizátorok baktérium-azonosításhoz.
11

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

berendezések; izzók; izzókészletek; izzók és izzókészletek járművekhez; autós izzókészletek; mindenféle lámpák
és lámpaszettek; lámpa tartozékok; felfüggeszthető lámpák, fali lámpák, álló lámpák; lámpák, jelzőkészülékek,
fénykibocsátó berendezések és mindezek tartozékai járművekhez; autólámpák, felfüggeszthető fali autólámpa
szettek, gépjármű-műszerfal világító berendezések; lámpák, jelzőkészülékek, fénykibocsátó berendezések és
mindezek tartozékai közlekedéshez (beleértve a vasúti, légi-, vízi- közúti és egyéb földi közlekedést is);
mindenféle világító berendezések; gázkisülő autólámpák; egyéb gázkisülő lámpák; neoncsövek; halogén izzók;
halogén lámpaizzók; halogén autólámpaizzók; világító testek; elektromos villanykörték; LED segédizzók, LED
izzók; segédizzók; lámpatestek, beleértve nyitott, részben zárt és zárt lámpatestek; LED Driver-ek (LED
meghajtók); izzólámpák; általános izzólámpák; világítótestek, beleértve lámpatestek; beltéri nem-LED
világítótestek és kültéri nem-LED világítótestek és mindezek alkatrészei, kiegészítői és tartozékai; beltéri és
kültéri nem-LED világítótestek felszereléséhez, rögzítéséhez, összekapcsolásához és működtetéséhez szükséges
alkatrészek; beltéri és kültéri LED világítótestek, valamint mindezek alkatrészei, kiegészítői és tartozékai; beltéri
és kültéri LED világítótestek felszereléséhez, rögzítéséhez, összekapcsolásához és működtetéséhez szükséges
alkatrészek; LED lámpák, LED fényforrások, LED fényjelzők, LED világítótestek, beleértve LED lámpatestek és
kiegészítő alkatrészeik; fénycsövek és fénycső gyújtók; kompakt fénycsövek és kompakt fénycső lámpák;
halogén lámpák; fényszórók; nagyintenzitású kisülő lámpák; közlekedési (beleértve a vízi, légi, vasúti, közúti és
egyéb szárazföldi közlekedés körében használt) fényforrások; közlekedési (beleértve a vízi, légi, vasúti, közúti és
egyéb szárazföldi közlekedés körében használt) lámpák és jelzőfények, valamint ezek felszereléséhez,
rögzítéséhez, összekapcsolásához és működtetéséhez szükséges alkatrészek és kiegészítők; fényforrások általános
világításra és fényeffektusok elérésére; fényforrások általános világításra és fényeffektusok elérésére
szórakoztató-iparban és vendéglátás körében; fényképészeti célra, illetve kivetítéshez használt nagy teljesítményű
fényforrások; baktériumok vagy más élőlények elpusztítására, fertőtlenítésre, tisztításra használt speciális lámpák,
világítótestek; ipari célú, infravörös sugárzást kibocsátó lámpák, világítótestek; növények, zöldségek,
gyümölcsök és egyéb mezőgazdasági termékek és termények növekedését elősegítő fényforrások és
világítótestek; épületek, építmények, szobrok és egyéb iparművészeti alkotások kültéri és beltéri kiemelő- és
díszvilágításához alkalmazott LED fényforrások és világítótestek; UV-lámpák.
( 210 ) M 18 01212
( 220 ) 2018.04.17.
( 731 ) Tungsram Operations Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dezső és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
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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; LED Driver-ek (LED meghajtók); fénycsövek és
fénycső gyújtók; elektromos energia-források és áramforrások; elektronikus transzformátorok; halogén előtétek;
halogén áram-átalakítók (transzformátorok) és áram-források; külső elektronikus tápegységek LED modulokhoz,
LED világítótestekhez, és LED lámpákhoz szükséges megfelelő áram- és feszültség-szabályozáshoz; külső
elektronikus transzformátorok alacsony feszültségű halogén lámpák működtetéséhez; gyújtóáram-szabályozó,
áram-szabályozó és feszültség-szabályozó eszközök és berendezések LED lámpákhoz, lineáris fénycsövekhez és
egyéb világító berendezésekhez; gázkisülő lámpák (beleértve nagy intenzitású gázkisülő lámpák) elektronikus
vagy magnetikus előtétéi; külső elektronikus vagy magnetikus előtétek lineáris fénycsövek (LFL)
működtetéséhez szükséges gyújtóáram- és feszültség szabályozásához; külső elektronikus vagy magnetikus
előtétek nagy intenzitású gázkisülő lámpák működtetéséhez szükséges gyújtóáram- és feszültség
szabályozásához; villanólámpák, vakuk; fényszórók; elektromos szabályozó berendezések; LED kiegészítő
alkatrészek; közlekedési (beleértve a vízi, légi, vasúti, közúti és egyéb szárazföldi közlekedés körében használt)
fényforrások és jelzőfények, valamint ezek felszereléséhez, rögzítéséhez, összekapcsolásához és működtetéséhez
szükséges alkatrészek és kiegészítők; LED szabályozó berendezések; LED modulok, LED világítótestek és LED
lámpák vezérléséhez szükséges termékek; egyéb világítást szabályozó egységek, berendezések és eszközök,
beleértve bármilyen világítótestek és világító berendezések vezérléséhez szükséges termékek;
fényerő-szabályozást, mozgás-érzékelést, fény-érzékelést és egyéb, világítással kapcsolatos szempontok szerinti
világítás-vezérlést lehetővé tevő eszközök; baktériumok vagy más élőlények pusztítására vagy riasztására
alkalmas elektromos berendezések és eszközök; tisztításra vagy fertőtlenítésre alkalmas elektromos berendezések
és eszközök.
10

Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; sebészeti, orvosi, fogorvosi és

állatgyógyászati célokra használt mindenféle világító és fénykibocsátó eszközök; terápiás eszközök és
segédeszközök mozgáskorlátozottaknak; lámpák, fénykibocsátó eszközök egészségügyi kutatás, terápiás területen
és kutatás területén; készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők gondozásához; szexuális tevékenységet
elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek; baktériumok elpusztítására, fertőtlenítésre, tisztításra használt
speciális lámpák, világítótestek; egyéb élőlények pusztítására vagy riasztására alkalmas készülékek és eszközök;
fertőtlenítésre, tisztításra alkalmas készülékek és eszközök; orvosi, sebészeti, fogorvosi, állatgyógyászati célra
használt lámpák, kvarclámpák, infra-lámpák, UV-lámpák, és egyéb fénykibocsátó, hőkibocsátó és sugárzás
kibocsátó, valamint érzékelő eszközök; UV-lámpák gyógyászati célokra; tükrök orvosoknak, sebészeknek vagy
fogorvosoknak; termoelektromos borogatások, röntgensugarak előállítására szolgáló készülékek és berendezések
orvosi használatra; röntgencsövek és rádiumcsövek orvosi használatra; radiológiai készülékek; lézerek orvosi
célokra; mágneses rezonanciás berendezések orvosi célokra és tartozékaik; inkubátorok és tartozékaik;
elektromos fogászati készülékek és egyéb elektromos orvosi készülékek; fertőtlenítő készülékek, berendezéseik
és tartozékaik gyógyászati, egészségügyi, biológiai célokra; elektromos párnák, elektromos párnák gyógyászati
célokra; elektromos akupunktúrás eszközök; elektrokardiográfok; elektródák gyógyászati használatra;
analizátorok baktérium-azonosításhoz.
11

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

berendezések; izzók; izzókészletek; izzók és izzókészletek járművekhez; autós izzókészletek; mindenféle lámpák
és lámpaszettek; lámpa tartozékok; felfüggeszthető lámpák, fali lámpák, álló lámpák; lámpák, jelzőkészülékek,
fénykibocsátó berendezések és mindezek tartozékai járművekhez; autólámpák, felfüggeszthető fali autólámpa
szettek, gépjármű-műszerfal világító berendezések; lámpák, jelzőkészülékek, fénykibocsátó berendezések és
mindezek tartozékai közlekedéshez (beleértve a vasúti, légi-, vízi- közúti és egyéb földi közlekedést is);
M3043

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 24. szám, 2018.12.28.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
mindenféle világító berendezések; gázkisülő autólámpák; egyéb gázkisülő lámpák; neoncsövek; halogén izzók;

halogén lámpaizzók; halogén autólámpaizzók; világító testek; elektromos villanykörték; LED segédizzók, LED
izzók; segédizzók; lámpatestek, beleértve nyitott, részben zárt és zárt lámpatestek; LED Driver-ek (LED
meghajtók); izzólámpák; általános izzólámpák; világítótestek, beleértve lámpatestek; beltéri nem-LED
világítótestek és kültéri nem-LED világítótestek és mindezek alkatrészei, kiegészítői és tartozékai; beltéri és
kültéri nem-LED világítótestek felszereléséhez, rögzítéséhez, összekapcsolásához és működtetéséhez szükséges
alkatrészek; beltéri és kültéri LED világítótestek, valamint mindezek alkatrészei, kiegészítői és tartozékai; beltéri
és kültéri LED világítótestek felszereléséhez, rögzítéséhez, összekapcsolásához és működtetéséhez szükséges
alkatrészek; LED lámpák, LED fényforrások, LED fényjelzők, LED világítótestek, beleértve LED lámpatestek és
kiegészítő alkatrészeik; fénycsövek és fénycső gyújtók; kompakt fénycsövek és kompakt fénycső lámpák;
halogén lámpák; fényszórók; nagyintenzitású kisülő lámpák; közlekedési (beleértve a vízi, légi, vasúti, közúti és
egyéb szárazföldi közlekedés körében használt) fényforrások; közlekedési (beleértve a vízi, légi, vasúti, közúti és
egyéb szárazföldi közlekedés körében használt) lámpák és jelzőfények, valamint ezek felszereléséhez,
rögzítéséhez, összekapcsolásához és működtetéséhez szükséges alkatrészek és kiegészítők; fényforrások általános
világításra és fényeffektusok elérésére; fényforrások általános világításra és fényeffektusok elérésére
szórakoztató-iparban és vendéglátás körében; fényképészeti célra, illetve kivetítéshez használt nagy teljesítményű
fényforrások; baktériumok vagy más élőlények elpusztítására, fertőtlenítésre, tisztításra használt speciális lámpák,
világítótestek; ipari célú, infravörös sugárzást kibocsátó lámpák, világítótestek; növények, zöldségek,
gyümölcsök és egyéb mezőgazdasági termékek és termények növekedését elősegítő fényforrások és
világítótestek; épületek, építmények, szobrok és egyéb iparművészeti alkotások kültéri és beltéri kiemelő- és
díszvilágításához alkalmazott LED fényforrások és világítótestek; UV-lámpák.
( 210 ) M 18 01213
( 220 ) 2018.04.17.
( 731 ) Tungsram Operations Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dezső és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók, hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek; LED Driver-ek (LED meghajtók); fénycsövek és
fénycső gyújtók; elektromos energia-források és áramforrások; elektronikus transzformátorok; halogén előtétek;
halogén áram-átalakítók (transzformátorok) és áram-források; külső elektronikus tápegységek LED modulokhoz,
LED világítótestekhez, és LED lámpákhoz szükséges megfelelő áram- és feszültség-szabályozáshoz; külső
elektronikus transzformátorok alacsony feszültségű halogén lámpák működtetéséhez; gyújtóáram-szabályozó,
áram-szabályozó és feszültség-szabályozó eszközök és berendezések LED lámpákhoz, lineáris fénycsövekhez és
egyéb világító berendezésekhez; gázkisülő lámpák (beleértve nagy intenzitású gázkisülő lámpák) elektronikus
vagy magnetikus előtétéi; külső elektronikus vagy magnetikus előtétek lineáris fénycsövek (LFL)
működtetéséhez szükséges gyújtóáram- és feszültség szabályozásához; külső elektronikus vagy magnetikus
előtétek nagy intenzitású gázkisülő lámpák működtetéséhez szükséges gyújtóáram- és feszültség
szabályozásához; villanólámpák, vakuk; fényszórók; elektromos szabályozó berendezések; LED kiegészítő
alkatrészek; közlekedési (beleértve a vízi, légi, vasúti, közúti és egyéb szárazföldi közlekedés körében használt)
fényforrások és jelzőfények, valamint ezek felszereléséhez, rögzítéséhez, összekapcsolásához és működtetéséhez
szükséges alkatrészek és kiegészítők; LED szabályozó berendezések; LED modulok, LED világítótestek és LED
lámpák vezérléséhez szükséges termékek; egyéb világítást szabályozó egységek, berendezések és eszközök,
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fényerő-szabályozást, mozgás-érzékelést, fény-érzékelést és egyéb, világítással kapcsolatos szempontok szerinti
világítás-vezérlést lehetővé tevő eszközök; baktériumok vagy más élőlények pusztítására vagy riasztására
alkalmas elektromos berendezések és eszközök; tisztításra vagy fertőtlenítésre alkalmas elektromos berendezések
és eszközök.
10

Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; sebészeti, orvosi, fogorvosi és

állatgyógyászati célokra használt mindenféle világító és fénykibocsátó eszközök; terápiás eszközök és
segédeszközök mozgáskorlátozottaknak; lámpák, fénykibocsátó eszközök egészségügyi kutatás, terápiás területen
és kutatás területén; készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők gondozásához; szexuális tevékenységet
elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek; baktériumok elpusztítására, fertőtlenítésre, tisztításra használt
speciális lámpák, világítótestek; egyéb élőlények pusztítására vagy riasztására alkalmas készülékek és eszközök;
fertőtlenítésre, tisztításra alkalmas készülékek és eszközök; orvosi, sebészeti, fogorvosi, állatgyógyászati célra
használt lámpák, kvarclámpák, infra-lámpák, UV-lámpák, és egyéb fénykibocsátó, hőkibocsátó és sugárzás
kibocsátó, valamint érzékelő eszközök; UV-lámpák gyógyászati célokra; tükrök orvosoknak, sebészeknek vagy
fogorvosoknak; termoelektromos borogatások, röntgensugarak előállítására szolgáló készülékek és berendezések
orvosi használatra; röntgencsövek és rádiumcsövek orvosi használatra; radiológiai készülékek; lézerek orvosi
célokra; mágneses rezonanciás berendezések orvosi célokra és tartozékaik; inkubátorok és tartozékaik;
elektromos fogászati készülékek és egyéb elektromos orvosi készülékek; fertőtlenítő készülékek, berendezéseik
és tartozékaik gyógyászati, egészségügyi, biológiai célokra; elektromos párnák, elektromos párnák gyógyászati
célokra; elektromos akupunktúrás eszközök; elektrokardiográfok; elektródák gyógyászati használatra;
analizátorok baktérium-azonosításhoz.
11

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

berendezések; izzók; izzókészletek; izzók és izzókészletek járművekhez; autós izzókészletek; mindenféle lámpák
és lámpaszettek; lámpa tartozékok; felfüggeszthető lámpák, fali lámpák, álló lámpák; lámpák, jelzőkészülékek,
fénykibocsátó berendezések és mindezek tartozékai járművekhez; autólámpák, felfüggeszthető fali autólámpa
szettek, gépjármű-műszerfal világító berendezések; lámpák, jelzőkészülékek, fénykibocsátó berendezések és
mindezek tartozékai közlekedéshez (beleértve a vasúti, légi-, vízi- közúti és egyéb földi közlekedést is);
mindenféle világító berendezések; gázkisülő autólámpák; egyéb gázkisülő lámpák; neoncsövek; halogén izzók;
halogén lámpaizzók; halogén autólámpaizzók; világító testek; elektromos villanykörték; LED segédizzók, LED
izzók; segédizzók; lámpatestek, beleértve nyitott, részben zárt és zárt lámpatestek; LED Driver-ek (LED
meghajtók); izzólámpák; általános izzólámpák; világítótestek, beleértve lámpatestek; beltéri nem-LED
világítótestek és kültéri nem-LED világítótestek és mindezek alkatrészei, kiegészítői és tartozékai; beltéri és
kültéri nem-LED világítótestek felszereléséhez, rögzítéséhez, összekapcsolásához és működtetéséhez szükséges
alkatrészek; beltéri és kültéri LED világítótestek, valamint mindezek alkatrészei, kiegészítői és tartozékai; beltéri
és kültéri LED világítótestek felszereléséhez, rögzítéséhez, összekapcsolásához és működtetéséhez szükséges
alkatrészek; LED lámpák, LED fényforrások, LED fényjelzők, LED világítótestek, beleértve LED lámpatestek és
kiegészítő alkatrészeik; fénycsövek és fénycső gyújtók; kompakt fénycsövek és kompakt fénycső lámpák;
halogén lámpák; fényszórók; nagyintenzitású kisülő lámpák; közlekedési (beleértve a vízi, légi, vasúti, közúti és
egyéb szárazföldi közlekedés körében használt) fényforrások; közlekedési (beleértve a vízi, légi, vasúti, közúti és
egyéb szárazföldi közlekedés körében használt) lámpák és jelzőfények, valamint ezek felszereléséhez,
rögzítéséhez, összekapcsolásához és működtetéséhez szükséges alkatrészek és kiegészítők; fényforrások általános
világításra és fényeffektusok elérésére; fényforrások általános világításra és fényeffektusok elérésére
szórakoztató-iparban és vendéglátás körében; fényképészeti célra, illetve kivetítéshez használt nagy teljesítményű
fényforrások; baktériumok vagy más élőlények elpusztítására, fertőtlenítésre, tisztításra használt speciális lámpák,
világítótestek; ipari célú, infravörös sugárzást kibocsátó lámpák, világítótestek; növények, zöldségek,
gyümölcsök és egyéb mezőgazdasági termékek és termények növekedését elősegítő fényforrások és
világítótestek; épületek, építmények, szobrok és egyéb iparművészeti alkotások kültéri és beltéri kiemelő- és
díszvilágításához alkalmazott LED fényforrások és világítótestek; UV-lámpák.
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( 210 ) M 18 01214
( 220 ) 2018.04.17.
( 731 ) Tungsram Operations Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dezső és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók, hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek; LED Driver-ek (LED meghajtók); fénycsövek és
fénycső gyújtók; elektromos energia-források és áramforrások; elektronikus transzformátorok; halogén előtétek;
halogén áram-átalakítók (transzformátorok) és áram-források; külső elektronikus tápegységek LED modulokhoz,
LED világítótestekhez, és LED lámpákhoz szükséges megfelelő áram- és feszültség-szabályozáshoz; külső
elektronikus transzformátorok alacsony feszültségű halogén lámpák működtetéséhez; gyújtóáram-szabályozó,
áram-szabályozó és feszültség-szabályozó eszközök és berendezések LED lámpákhoz, lineáris fénycsövekhez és
egyéb világító berendezésekhez; gázkisülő lámpák (beleértve nagy intenzitású gázkisülő lámpák) elektronikus
vagy magnetikus előtétéi; külső elektronikus vagy magnetikus előtétek lineáris fénycsövek (LFL)
működtetéséhez szükséges gyújtóáram- és feszültség szabályozásához; külső elektronikus vagy magnetikus
előtétek nagy intenzitású gázkisülő lámpák működtetéséhez szükséges gyújtóáram- és feszültség
szabályozásához; villanólámpák, vakuk; fényszórók; elektromos szabályozó berendezések; LED kiegészítő
alkatrészek; közlekedési (beleértve a vízi, légi, vasúti, közúti és egyéb szárazföldi közlekedés körében használt)
fényforrások és jelzőfények, valamint ezek felszereléséhez, rögzítéséhez, összekapcsolásához és működtetéséhez
szükséges alkatrészek és kiegészítők; LED szabályozó berendezések; LED modulok, LED világítótestek és LED
lámpák vezérléséhez szükséges termékek; egyéb világítást szabályozó egységek, berendezések és eszközök,
beleértve bármilyen világítótestek és világító berendezések vezérléséhez szükséges termékek;
fényerő-szabályozást, mozgás-érzékelést, fény-érzékelést és egyéb, világítással kapcsolatos szempontok szerinti
világítás-vezérlést lehetővé tevő eszközök; baktériumok vagy más élőlények pusztítására vagy riasztására
alkalmas elektromos berendezések és eszközök; tisztításra vagy fertőtlenítésre alkalmas elektromos berendezések
és eszközök.
10

Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; sebészeti, orvosi, fogorvosi és

állatgyógyászati célokra használt mindenféle világító és fénykibocsátó eszközök; terápiás eszközök és
segédeszközök mozgáskorlátozottaknak; lámpák, fénykibocsátó eszközök egészségügyi kutatás, terápiás területen
és kutatás területén; készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők gondozásához; szexuális tevékenységet
elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek; baktériumok elpusztítására, fertőtlenítésre, tisztításra használt
speciális lámpák, világítótestek; egyéb élőlények pusztítására vagy riasztására alkalmas készülékek és eszközök;
fertőtlenítésre, tisztításra alkalmas készülékek és eszközök; orvosi, sebészeti, fogorvosi, állatgyógyászati célra
használt lámpák, kvarclámpák, infra-lámpák, UV-lámpák, és egyéb fénykibocsátó, hőkibocsátó és sugárzás
kibocsátó, valamint érzékelő eszközök; UV-lámpák gyógyászati célokra; tükrök orvosoknak, sebészeknek vagy
fogorvosoknak; termoelektromos borogatások, röntgensugarak előállítására szolgáló készülékek és berendezések
orvosi használatra; röntgencsövek és rádiumcsövek orvosi használatra; radiológiai készülékek; lézerek orvosi
célokra; mágneses rezonanciás berendezések orvosi célokra és tartozékaik; inkubátorok és tartozékaik;
elektromos fogászati készülékek és egyéb elektromos orvosi készülékek; fertőtlenítő készülékek, berendezéseik
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célokra; elektromos akupunktúrás eszközök; elektrokardiográfok; elektródák gyógyászati használatra;
analizátorok baktérium-azonosításhoz.
11

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

berendezések; izzók; izzókészletek; izzók és izzókészletek járművekhez; autós izzókészletek; mindenféle lámpák
és lámpaszettek; lámpa tartozékok; felfüggeszthető lámpák, fali lámpák, álló lámpák; lámpák, jelzőkészülékek,
fénykibocsátó berendezések és mindezek tartozékai járművekhez; autólámpák, felfüggeszthető fali autólámpa
szettek, gépjármű-műszerfal világító berendezések; lámpák, jelzőkészülékek, fénykibocsátó berendezések és
mindezek tartozékai közlekedéshez (beleértve a vasúti, légi-, vízi- közúti és egyéb földi közlekedést is);
mindenféle világító berendezések; gázkisülő autólámpák; egyéb gázkisülő lámpák; neoncsövek; halogén izzók;
halogén lámpaizzók; halogén autólámpaizzók; világító testek; elektromos villanykörték; LED segédizzók, LED
izzók; segédizzók; lámpatestek, beleértve nyitott, részben zárt és zárt lámpatestek; LED Driver-ek (LED
meghajtók); izzólámpák; általános izzólámpák; világítótestek, beleértve lámpatestek; beltéri nem-LED
világítótestek és kültéri nem-LED világítótestek és mindezek alkatrészei, kiegészítői és tartozékai; beltéri és
kültéri nem-LED világítótestek felszereléséhez, rögzítéséhez, összekapcsolásához és működtetéséhez szükséges
alkatrészek; beltéri és kültéri LED világítótestek, valamint mindezek alkatrészei, kiegészítői és tartozékai; beltéri
és kültéri LED világítótestek felszereléséhez, rögzítéséhez, összekapcsolásához és működtetéséhez szükséges
alkatrészek; LED lámpák, LED fényforrások, LED fényjelzők, LED világítótestek, beleértve LED lámpatestek és
kiegészítő alkatrészeik; fénycsövek és fénycső gyújtók; kompakt fénycsövek és kompakt fénycső lámpák;
halogén lámpák; fényszórók; nagyintenzitású kisülő lámpák; közlekedési (beleértve a vízi, légi, vasúti, közúti és
egyéb szárazföldi közlekedés körében használt) fényforrások; közlekedési (beleértve a vízi, légi, vasúti, közúti és
egyéb szárazföldi közlekedés körében használt) lámpák és jelzőfények, valamint ezek felszereléséhez,
rögzítéséhez, összekapcsolásához és működtetéséhez szükséges alkatrészek és kiegészítők; fényforrások általános
világításra és fényeffektusok elérésére; fényforrások általános világításra és fényeffektusok elérésére
szórakoztató-iparban és vendéglátás körében; fényképészeti célra, illetve kivetítéshez használt nagy teljesítményű
fényforrások; baktériumok vagy más élőlények elpusztítására, fertőtlenítésre, tisztításra használt speciális lámpák,
világítótestek; ipari célú, infravörös sugárzást kibocsátó lámpák, világítótestek; növények, zöldségek,
gyümölcsök és egyéb mezőgazdasági termékek és termények növekedését elősegítő fényforrások és
világítótestek; épületek, építmények, szobrok és egyéb iparművészeti alkotások kültéri és beltéri kiemelő- és
díszvilágításához alkalmazott LED fényforrások és világítótestek; UV-lámpák.
( 210 ) M 18 01215
( 220 ) 2018.04.17.
( 731 ) Tungsram Operations Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dezső és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók, hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek; LED Driver-ek (LED meghajtók); fénycsövek és
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fénycső gyújtók; elektromos energia-források és áramforrások; elektronikus transzformátorok; halogén előtétek;

halogén áram-átalakítók (transzformátorok) és áram-források; külső elektronikus tápegységek LED modulokhoz,
LED világítótestekhez, és LED lámpákhoz szükséges megfelelő áram- és feszültség-szabályozáshoz; külső
elektronikus transzformátorok alacsony feszültségű halogén lámpák működtetéséhez; gyújtóáram-szabályozó,
áram-szabályozó és feszültség-szabályozó eszközök és berendezések LED lámpákhoz, lineáris fénycsövekhez és
egyéb világító berendezésekhez; gázkisülő lámpák (beleértve nagy intenzitású gázkisülő lámpák) elektronikus
vagy magnetikus előtétéi; külső elektronikus vagy magnetikus előtétek lineáris fénycsövek (LFL)
működtetéséhez szükséges gyújtóáram- és feszültség szabályozásához; külső elektronikus vagy magnetikus
előtétek nagy intenzitású gázkisülő lámpák működtetéséhez szükséges gyújtóáram- és feszültség
szabályozásához; villanólámpák, vakuk; fényszórók; elektromos szabályozó berendezések; LED kiegészítő
alkatrészek; közlekedési (beleértve a vízi, légi, vasúti, közúti és egyéb szárazföldi közlekedés körében használt)
fényforrások és jelzőfények, valamint ezek felszereléséhez, rögzítéséhez, összekapcsolásához és működtetéséhez
szükséges alkatrészek és kiegészítők; LED szabályozó berendezések; LED modulok, LED világítótestek és LED
lámpák vezérléséhez szükséges termékek; egyéb világítást szabályozó egységek, berendezések és eszközök,
beleértve bármilyen világítótestek és világító berendezések vezérléséhez szükséges termékek;
fényerő-szabályozást, mozgás-érzékelést, fény-érzékelést és egyéb, világítással kapcsolatos szempontok szerinti
világítás-vezérlést lehetővé tevő eszközök; baktériumok vagy más élőlények pusztítására vagy riasztására
alkalmas elektromos berendezések és eszközök; tisztításra vagy fertőtlenítésre alkalmas elektromos berendezések
és eszközök.
10

Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; sebészeti, orvosi, fogorvosi és

állatgyógyászati célokra használt mindenféle világító és fénykibocsátó eszközök; terápiás eszközök és
segédeszközök mozgáskorlátozottaknak; lámpák, fénykibocsátó eszközök egészségügyi kutatás, terápiás területen
és kutatás területén; készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők gondozásához; szexuális tevékenységet
elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek; baktériumok elpusztítására, fertőtlenítésre, tisztításra használt
speciális lámpák, világítótestek; egyéb élőlények pusztítására vagy riasztására alkalmas készülékek és eszközök;
fertőtlenítésre, tisztításra alkalmas készülékek és eszközök; orvosi, sebészeti, fogorvosi, állatgyógyászati célra
használt lámpák, kvarclámpák, infra-lámpák, UV-lámpák, és egyéb fénykibocsátó, hőkibocsátó és sugárzás
kibocsátó, valamint érzékelő eszközök; UV-lámpák gyógyászati célokra; tükrök orvosoknak, sebészeknek vagy
fogorvosoknak; termoelektromos borogatások, röntgensugarak előállítására szolgáló készülékek és berendezések
orvosi használatra; röntgencsövek és rádiumcsövek orvosi használatra; radiológiai készülékek; lézerek orvosi
célokra; mágneses rezonanciás berendezések orvosi célokra és tartozékaik; inkubátorok és tartozékaik;
elektromos fogászati készülékek és egyéb elektromos orvosi készülékek; fertőtlenítő készülékek, berendezéseik
és tartozékaik gyógyászati, egészségügyi, biológiai célokra; elektromos párnák, elektromos párnák gyógyászati
célokra; elektromos akupunktúrás eszközök; elektrokardiográfok; elektródák gyógyászati használatra;
analizátorok baktérium-azonosításhoz.
11

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

berendezések; izzók; izzókészletek; izzók és izzókészletek járművekhez; autós izzókészletek; mindenféle lámpák
és lámpaszettek; lámpa tartozékok; felfüggeszthető lámpák, fali lámpák, álló lámpák; lámpák, jelzőkészülékek,
fénykibocsátó berendezések és mindezek tartozékai járművekhez; autólámpák, felfüggeszthető fali autólámpa
szettek, gépjármű-műszerfal világító berendezések; lámpák, jelzőkészülékek, fénykibocsátó berendezések és
mindezek tartozékai közlekedéshez (beleértve a vasúti, légi-, vízi- közúti és egyéb földi közlekedést is);
mindenféle világító berendezések; gázkisülő autólámpák; egyéb gázkisülő lámpák; neoncsövek; halogén izzók;
halogén lámpaizzók; halogén autólámpaizzók; világító testek; elektromos villanykörték; LED segédizzók, LED
izzók; segédizzók; lámpatestek, beleértve nyitott, részben zárt és zárt lámpatestek; LED Driver-ek (LED
meghajtók); izzólámpák; általános izzólámpák; világítótestek, beleértve lámpatestek; beltéri nem-LED
világítótestek és kültéri nem-LED világítótestek és mindezek alkatrészei, kiegészítői és tartozékai; beltéri és
kültéri nem-LED világítótestek felszereléséhez, rögzítéséhez, összekapcsolásához és működtetéséhez szükséges
alkatrészek; beltéri és kültéri LED világítótestek, valamint mindezek alkatrészei, kiegészítői és tartozékai; beltéri
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és kültéri LED világítótestek felszereléséhez, rögzítéséhez, összekapcsolásához és működtetéséhez szükséges

alkatrészek; LED lámpák, LED fényforrások, LED fényjelzők, LED világítótestek, beleértve LED lámpatestek és
kiegészítő alkatrészeik; fénycsövek és fénycső gyújtók; kompakt fénycsövek és kompakt fénycső lámpák;
halogén lámpák; fényszórók; nagyintenzitású kisülő lámpák; közlekedési (beleértve a vízi, légi, vasúti, közúti és
egyéb szárazföldi közlekedés körében használt) fényforrások; közlekedési (beleértve a vízi, légi, vasúti, közúti és
egyéb szárazföldi közlekedés körében használt) lámpák és jelzőfények, valamint ezek felszereléséhez,
rögzítéséhez, összekapcsolásához és működtetéséhez szükséges alkatrészek és kiegészítők; fényforrások általános
világításra és fényeffektusok elérésére; fényforrások általános világításra és fényeffektusok elérésére
szórakoztató-iparban és vendéglátás körében; fényképészeti célra, illetve kivetítéshez használt nagy teljesítményű
fényforrások; baktériumok vagy más élőlények elpusztítására, fertőtlenítésre, tisztításra használt speciális lámpák,
világítótestek; ipari célú, infravörös sugárzást kibocsátó lámpák, világítótestek; növények, zöldségek,
gyümölcsök és egyéb mezőgazdasági termékek és termények növekedését elősegítő fényforrások és
világítótestek; épületek, építmények, szobrok és egyéb iparművészeti alkotások kültéri és beltéri kiemelő- és
díszvilágításához alkalmazott LED fényforrások és világítótestek; UV-lámpák.
( 210 ) M 18 01290
( 220 ) 2018.04.23.
( 731 ) Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)
( 546 )

( 511 ) 33

Tokaj termőterületéről származó szőlő felhasználásával készült szőlőpálinka.

( 210 ) M 18 01488
( 220 ) 2018.05.16.
( 731 ) Pach Gábor, Zamárdi (HU)
( 546 )
( 511 ) 33

Pálinkák.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

40

Szeszesital-főzési szolgáltatások.

( 210 ) M 18 01594
( 220 ) 2018.05.24.
( 731 ) Nyilka Ildikó, Budapest (HU)
( 541 ) ÖNZETLENSÉG NAPJA
( 511 ) 35

Divatbemutatók szervezése promóciós célokból; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások szervezése

kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; közvélemény kutatás; marketing; rádiós reklámozás;
reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása; szabadtéri hirdetés; szponzorok felkutatása; televíziós
reklámozás.
41

Bálok szervezése; coaching; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; előadóművészek

szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; filmszínházi előadások; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangverseny
szervezés és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; oktatási tárgyú információk;
óvodai nevelés; pályaválasztási tanácsadás; rádió és televízió programok készítése; rádiós szórakoztatás; show
műsorok; sportversenyek rendezése; szépségversenyek szervezése; szerencsejátékok; színházi produkciók;
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szórakoztatás; versenyek szervezése, (oktatás vagy szórakoztatás); zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai;

zenés kabarék, variéték.
45

Eltűnt személyek felkutatása.

( 210 ) M 18 01825
( 220 ) 2018.06.13.
( 731 ) Freshland Europe Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SÁR ÉS TÁRSAI Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) FRESHLAND
( 511 ) 29

Friss és szárított zöldség és gyümölcs alapú, fűszerekkel, magvakkal, ecettel, édesítővel, étkezési olajokkal

és zsírokkal, állati eredetű fehérjével feldolgozott ételek; friss és szárított zöldség és gyümölcs alapú, fűszerekkel,
magvakkal, ecettel, édesítővel, étkezési olajokkal és zsírokkal, állati eredetű fehérjével fogyasztásra kész ételek;
tej-, növényitej-alapú levesek és desszertek.
31

Friss gyümölcsök, zöldségek.

43

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

( 210 ) M 18 01834
( 220 ) 2018.06.12.
( 731 ) Dr. Vissy László Ferenc, Budapest (HU)
Vissyné dr. Rudolf Zsuzsanna, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 44

Orvosi szolgáltatások.

( 210 ) M 18 01840
( 220 ) 2018.06.14.
( 731 ) Scitec International S.á.r.l., Luxembourg (LU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Étrend-kiegészíők emberek és állatok számára; ásványi élelmiszer-kiegészítők; élesztő tartalmú

étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítő enzimek; gyógyszertartó dobozok, hordozható, feltöltve; kazein
étrend-kiegészítők; lecitin étrend-kiegészítők; lenmagolaj étrend-kiegészítők; protein étrend-kiegészítők;
táplálékkiegészítők; vitaminkészítmények; emberi fogyasztásra szánt étrend-kiegészítők, táplálék-kiegészítők,
tápanyagadalékok és vitaminkészítmények; proteint és/vagy kreatint és/vagy karnitint és/vagy vitaminokat
és/vagy ásványi anyagokat és/vagy kondroitint és/vagy glükózamint és/vagy aminosavakat tartalmazó
étrend-kiegészítők, élelmiszerkiegészítők, táplálékkiegészítők; sportolóknak szánt élelmiszer-kiegészítők,
táplálékkiegészítők, étrend-kiegészítők; proteint és/vagy kreatint és/vagy karnitint és/vagy vitaminokat és/vagy
ásványi anyagokat és/vagy kondroitint és/vagy glükózamint és/vagy aminosavakat tartalmazó dúsított
élelmiszerek; súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők; étrend-kiegészítők, táplálékkiegészítők por, kapszula vagy
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tabletta formájában; testsúlykontrollhoz használt táplálékkiegészítők, élelmiszerkiegészítők, étrend-kiegészítők

por, kapszula vagy tabletta formájában; izom- és tömegnövelő táplálékkiegészítők, élelmiszer-kiegészítők,
étrend-kiegészítők por, kapszula vagy tabletta formájában; proteint tartalmazó élelmiszerek; aminosavakat
tartalmazó étrend- és táplálékkiegészítők; aminosavakat tartalmazó élelmiszerek; vitamin és ásványi anyag
kiegészítők; vitaminok és vitamin-készítmények; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők; ásványi
táplálék-kiegészítők emberi fogyasztásra; ásványi élelmiszer-kiegészítők; ásványi készítmények és anyagok, nem
gyógyászati célokra; étrendkiegészítők karnitinből; karnitin alapú élelmiszerek; glükózamin étrend-kiegészítők;
kreatin étrend-kiegészítők; kreatin alapú étrend-kiegészítők, élelmiszerek; kondroitin étrend-kiegészítők;
kondroitin alapú élelmiszerek; protein és/vagy kreatin és/vagy karnitin és/vagy vitamin és/vagy ásványi anyagok
és/vagy kondroitin és/vagy glükózamin és/vagy aminosavak alapú élelmiszerek sportolók számára, nem
gyógyászati használatra; proteint és/vagy kreatint és/vagy karnitint és/vagy vitaminokat és/vagy ásványi
anyagokat és/vagy kondroitint és/vagy glükózamint és/vagy aminosavakat tartalmazó élelmiszerek; proteint
és/vagy kreatint és/vagy karnitint és/vagy vitaminokat és/vagy ásványi anyagokat és/vagy kondroitint és/vagy
glükózamint és/vagy aminosavakat tartalmazó dúsított élelmiszerek; proteint és/vagy kreatint és/vagy karnitint
és/vagy vitaminokat és/vagy ásványi anyagokat és/vagy kondroitint és/vagy glükózamint és/vagy aminosavakat
tartalmazó étrendkiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, nem gyógyászati használatra;
súlyszabályozó élelmiszer-készítmények por, kapszula vagy tabletta formájában, nem gyógyászati használatra;
testsúlykontrollhoz használt élelmiszer-készítmények por, kapszula vagy tabletta formájában, nem gyógyászati
használatra; izom- és tömegnövelő élelmiszer-készítmények por, kapszula vagy tabletta formájában, nem
gyógyászati használatra; proteint és/vagy kreatint és/vagy karnitint és/vagy aminosavakat tartalmazó tejalapú
italok; proteincsipszek mint étrend-kiegészítők.
14

Órák és más időmérő eszközök; rugóházak [óragyártás]; óratokok órákhoz és karórákhoz [óragyártás];

díszdobozok órákhoz; kronográfok [órák]; időmérők; óradobozok; óramutatók [óragyártás]; elektronikus órák,
karórák; óraszerkezetek, óraművek; ellenőrző órák [központi órák]; óralapok [óra- és karóragyártáshoz];
stopperórák; szíjak órákhoz; óraüvegek; órarugók; karkötőórák.
16

Nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási

ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra
szolgáló műanyagok; nyomdabetűk; klisék; poszterek; reklámplakátok; katalógusok; reklámkiadványok;
nyomtatott hirdetések; hirdetőplakát; csomagolóanyagok; buborékfólia (műanyag-) csomagoláshoz; műanyag
zacskók csomagoláshoz; csomagolóanyagok kartonból; papírból, kartonból vagy műanyagból készült tasakok és
cikkek árucikkek csomagoláshoz és tároláshoz; műanyag vízszigetelő fólia csomagoláshoz; műanyagfóliák
csomagolásra.
18

Utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők; hátizsákok, hátitáskák; hétköznapi, utcai táskák; atlétikai

táskák; sporthátizsákok; sporttáskák, tornazsákok.
21

Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; cukorkásdobozok; kézi keverőpalackok

[koktél shaker]; koktélkeverők; csészék; ivópalackok sportoláshoz; üvegáru italokhoz; cukortartók; ivópalackok;
tárolók, gyógyszeres dobozok; gyógyszeres dobozok [nem gyógyászati célokraj; háztartási használatra szánt
személyes adagolók pirulákhoz vagy kapszulákhoz.
24

Nem szőtt textíliák; ágyneműk; asztalneműk; törölközők.

25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; nadrágok; alsónadrágok; alsóruházat, fehérneműk; alsószoknyák; szabott

bélések (ruhák részei); boák (nyakbavalók); bodyk (alsóruházat); bőrruházat; stoplik futballcipőkhöz; magas
szárú cipő felsőrészek; lábbelik; cipősarkak; cipőtalpbetétek; fém cipökellékek; kapucnik, mint ruházat;
csúszásgátlók lábbelikhez; dzsekik, mint ruházat; kötényruhák; dzsörzék (ruházat); egyenruhák; testnadrágok;
hajszalagok; szövetkabátok, felöltők; felsőruházat; fítyulák; fulvédök (ruházat); fürdőköpenyek, fürdököntösök;
fürdőnadrágok úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák, úszódresszek; úszósapkák; fürdőszandálok,
fürdőcipők; futballcipők; fűzős bakancsok, csizmák; trikó (alsónemű), kombiné; gabardin (ruházat); stólák,váll
takarására szolgáló ruhadarabok; zoknitartók; csípőszorítók; harisnyaáruk, kötöttáruk; ingek; rövid ujjú ingek;
fűzök (derékig érő); izzadságfelszívó alsóruházat; izzadságfelszívó harisnyák; hónaljvédők; kabátok; kalapvázak;
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kamáslik (lábszárvédők); cipöorrok; orárion (egyházi ruházat); kemény ingmellek, plasztronok; sapkák;

kerékpáros ruházat; készruhák; kesztyűk öltözködési célra; kézelők (ruházat); kezeslábasok; kombinék
(alsóruházat); köntösök, pongyolák; öltönyök; kötények (ruházat); kötöttáruk (ruházat); cipőfelsőrészek; lábbelik;
lábszármelegítők; levehető gallérok; bokacsizmák; magas szárú lábbelik; mantilla fátyol; tűzött kabátok, mint
ruhaneműk; pulóverek; mellények; horgászmellények; melltartók; műbőrruházat; muffok (ruhaneműk); overallok,
munkaruhák; ascot nyakkendők; hosszúnadrágok; nyakkendők; gallérvédők; wetsuit ruhák vízisíeléshez; övék
(ruhadarabok); papírruházat; papucsok; parkák; pénztárca övek (öltözködés); pizsamák; poncsók; prémsálak
(szőrmék); rámák lábbelikhez; ruhazsebek; sálak; sapka ellenzők; sapkák (fejfedők); sárcipők, gumicsizmák;
síbakancsok, sícipők; síkesztyűk; skortok (sportszoknyák); spárgatalpú cipők vagy szandálok; sportcipő;
sportcipők, atlétacipök; trikók; strandcipök; strandruházat; svájcisapkák, barettek; szandálok; sport sild;
szoknyák; szörmebéléses kabátok; szőrmék (ruházat); talpak lábbelikhez; nadrágleszorítók, pantallók; színes
zsebkendők; harisnyatartók, harisnyakötök, zoknitartók; lovaglónadrágok; tornacipők; tomaruházat; egyujjas
kesztyűk; vállkendök, nagykendök; selyemövek, vállszalagok; vízhatlan, vízálló ruházat; zoknik; zoknitartók;
zuhanyzó sapkák; férfipólók; nyomtatott pólók; ujjatlan pólók férfiaknak; atlétatrikók férfiaknak; női pólók;
atlétatrikók nőknek; kapucnis felsők; rövidnadrágok, shortok; szövet rövidnadrágok férfiaknak; melegítő
rövidnadrágok férfiaknak; szövet rövidnadrágok nőknek; melegítő rövidnadrágok nőknek; melegítőnadrágok
férfiaknak; melegítőnadrágok nőknek; melegítő felsők férfiaknak; melegítő felsők nőknek; baseball sapkák;
kámzsák; tavaszi/őszi dzsekik, átmeneti dzsekik férfiaknak; tavaszi/őszi dzsekik, átmeneti dzsekik nőknek.
28

Torna- és sporttermékek; testedző berendezések; ökölvívó kesztyűk, bokszkesztyűk [boxkesztyűk]; súlyzók;

mellkas expanderek [edzőeszközök]; fitnesz gépek; védőpárnázatok, védőtömések [sportruházat részei];
bokszzsákok [boxzsákok]; alló edzőkerékpárok, szobabiciklik; súlyemelő övek [sportcikkek]; edzőkesztyűk;
derék stabilizáló övek sportolási célra; sportkarkötők; hevederek, gurtnik sportolási célra: kötések sportolási
célra; edzőkesztyűk sportolási célra.
29

Mogyoróvaj; halból készített élelmiszertermékek; csokoládés mogyoróvaj; leveskészítmények; levesek;

fehérje alapú élelmiszerek; proteint és/vagy kreatint, és/vagy karnitint és/vagy aminosavakat tartalmazó tejalapú
italok.
30

Kakaó és kávépótló szerek; fagylaltporok; kávé alapú italok; magas protein tartalmú gabonaszeletek;

palacsinták; pótkávé; pudingok; süteménypor; zab alapú ételek; proteinnel dúsított csokoládészeletek; sportszelet;
szénhidrát készítmények élelmiszerekhez; szénhidrát alapú élelmiszer; glükóz étkezési használatra; tejturmix
alapok [ízesítőszerek/aromák].
32

Alkoholmentes italok; izotóniás italok; smoothie-k [gyümölcs- vagy zöldségitalok]; tejsavó alapú italok;

proteint és/vagy kreatint és/vagy aminosavakat és/vagy karnitint tartalmazó italok; vitamintartalmú italok;
proteinnel dúsított sportitalok; fehérje alapú italok; energiaitalok; koffeintartalmú energiaitalok; energiaitalok
[nem gyógyászati használatra]; azonnal fogyasztható alkoholmentes italtermékek; izotóniás italok [nem
gyógyászati használatra].
35

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

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; termékminták, áruminták terjesztése; ellátási
szolgáltatások külső felek részére (termékek és szolgáltatások beszerzése más szervezetek számára);
divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; reklámlevél szolgáltatás;
hirdetési felület kölcsönzése; hirdetési rovatok készítése; honlapforgalom optimalizálása; import-export
ügynökségek; kereskedelmi információk és tanácsadás a vásárlók számára (vásárlói tanácsadó üzlet);
kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;
kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőoptimalizálás: konzultáció személyzeti kérdésekben;
kommunikáció átírása [irodai funkciók]; közönségszolgálati szolgáltatások; kutatások ügyletekkel kapcsolatban;;
marketing szolgáltatások; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; alvállalkozói
szolgáltatások (kereskedelmi támogatás); költségelemzés; pay per click (ppc) hirdetés; piackutatás; piackutatás;
rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,
nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámterjesztés; reklámfilmek készítése; reklámozás; reklámszövegek
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publikálása; reklámszövegek írása; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés; segítségnyújtás

kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek
menedzsmentjében; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés; üzletviteli konzultációs
szolgáltatások; számlakivonatok összeállítása; számlázás; szponzorok felkutatása; telemarketing szolgáltatások;
televíziós reklámozás; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; üzleti információk; üzletvitel sportolók
számára; vásárlási megrendelések ügyintézése; kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások, valamint
reklámozás a következőkre vonatkozóan: emberi fogyasztásra szánt étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők,
tápértékkel rendelkező adalékanyagok és vitaminkészítmények, proteint és/vagy kreatint és/vagy karnitint és/vagy
vitaminokat és/vagy ásványi anyagokat és/vagy kondroitint és/vagy glükózamint és/vagy aminosavakat
tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, sportolóknak szánt
élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, étrend-kiegészítők, proteint és/vagy kreatint és/vagy karnitint és/vagy
vitaminokat és/vagy ásványi anyagokat és/vagy kondroitint és/vagy glükózamint és/vagy aminosavakat
tartalmazó dúsított élelmiszerek, súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők, táplálékkiegészítők
por, kapszula vagy tabletta formájában, testsúlykontrollhoz használt táplálékkiegészítők, élelmiszer-kiegészítők,
étrendkiegészítők por, kapszula vagy tabletta formájában, izom- és tömegnövelő táplálékkiegészítők,
élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők por, kapszula vagy tabletta formájában, proteinalapú
étrend-kiegészítők, aminosavakból álló élelmiszer-kiegészítők, vitaminalapú kiegészítők, vitamin- és
ásványianyag-alapú kiegészítők, vitaminok és vitaminkészítmények, vitaminokat tartalmazó étrendkiegészítők,
vitaminkészítmények élelmiszer-kiegészítők formájában, ásványi étrend-kiegészítők emberi fogyasztásra, ásványi
élelmiszer-kiegészítők, karnitinalapú étrend-kiegészítők, glükózalapú étrend-kiegészítők, glükózaminalapú
étrend-kiegészítők, kondroitinkészítmények, kondroitinalapú étrend-kiegészítők, kreatin alapú étrendkiegésztők,
sportolóknak szánt protein és/vagy kreatin és/vagy karnitin és/vagy vitamin és/vagy ásványi anyag és/vagy
kondroitin és/vagy glükózamin és/vagy aminosav alapú élelmiszerek, nem gyógyászati használatra, élelmiszerek,
melyek proteint és/vagy kreatint és/vagy karnitint és/vagy vitaminokat és/vagy ásványi anyagokat és/vagy
kondroitint és/vagy glükózamint és/vagy aminosavakat tartalmaznak, protein-, kreatin-, karnitin-, vitamin-,
ásványianyag-, aminosav-, glükózamin- és/vagy kondroitin alapú élelmiszerek, proteint és/vagy kreatint és/vagy
karnitint és/vagy vitaminokat és/vagy ásványi anyagokat és/vagy kondroitint és/vagy glükózamint és/vagy
aminosavakat tartalmazó dúsított élelmiszerek, proteint és/vagy kreatint és/vagy karnitint és/vagy vitaminokat
és/vagy ásványi anyagokat és/vagy kondroitint és/vagy glükózamint és/vagy aminosavakat tartalmazó
étrend-kiegészítők, élelmiszerkiegészítők, táplálékkiegészítők, nem gyógyászati használatra, súlyszabályozó
élelmiszerkészítmények por, kapszula vagy tabletta formájában, nem gyógyászati használatra, testsúlykontrollhoz
használt élelmiszer-készítmények por, kapszula vagy tabletta formájában, nem gyógyászati használatra, izom- és
tömegnövelő élelmiszer-készítmények por, kapszula vagy tabletta formájában, nem gyógyászati használatra, tej
és tejtermékek, tejsavó, proteines tej, szójalecitin étkezési célokra, lenmagolaj étkezési célokra, proteinalapú
élelmiszerek proteint és/vagy kreatin és/vagy karnitint és/vagy aminosavakat tartalmazó tejalapú italok,
proteincsipszek, szénhidrát alapú élelmiszerek, italok, melyek proteint és/vagy kreatin és/vagy aminosavakat
és/vagy karnitint tartalmaznak, vitaminokat tartalmazó italok, proteinnel dúsított sportitalok, proteinalapú italok,
energiaitalok, koffeint tartalmazó energiaitalok, energiaitalok [nem gyógyászati használatra], azonnal
fogyasztható alkoholmentes italtermékek, izotóniás italok, izotóniás alkoholmentes italok, izotóniás italok [nem
gyógyászati használatra].
41

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; ételék és italok területén történő
műszaki kutatással kapcsolatos műszaki konzultáció.
44

Táplálkozási tanácsadás; sporttáplálkozási tanácsadás; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások;
M3053

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 24. szám, 2018.12.28.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
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.
( 210 ) M 18 01841
( 220 ) 2018.06.14.
( 731 ) Scitec International S.á.r.l., Luxembourg (LU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 5

Étrend-kiegészíők emberek és állatok számára; ásványi élelmiszer-kiegészítők; élesztő tartalmú

étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítő enzimek; gyógyszertartó dobozok, hordozható, feltöltve; kazein
étrend-kiegészítők; lecitin étrend-kiegészítők; lenmagolaj étrend-kiegészítők; protein étrend-kiegészítők;
táplálékkiegészítők; vitaminkészítmények; emberi fogyasztásra szánt étrend-kiegészítők, táplálék-kiegészítők,
tápanyagadalékok és vitaminkészítmények; proteint és/vagy kreatint és/vagy karnitint és/vagy vitaminokat
és/vagy ásványi anyagokat és/vagy kondroitint és/vagy glükózamint és/vagy aminosavakat tartalmazó
étrend-kiegészítők, élelmiszerkiegészítők, táplálékkiegészítők; sportolóknak szánt élelmiszer-kiegészítők,
táplálékkiegészítők, étrend-kiegészítők; proteint és/vagy kreatint és/vagy karnitint és/vagy vitaminokat és/vagy
ásványi anyagokat és/vagy kondroitint és/vagy glükózamint és/vagy aminosavakat tartalmazó dúsított
élelmiszerek; súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők; étrend-kiegészítők, táplálékkiegészítők por, kapszula vagy
tabletta formájában; testsúlykontrollhoz használt táplálékkiegészítők, élelmiszerkiegészítők, étrend-kiegészítők
por, kapszula vagy tabletta formájában; izom- és tömegnövelő táplálékkiegészítők, élelmiszer-kiegészítők,
étrend-kiegészítők por, kapszula vagy tabletta formájában; proteint tartalmazó élelmiszerek; aminosavakat
tartalmazó étrend- és táplálékkiegészítők; aminosavakat tartalmazó élelmiszerek; vitamin és ásványi anyag
kiegészítők; vitaminok és vitamin-készítmények; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők; ásványi
táplálék-kiegészítők emberi fogyasztásra; ásványi élelmiszer-kiegészítők; ásványi készítmények és anyagok, nem
gyógyászati célokra; étrendkiegészítők karnitinből; karnitin alapú élelmiszerek; glükózamin étrend-kiegészítők;
kreatin étrend-kiegészítők; kreatin alapú étrend-kiegészítők, élelmiszerek; kondroitin étrend-kiegészítők;
kondroitin alapú élelmiszerek; protein és/vagy kreatin és/vagy karnitin és/vagy vitamin és/vagy ásványi anyagok
és/vagy kondroitin és/vagy glükózamin és/vagy aminosavak alapú élelmiszerek sportolók számára, nem
gyógyászati használatra; proteint és/vagy kreatint és/vagy karnitint és/vagy vitaminokat és/vagy ásványi
anyagokat és/vagy kondroitint és/vagy glükózamint és/vagy aminosavakat tartalmazó élelmiszerek; proteint
és/vagy kreatint és/vagy karnitint és/vagy vitaminokat és/vagy ásványi anyagokat és/vagy kondroitint és/vagy
glükózamint és/vagy aminosavakat tartalmazó dúsított élelmiszerek; proteint és/vagy kreatint és/vagy karnitint
és/vagy vitaminokat és/vagy ásványi anyagokat és/vagy kondroitint és/vagy glükózamint és/vagy aminosavakat
tartalmazó étrendkiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, nem gyógyászati használatra;
súlyszabályozó élelmiszer-készítmények por, kapszula vagy tabletta formájában, nem gyógyászati használatra;
testsúlykontrollhoz használt élelmiszer-készítmények por, kapszula vagy tabletta formájában, nem gyógyászati
használatra; izom- és tömegnövelő élelmiszer-készítmények por, kapszula vagy tabletta formájában, nem
gyógyászati használatra; proteint és/vagy kreatint és/vagy karnitint és/vagy aminosavakat tartalmazó tejalapú
italok; proteincsipszek mint étrend-kiegészítők.
14

Órák és más időmérő eszközök; rugóházak [óragyártás]; óratokok órákhoz és karórákhoz [óragyártás];

díszdobozok órákhoz; kronográfok [órák]; időmérők; óradobozok; óramutatók [óragyártás]; elektronikus órák,
karórák; óraszerkezetek, óraművek; ellenőrző órák [központi órák]; óralapok [óra- és karóragyártáshoz];
stopperórák; szíjak órákhoz; óraüvegek; órarugók; karkötőórák.
16

Nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási

ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra
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szolgáló műanyagok; nyomdabetűk; klisék; poszterek; reklámplakátok; katalógusok; reklámkiadványok;

nyomtatott hirdetések; hirdetőplakát; csomagolóanyagok; buborékfólia (műanyag-) csomagoláshoz; műanyag
zacskók csomagoláshoz; csomagolóanyagok kartonból; papírból, kartonból vagy műanyagból készült tasakok és
cikkek árucikkek csomagoláshoz és tároláshoz; műanyag vízszigetelő fólia csomagoláshoz; műanyagfóliák
csomagolásra.
18

Utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők; hátizsákok, hátitáskák; hétköznapi, utcai táskák; atlétikai

táskák; sporthátizsákok; sporttáskák, tornazsákok.
21

Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; cukorkásdobozok; kézi keverőpalackok

[koktél shaker]; koktélkeverők; csészék; ivópalackok sportoláshoz; üvegáru italokhoz; cukortartók; ivópalackok;
tárolók, gyógyszeres dobozok; gyógyszeres dobozok [nem gyógyászati célokraj; háztartási használatra szánt
személyes adagolók pirulákhoz vagy kapszulákhoz.
24

Nem szőtt textíliák; ágyneműk; asztalneműk; törölközők.

25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; nadrágok; alsónadrágok; alsóruházat, fehérneműk; alsószoknyák; szabott

bélések (ruhák részei); boák (nyakbavalók); bodyk (alsóruházat); bőrruházat; stoplik futballcipőkhöz; magas
szárú cipő felsőrészek; lábbelik; cipősarkak; cipőtalpbetétek; fém cipökellékek; kapucnik, mint ruházat;
csúszásgátlók lábbelikhez; dzsekik, mint ruházat; kötényruhák; dzsörzék (ruházat); egyenruhák; testnadrágok;
hajszalagok; szövetkabátok, felöltők; felsőruházat; fítyulák; fulvédök (ruházat); fürdőköpenyek, fürdököntösök;
fürdőnadrágok úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák, úszódresszek; úszósapkák; fürdőszandálok,
fürdőcipők; futballcipők; fűzős bakancsok, csizmák; trikó (alsónemű), kombiné; gabardin (ruházat); stólák,váll
takarására szolgáló ruhadarabok; zoknitartók; csípőszorítók; harisnyaáruk, kötöttáruk; ingek; rövid ujjú ingek;
fűzök (derékig érő); izzadságfelszívó alsóruházat; izzadságfelszívó harisnyák; hónaljvédők; kabátok; kalapvázak;
kamáslik (lábszárvédők); cipöorrok; orárion (egyházi ruházat); kemény ingmellek, plasztronok; sapkák;
kerékpáros ruházat; készruhák; kesztyűk öltözködési célra; kézelők (ruházat); kezeslábasok; kombinék
(alsóruházat); köntösök, pongyolák; öltönyök; kötények (ruházat); kötöttáruk (ruházat); cipőfelsőrészek; lábbelik;
lábszármelegítők; levehető gallérok; bokacsizmák; magas szárú lábbelik; mantilla fátyol; tűzött kabátok, mint
ruhaneműk; pulóverek; mellények; horgászmellények; melltartók; műbőrruházat; muffok (ruhaneműk); overallok,
munkaruhák; ascot nyakkendők; hosszúnadrágok; nyakkendők; gallérvédők; wetsuit ruhák vízisíeléshez; övék
(ruhadarabok); papírruházat; papucsok; parkák; pénztárca övek (öltözködés); pizsamák; poncsók; prémsálak
(szőrmék); rámák lábbelikhez; ruhazsebek; sálak; sapka ellenzők; sapkák (fejfedők); sárcipők, gumicsizmák;
síbakancsok, sícipők; síkesztyűk; skortok (sportszoknyák); spárgatalpú cipők vagy szandálok; sportcipő;
sportcipők, atlétacipök; trikók; strandcipök; strandruházat; svájcisapkák, barettek; szandálok; sport sild;
szoknyák; szörmebéléses kabátok; szőrmék (ruházat); talpak lábbelikhez; nadrágleszorítók, pantallók; színes
zsebkendők; harisnyatartók, harisnyakötök, zoknitartók; lovaglónadrágok; tornacipők; tomaruházat; egyujjas
kesztyűk; vállkendök, nagykendök; selyemövek, vállszalagok; vízhatlan, vízálló ruházat; zoknik; zoknitartók;
zuhanyzó sapkák; férfipólók; nyomtatott pólók; ujjatlan pólók férfiaknak; atlétatrikók férfiaknak; női pólók;
atlétatrikók nőknek; kapucnis felsők; rövidnadrágok, shortok; szövet rövidnadrágok férfiaknak; melegítő
rövidnadrágok férfiaknak; szövet rövidnadrágok nőknek; melegítő rövidnadrágok nőknek; melegítőnadrágok
férfiaknak; melegítőnadrágok nőknek; melegítő felsők férfiaknak; melegítő felsők nőknek; baseball sapkák;
kámzsák; tavaszi/őszi dzsekik, átmeneti dzsekik férfiaknak; tavaszi/őszi dzsekik, átmeneti dzsekik nőknek.
28

Torna- és sporttermékek; testedző berendezések; ökölvívó kesztyűk, bokszkesztyűk [boxkesztyűk]; súlyzók;

mellkas expanderek [edzőeszközök]; fitnesz gépek; védőpárnázatok, védőtömések [sportruházat részei];
bokszzsákok [boxzsákok]; alló edzőkerékpárok, szobabiciklik; súlyemelő övek [sportcikkek]; edzőkesztyűk;
derék stabilizáló övek sportolási célra; sportkarkötők; hevederek, gurtnik sportolási célra: kötések sportolási
célra; edzőkesztyűk sportolási célra.
29

Mogyoróvaj; halból készített élelmiszertermékek; csokoládés mogyoróvaj; leveskészítmények; levesek;

fehérje alapú élelmiszerek; proteint és/vagy kreatint, és/vagy karnitint és/vagy aminosavakat tartalmazó tejalapú
italok.
30

Kakaó és kávépótló szerek; fagylaltporok; kávé alapú italok; magas protein tartalmú gabonaszeletek;
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palacsinták; pótkávé; pudingok; süteménypor; zab alapú ételek; proteinnel dúsított csokoládészeletek; sportszelet;

szénhidrát készítmények élelmiszerekhez; szénhidrát alapú élelmiszer; glükóz étkezési használatra; tejturmix
alapok [ízesítőszerek/aromák].
32

Alkoholmentes italok; izotóniás italok; smoothie-k [gyümölcs- vagy zöldségitalok]; tejsavó alapú italok;

proteint és/vagy kreatint és/vagy aminosavakat és/vagy karnitint tartalmazó italok; vitamintartalmú italok;
proteinnel dúsított sportitalok; fehérje alapú italok; energiaitalok; koffeintartalmú energiaitalok; energiaitalok
[nem gyógyászati használatra]; azonnal fogyasztható alkoholmentes italtermékek; izotóniás italok [nem
gyógyászati használatra].
35

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

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; termékminták, áruminták terjesztése; ellátási
szolgáltatások külső felek részére (termékek és szolgáltatások beszerzése más szervezetek számára);
divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; reklámlevél szolgáltatás;
hirdetési felület kölcsönzése; hirdetési rovatok készítése; honlapforgalom optimalizálása; import-export
ügynökségek; kereskedelmi információk és tanácsadás a vásárlók számára (vásárlói tanácsadó üzlet);
kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;
kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőoptimalizálás: konzultáció személyzeti kérdésekben;
kommunikáció átírása [irodai funkciók]; közönségszolgálati szolgáltatások; kutatások ügyletekkel kapcsolatban;;
marketing szolgáltatások; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; alvállalkozói
szolgáltatások (kereskedelmi támogatás); költségelemzés; pay per click (ppc) hirdetés; piackutatás; piackutatás;
rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,
nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámterjesztés; reklámfilmek készítése; reklámozás; reklámszövegek
publikálása; reklámszövegek írása; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés; segítségnyújtás
kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek
menedzsmentjében; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés; üzletviteli konzultációs
szolgáltatások; számlakivonatok összeállítása; számlázás; szponzorok felkutatása; telemarketing szolgáltatások;
televíziós reklámozás; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; üzleti információk; üzletvitel sportolók
számára; vásárlási megrendelések ügyintézése; kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások, valamint
reklámozás a következőkre vonatkozóan: emberi fogyasztásra szánt étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők,
tápértékkel rendelkező adalékanyagok és vitaminkészítmények, proteint és/vagy kreatint és/vagy karnitint és/vagy
vitaminokat és/vagy ásványi anyagokat és/vagy kondroitint és/vagy glükózamint és/vagy aminosavakat
tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, sportolóknak szánt
élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, étrend-kiegészítők, proteint és/vagy kreatint és/vagy karnitint és/vagy
vitaminokat és/vagy ásványi anyagokat és/vagy kondroitint és/vagy glükózamint és/vagy aminosavakat
tartalmazó dúsított élelmiszerek, súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők, táplálékkiegészítők
por, kapszula vagy tabletta formájában, testsúlykontrollhoz használt táplálékkiegészítők, élelmiszer-kiegészítők,
étrendkiegészítők por, kapszula vagy tabletta formájában, izom- és tömegnövelő táplálékkiegészítők,
élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők por, kapszula vagy tabletta formájában, proteinalapú
étrend-kiegészítők, aminosavakból álló élelmiszer-kiegészítők, vitaminalapú kiegészítők, vitamin- és
ásványianyag-alapú kiegészítők, vitaminok és vitaminkészítmények, vitaminokat tartalmazó étrendkiegészítők,
vitaminkészítmények élelmiszer-kiegészítők formájában, ásványi étrend-kiegészítők emberi fogyasztásra, ásványi
élelmiszer-kiegészítők, karnitinalapú étrend-kiegészítők, glükózalapú étrend-kiegészítők, glükózaminalapú
étrend-kiegészítők, kondroitinkészítmények, kondroitinalapú étrend-kiegészítők, kreatin alapú étrendkiegésztők,
sportolóknak szánt protein és/vagy kreatin és/vagy karnitin és/vagy vitamin és/vagy ásványi anyag és/vagy
kondroitin és/vagy glükózamin és/vagy aminosav alapú élelmiszerek, nem gyógyászati használatra, élelmiszerek,
melyek proteint és/vagy kreatint és/vagy karnitint és/vagy vitaminokat és/vagy ásványi anyagokat és/vagy
kondroitint és/vagy glükózamint és/vagy aminosavakat tartalmaznak, protein-, kreatin-, karnitin-, vitamin-,
ásványianyag-, aminosav-, glükózamin- és/vagy kondroitin alapú élelmiszerek, proteint és/vagy kreatint és/vagy
karnitint és/vagy vitaminokat és/vagy ásványi anyagokat és/vagy kondroitint és/vagy glükózamint és/vagy
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aminosavakat tartalmazó dúsított élelmiszerek, proteint és/vagy kreatint és/vagy karnitint és/vagy vitaminokat

és/vagy ásványi anyagokat és/vagy kondroitint és/vagy glükózamint és/vagy aminosavakat tartalmazó
étrend-kiegészítők, élelmiszerkiegészítők, táplálékkiegészítők, nem gyógyászati használatra, súlyszabályozó
élelmiszerkészítmények por, kapszula vagy tabletta formájában, nem gyógyászati használatra, testsúlykontrollhoz
használt élelmiszer-készítmények por, kapszula vagy tabletta formájában, nem gyógyászati használatra, izom- és
tömegnövelő élelmiszer-készítmények por, kapszula vagy tabletta formájában, nem gyógyászati használatra, tej
és tejtermékek, tejsavó, proteines tej, szójalecitin étkezési célokra, lenmagolaj étkezési célokra, proteinalapú
élelmiszerek proteint és/vagy kreatin és/vagy karnitint és/vagy aminosavakat tartalmazó tejalapú italok,
proteincsipszek, szénhidrát alapú élelmiszerek, italok, melyek proteint és/vagy kreatin és/vagy aminosavakat
és/vagy karnitint tartalmaznak, vitaminokat tartalmazó italok, proteinnel dúsított sportitalok, proteinalapú italok,
energiaitalok, koffeint tartalmazó energiaitalok, energiaitalok [nem gyógyászati használatra], azonnal
fogyasztható alkoholmentes italtermékek, izotóniás italok, izotóniás alkoholmentes italok, izotóniás italok [nem
gyógyászati használatra].
41

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; ételék 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.
( 210 ) M 18 01886
( 220 ) 2018.06.20.
( 731 ) Aquila Holding Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Varga és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
36

Üzleti és vezetési tanácsadás, üzleti és pénzügyi auditálás, kockázatelemző auditálás.
Követelés kezelés, pénzbehajtás, követelés-érvényesítési tanácsadás, ingatlan kezelés, ingatlanok

üzemeltetése, pénzügyi kockázatértékelési és előrejelzési szolgáltatás.
37

Elektromos berendezések felszerelése és javítása; biztonsági rendszerek szerelése, karbantartása és

üzemeltetése; beléptető rendszerek szerelése, karbantartása és üzemeltetése.
42

Elektronikus tárolási szolgáltatások adatbázisok, képek és más elektronikus adatok archiválásához;

elektronikus adatok digitális archiválása, biztonsággal összefüggő technológiák fejlesztése, biztonságtechnológiai
fejlesztések, drón technológiák fejlesztése, szoftver fejlesztés, dokumentumkezelő technológiák és szoftverek
fejlesztése, számítógépes hálózaton keresztül (e-learning) történő oktatási programok fejlesztése.
45

Biztonsági szolgáltatások, biztonsági őrszolgálat, őrző-védő szolgáltatás, detektív szolgáltatás, áruházi

detektív szolgáltatás, nyomozás, vagyonvédelmi biztonsági szolgáltatások, fegyveres vagyonvédelmi szolgáltatás,
üzletszervezési és vezetési tanácsadás, szaktanácsadás biztonsági kérdésekben, betörés elleni és biztonsági
riasztás figyelése, biztonsági távfelügyelet szolgáltatása, kivonuló szolgálat biztosítása biztonsági rendszerek
riasztása esetében; betörés elleni riasztórendszerek, biztonsági és beléptető rendszerek felügyelete.
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( 210 ) M 18 01894
( 220 ) 2018.06.19.
( 731 ) FERTILIA Agrokémiai és Logisztikai Kft., Enying (HU)
( 740 ) Dr. Szabó Róbert Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár
( 541 ) CornUP
( 511 ) 1

Műtrágyák.

( 210 ) M 18 01895
( 220 ) 2018.06.19.
( 731 ) FERTILIA Agrokémiai és Logisztikai Kft., Enying (HU)
( 740 ) Dr. Szabó Róbert Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár
( 541 ) RizoStart
( 511 ) 1

Műtrágyák.

( 210 ) M 18 01897
( 220 ) 2018.06.19.
( 731 ) FERTILIA Agrokémiai és Logisztikai Kft., Enying (HU)
( 740 ) Dr. Szabó Róbert Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár
( 541 ) Rizotec NPK
( 511 ) 1

Műtrágyák.

( 210 ) M 18 01898
( 220 ) 2018.06.20.
( 731 ) Goodwill Pharma Kft., Szeged (HU)
( 541 ) LACKENROLL
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 18 01900
( 220 ) 2018.06.20.
( 731 ) Heinfred Kübler, Heidenheim an der Brenz (DE)
( 740 ) Pénzes Judit, Budapest
( 546 )

( 511 ) 2

Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; színezékek, festékek; tinták nyomtatáshoz,

jelöléshez és gravírozáshoz; nyers természetes gyanták; fémlapok és fémporok festéshez, dekoráláshoz,
nyomtatáshoz és képzőművészethez (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
24

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

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
27

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

falikárpitok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 18 01929
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( 220 ) 2018.06.21.
( 731 ) KITE-Aprómag Kft., Nádudvar (HU)
( 740 ) Sexty Róbert, Karcag
( 546 )

( 511 ) 31

Gabonamagok; mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok; vetőmagok; tápanyagok állatok

számára; madáreleségek; rágcsálóeleségek; teljes értékű takarmányok.
( 210 ) M 18 01935
( 220 ) 2018.06.22.
( 731 ) Centrál Kávéház Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég [fagyott viz] (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru);
valamint bonbonok; csokoládé alapú italok; édességek; torták.
32

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

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

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

áru).
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; árubemutatás; célzott marketing; hirdetési- és reklámszolgáltatások;

hirdetési felület kölcsönzése; marketing szolgáltatások; üzletszervezési és Üzletvezetési tanácsadás; üzletvezetési
tanácsadási szolgáltatások; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: kávé, tea, kakaó és
kávépótló szerek; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: rizs; a következő árukkal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: lisztek és más gabonakészitmények: a következő árukkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások: tápióka és szágó; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások: kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások: fagylaltok; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:cukor, méz,
melaszszirup; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: élesztő, sütőporok; a következő
árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: só; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások: mustár; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: ecet, fűszeres mártások;
a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: fűszerek; a következő árukkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások: jég [fagyott viz]; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások: sörök; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: ásványvizek és szénsavas
vizek és egyéb alkoholmentes italok; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:
gyümölcsitalok és gyümölcslevek; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: szörpök és
más készítmények italokhoz; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: alkoholtartalmú
italok (a sörök kivételével); a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: kávé, tea, kakaó
és kávépótló szerek; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: rizs; a következő árukkal
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: lisztek és más gabonakészítmények; a következő árukkal
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: tápióka és szágó; a következő árukkal kapcsolatos
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nagykereskedelmi szolgáltatások: kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; a következő árukkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: fagylaltok; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások: cukor, méz, melaszszirup; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:
élesztő, sütőporok; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: só; a következő árukkal
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: mustár; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások: ecet; fűszeres mártások; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:
fűszerek; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: jég [fagyott víz]; a következő
árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: sörök; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások: ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: gyümölcsitalok és gyümölcslevek; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: szörpök és más készítmények italokhoz; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével); közönségszolgálat.
43

Bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; kávéházak; étel és ital catering; vendéglátás.

( 210 ) M 18 01936
( 220 ) 2018.06.22.
( 731 ) Centrál Kávéház Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 541 ) CENTRÁL KÁVÉHÁZ
( 511 ) 30

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég [fagyott viz] (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru);
valamint bonbonok; csokoládé alapú italok; édességek; torták.
32

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

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

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

áru).
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; árubemutatás; célzott marketing; hirdetési- és reklámszolgáltatások;

hirdetési felület kölcsönzése; marketing szolgáltatások; üzletszervezési és Üzletvezetési tanácsadás; üzletvezetési
tanácsadási szolgáltatások; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: kávé, tea, kakaó és
kávépótló szerek; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: rizs; a következő árukkal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: lisztek és más gabonakészitmények: a következő árukkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások: tápióka és szágó; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások: kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások: fagylaltok; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:cukor, méz,
melaszszirup; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: élesztő, sütőporok; a következő
árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: só; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások: mustár; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: ecet, fűszeres mártások;
a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: fűszerek; a következő árukkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások: jég [fagyott viz]; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások: sörök; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: ásványvizek és szénsavas
vizek és egyéb alkoholmentes italok; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:
gyümölcsitalok és gyümölcslevek; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: szörpök és
más készítmények italokhoz; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: alkoholtartalmú
italok (a sörök kivételével); a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: kávé, tea, kakaó
és kávépótló szerek; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: rizs; a következő árukkal
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: lisztek és más gabonakészítmények; a következő árukkal
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: tápióka és szágó; a következő árukkal kapcsolatos
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nagykereskedelmi szolgáltatások: kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; a következő árukkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: fagylaltok; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások: cukor, méz, melaszszirup; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:
élesztő, sütőporok; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: só; a következő árukkal
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: mustár; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások: ecet; fűszeres mártások; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:
fűszerek; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: jég [fagyott víz]; a következő
árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: sörök; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások: ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: gyümölcsitalok és gyümölcslevek; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: szörpök és más készítmények italokhoz; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével); közönségszolgálat.
43

Bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; kávéházak; étel és ital catering; vendéglátás.

( 210 ) M 18 01964
( 220 ) 2018.06.26.
( 731 ) DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Krzyzewsky Ügyvédi Iroda, dr. Krzyzewsky Beáta ügyvéd, Budapest
( 541 ) Film Now
( 511 ) 9

Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; digitális rögzítésű média;

számítógépes programok, szoftverek, szoftveralkalmazások.
16

Távközléshez kapcsolódó nyomdaipari termékek.

35

Távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó kereskedelmi ügyletek; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó

kereskedelmi adminisztráció; előfizetések intézése távközlési szolgáltatásokhoz mások számára; számlázás,
reklámozás.
38

Távközlés.

39

Elektronikus úton rögzített adatok vagy dokumentumok fizikai tárolása; postaküldemények továbbítása;

raktározás, tárolás.
41

On-line elérhető elektronikus publikációk; rádió- és televízió programok készítése.

42

Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; elektronikus

adattárolás; szoftverek, mint szolgáltatások; számítógép-szoftver fenntartása; számítástechnikával és
programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül; hosting szolgáltatások web oldalakhoz;
számítógépes rendszerek tervezése; számítógépprogramok kidolgozása, installációja.
( 210 ) M 18 01965
( 220 ) 2018.06.26.
( 731 ) DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Krzyzewsky Ügyvédi Iroda, dr. Krzyzewsky Beáta ügyvéd, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; digitális rögzítésű média;

számítógépes programok, szoftverek, szoftveralkalmazások.
16

Távközléshez kapcsolódó nyomdaipari termékek.

35

Távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó kereskedelmi ügyletek; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó

kereskedelmi adminisztráció; előfizetések intézése távközlési szolgáltatásokhoz mások számára; számlázás,
reklámozás.
38

Távközlés.
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Elektronikus úton rögzített adatok vagy dokumentumok fizikai tárolása; postaküldemények továbbítása;

raktározás, tárolás.
41

On-line elérhető elektronikus publikációk; rádió- és televízió programok készítése.

42

Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; elektronikus

adattárolás; szoftverek, mint szolgáltatások; számítógép-szoftver fenntartása; számítástechnikával és
programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül; hosting szolgáltatások web oldalakhoz;
számítógépes rendszerek tervezése; számítógépprogramok kidolgozása, installációja.
( 210 ) M 18 02021
( 220 ) 2018.07.03.
( 731 ) Radics Ferenc, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 42
44

Laboratóriumi szolgáltatások; számítógépes diagnosztikai szolgáltatások.
Egészségügyi szolgáltatás; egészségügyi szűrések; ultrahang diagnosztika; egészségügyi

kockázatfelmérések; sebészeti és kozmetikai sebészeti szolgáltatás, belgyógyászati szolgáltatás; aranyér
ambulancia; gasztroenterológiai szolgáltatás; bőrgyógyászati szolgáltatás; hideg szaunai szolgáltatás.
( 210 ) M 18 02022
( 220 ) 2018.07.03.
( 731 ) Radics Ferenc, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 44

Egészségügyi szolgáltatás; egészségügyi szűrések; fogászati szolgáltatások; esztétikai és kozmetikai

fogászati szolgáltatások; szedációs fogászat; foghiányok pótlása; implantátum beültetés; fogágyi betegségek
kezelése; szájsebészet; dentálhigéniai kezelések; röntgen szolgáltatások; fogászati góckutatás.
( 210 ) M 18 02023
( 220 ) 2018.07.03.
( 731 ) Pixelgyár Kft., Dunakeszi (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.
16

Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,
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bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;

tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; online webdesign tanfolyam;

webdesign képzés; webdesign kurzus; webdesign oktatás.
( 210 ) M 18 02024
( 220 ) 2018.07.03.
( 731 ) Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)
( 541 ) Donautica
( 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).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 02028
( 220 ) 2018.07.03.
( 731 ) Perger és Binder BH 2010 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Szakál Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

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

esszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
csiszolószerek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 02029
( 220 ) 2018.07.03.
( 731 ) Perger és Binder BH 2010 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Szakál Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BioHair - Bejössz, Te jössz
( 511 ) 3

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

esszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
csiszolószerek (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).

44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 02030
( 220 ) 2018.07.03.
( 731 ) Kaba Város Önkormányzata, Kaba (HU)
( 541 ) Kabai Meteorit
( 511 ) 35

Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások, üzleti elemzési, kutatás és információs szolgáltatások,

üzleti segítségnyújtás, menedzseri és adminisztratív szolgáltatások.
41

Közzététel és híradás, oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások, fordítás és tolmácsolás, és a

korábbiakkal kapcsolatos, az osztályba tartozó bérleti, bérbeadási, valamint lízingszolgáltatások, és a
korábbiakkal kapcsolatos, az osztályba tartozó tanácsadás, konzultáció és információnyújtás.
( 210 ) M 18 02076
( 220 ) 2018.07.09.
( 731 ) Korchmáros Tamás, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kaszás Eszter ügyvéd, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41
43

Vendéglátással kapcsolatos gasztroblogírás; rendezvények szervezése és lebonyolítása.
Vendéglátás (élelmezés).

( 210 ) M 18 02107
( 220 ) 2018.07.10.
( 731 ) MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró Automatizálási Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság,
Budapest (HU)
( 740 ) Csenterics Ügyvédi Iroda, Szentendre
( 541 ) TigerMat
( 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).
( 210 ) M 18 02108
( 220 ) 2018.07.10.
( 731 ) MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró Automatizálási Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság,
Budapest (HU)
( 740 ) Csenterics Ügyvédi Iroda, Szentendre
( 541 ) Honnor Security
( 511 ) 9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
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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).
( 210 ) M 18 02109
( 220 ) 2018.07.10.
( 731 ) MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró Automatizálási Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság,
Budapest (HU)
( 740 ) Csenterics Ügyvédi Iroda, Szentendre
( 541 ) SOLLEYSEC
( 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).
( 210 ) M 18 02122
( 220 ) 2018.07.12.
( 731 ) Attalai Zita 33%, Budapest (HU)
Gebei Anna 33%, Budapest (HU)
dr. Keresztény-Bencsik Barbara 34%, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Stelli-Kis Sándor, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Bokacsizmák; cipőfelsőrészek; cipőorrok; cipősarkak; fém cipőkellékek; fürdőpapucsok; fürdőszandálok,

fürdőcipők; fűzős bakancsok, csizmák; lábbelik; papucsok; rámák lábbelikhez; szandálok; talpak lábbelikhez;
talpak lábbelikhez; tornacipők.
( 210 ) M 18 02135
( 220 ) 2018.07.12.
( 731 ) OSTROM 14 Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41
43

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

valamennyi szolgáltatás).
45

Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából; mások által
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egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 02136
( 220 ) 2018.07.12.
( 731 ) Oscar Bar Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

43

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

valamennyi szolgáltatás).
45

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

egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 02172
( 220 ) 2018.07.18.
( 731 ) AMPER 99 Elektromos Kivitelező, Karbantartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunaújváros
(HU)
( 740 ) Dr. Mihály Katalin ügyvéd, Budapest
( 541 ) AMPER 99
( 511 ) 37

Villamossági, elektronikai kivitelezési szolgáltatások; ipari gépek leszerelése; ipari gépek felújítása; ipari

gépek karbantartása; ipari gépek üzembe helyezése; ipari gépezetek javítása; elektromos berendezések javítása;
elektromos berendezések üzembe helyezése és javítása; elektromos berendezések üzembe helyezésével
kapcsolatos tájékoztatás; elektromos világítóberendezések javítása vagy karbantartása; elektromos
világítóberendezések javításával vagy karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás; kereskedelmi
elektromos rendszerek karbantartása; elektromos világító- és áramellátó rendszerek üzembe helyezése;
elektromos vezetékek felújítása, javítása és karbantartása; elektromos vezetékek felújítása; elektromos
kivitelezési, üzembe helyezési szolgáltatások.
( 210 ) M 18 02174
( 220 ) 2018.07.18.
( 731 ) Cudy Future Kft., Nyíregyháza (HU)
( 546 )

( 511 ) 3

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
csiszolószerek.
( 210 ) M 18 02175
( 220 ) 2018.07.18.
( 731 ) Cudy Future Kft., Nyíregyháza (HU)
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( 546 )

( 511 ) 3

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
csiszolószerek.
( 210 ) M 18 02177
( 220 ) 2018.07.18.
( 731 ) Sportkontroll Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Bócsi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
( 210 ) M 18 02178
( 220 ) 2018.07.18.
( 731 ) Sportkontroll Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Bócsi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
( 210 ) M 18 02180
( 220 ) 2018.07.18.
( 731 ) Biggeorge Holding Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BG Holding
( 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).
( 210 ) M 18 02182
( 220 ) 2018.07.18.
( 731 ) Biggeorge Holding Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Kádas 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).
( 210 ) M 18 02183
( 220 ) 2018.07.18.
( 731 ) Biggeorge Property Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BG Property
( 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).
( 210 ) M 18 02184
( 220 ) 2018.07.19.
( 731 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. M. Nagy Gergő, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

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

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

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

televíziós sugárzása; információk sugárzása televízión keresztül; interaktív televíziósugárzás; interneten és más
kommunikációs hálózatokon keresztül történő audio-, video- és multimédiás műsorszórás; kábeltelevíziós
közvetítéssel kapcsolatos információk szolgáltatása; kábeltelevíziós műsorszórási információk; kommunikáció
biztosítása televíziós átvitel útján; televíziós műsorszolgáltatás, kábelhálózaton keresztül is; televíziós műsorok
közvetítése; televíziós műsorszórás; teleshopműsorok közvetítése; televíziós és kábeles műsorszórási
szolgáltatások; televízióműsorok interneten keresztül történő közvetítése; televízióműsorok terjesztése
kábelösszeköttetés által; tv programszórás és -közvetítés; televizuális kommunikációs szolgáltatások; televíziós
információközlés; televíziós műsorok vezeték nélküli továbbítása és közvetítése; televíziós programok
közvetítése; televízióstreaming interneten keresztül; kommunikációs szolgáltatások; műholdas televíziós adók
működtetése; televíziós kommunikáció megbeszélésekhez; televízióképernyőn megjelenő szöveg továbbítása,
átvitele; televízió műsorok továbbítása, közvetítése műholdon keresztül; televízió műsorok fogadása az
előfizetőknek való továbbküldés céljából; adatfolyamos (streaming) video-, audio- és televíziós szolgáltatások;
internetes audio streaming [egyidejű vagy azonnali adatfolyam] szolgáltatások; internetes video streaming
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[egyidejű vagy azonnali adatfolyam] szolgáltatások; internetes audio- és video streaming [egyidejű vagy azonnali

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

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

hálózatokon keresztül ; kábeltelevízión keresztül biztosított szórakoztatás; online információk szolgáltatása audioés vizuális médiával kapcsolatban; szórakoztatás IPTV-n keresztül; szórakoztatás televíziós hírműsorok
formájában ; szórakoztatási célú játék szolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás;
televíziós műsorok készítése; televíziós zenei koncertek; televíziós műsorismertetési szolgáltatások; televíziós
hírműsorok szolgáltatása; televíziós díjátadók vendégül látása [szervezése]; televízióműsorokkal kapcsolatos
információnyújtás ; televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online szórakoztatási tájékoztató szolgáltatások;
tévéműsorokhoz kapcsolódó könyvek kiadása; online egyidejű adatfolyammal nyújtott szórakoztató
szolgáltatások. videofilmek kölcsönzése; videós szórakoztató szolgáltatások; automatizált videofelvevő
szolgáltatások; online, nem letölthető videók biztosítása; szórakoztató szolgáltatások nyújtása videofilmeken
keresztül; online szórakoztatás; online kiadói szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; filmforgalmazás;
szórakoztató anyagok terjesztése; interaktív szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások nyújtása
mozifilmeken keresztül; online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők.
( 210 ) M 18 02185
( 220 ) 2018.07.19.
( 731 ) Szabó Péter Attila, Debrecen (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Marketing tanácsadás, marketing kampány lebonyolítása, digitális marketing, marketing terv készítés,

hirdetési szolgáltatások, hirdetés elhelyezése, hirdetések elektronikus felületeken, hirdetési és
reklámszolgáltatások, reklámok és hirdetések összeállítása.
41

Animációs szolgáltatások, animációs rajzfilmek készítése, animációs és élő műsorok gyártása, animációs

mozis videóklipek gyártása, animációs szórakoztató filmekkel kapcsolatos szolgáltatások, 2D és 3D és HD
animációk gyártása.
42

Számítógépes animációk programozása, animációk tervezése mások megbízásából, animációk és speciális

effektek tervezése.
( 210 ) M 18 02186
( 220 ) 2018.07.19.
( 731 ) dr. Mészáros Fülöü Ferenc, Pécs (HU)
( 740 ) Marján Ügyvédi Iroda, Pécs
( 546 )

M3069

( 511 ) 1
30
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Vegyi készítmények húsfüstöléshez.

Élelmiszer-ízesítők, az illólajok kivételével; ételízesítő [fűszer]; fűszerek, ízesítők; fűszeres készítmények

ételekhez; kötőanyagok kolbászhoz.
( 210 ) M 18 02187
( 220 ) 2018.07.19.
( 731 ) dr. Mészáros Fülöp Ferenc, Pécs (HU)
( 740 ) Marján Ügyvédi Iroda, Pécs
( 541 ) M PROFOOD
( 511 ) 1
30

Vegyi készítmények húsfüstöléshez.
Élmiszer-ízesítők, az illólajok kivételével; ételízesítő [fűszer]; fűszerek, ízesítők; fűszeres készítmények

ételekhez; kötőanyagok kobászhoz.
( 210 ) M 18 02190
( 220 ) 2018.07.19.
( 731 ) Biggeorge Property Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 02208
( 220 ) 2018.07.23.
( 731 ) Kaposmérő Községi Önkormányzat, Kaposmérő (HU)
( 546 )
( 511 ) 31

Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; nyers és

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; hagymák, palánták és
magok ültetéshez.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

( 210 ) M 18 02215
( 220 ) 2018.07.23.
( 731 ) WMN Média Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Endrényi Krisztina, Budapest
( 546 )
( 511 ) 21

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

villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok;
takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,
porcelán- és fajanszáruk.

M3070
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Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

28

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

( 210 ) M 18 02222
( 220 ) 2018.07.24.
( 731 ) MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zrt., Makó (HU)
( 740 ) Csonka Ügyvédi Iroda, Szeged
( 546 )

( 511 ) 3

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

eszenciaolajok.
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.
41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére.
( 210 ) M 18 02251
( 220 ) 2018.07.25.
( 731 ) Sárai Csaba, Szentedre (HU)
( 541 ) MADSTIFF
( 511 ) 12

Toronymerevítő gépjárműhöz, motoros versenyautók alkatrészei és szerelvényei, stabilitásszabályozó

rendszer gépjárművekhez, gépkocsik és szerkezeti elemeik.
25

Póló, sapka.

( 210 ) M 18 02255
( 220 ) 2018.07.26.
( 731 ) Nagy András, Esztergom (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

Kávé, tea, kakaó, kenyér, pék- és cukrászsütemények, fagylaltok, rétes.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

43

Vendéglátás, élelmezés, időleges szállásadás.

( 210 ) M 18 02256
( 220 ) 2018.07.26.
( 731 ) Develomed Kft., Lébény (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

Egészségügyi szolgáltatások; gyógytorna; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészségügyi
M3071
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berendezések kölcsönzése; fizioterápia, fizikoterápia; klinikák, orvos rendelők szolgáltatásai; masszázs;

meditációs szolgáltatások; orvosi berendezések kölcsönzése; orvosi ellátás; orvosi rendelők; orvosi
szolgáltatások; pszichológus [szolgáltatások]; szolárium szolgáltatások; terápiás szolgáltatások; alternatív
gyógyászati szolgáltatások; manuálterápia; Pilates torna; gyógyászati célú Pilates; hagyományos és alternatív
gyógytorna terápiák és módszerek; hagyományos és alternatív mozgásterápiák; gyógytorna stúdió; gyógytorna
rendelő; egészségközpont szolgáltatások; egészségközpont működtetése; egészségügyi ellátás.
41

Coaching [tréning]; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; fitnesz órák vezetése; funkcionális

tréning; konferenciák szervezése és lebonyolítása; szakmai képzés; kongresszusok szervezése és lebonyolítása;
oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; személyi edző szolgáltatások
[fitnesz edzés]; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; testedzési, testnevelési szolgáltatások; tornatanítás;
oktató jellegű egészségmegőrzési és erőnléti (fitnesz) tájékoztatás nyújtása; fitneszközpont működtetése;
fitneszedzéssel kapcsolatos információk biztosítása honlapokon.
44

Üzleti konzultációs szolgáltatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció;

üzletviteli tanácsadás; üzleti tanácsadás; üzleti auditálás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció;
irodai munkák.
( 210 ) M 18 02260
( 220 ) 2018.07.26.
( 731 ) Italguru Kft, Veszprém (HU)
( 740 ) Dr. Kovácsházy Eszter, Veszprém
( 546 )

( 511 ) 32

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

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

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

áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 02261
( 220 ) 2018.07.26.
( 731 ) HÁZBANK.HU Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Rock Home
( 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).
( 210 ) M 18 02262
( 220 ) 2018.07.26.
( 731 ) HÁZBANK.HU Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

M3072

( 511 ) 35
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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).
( 210 ) M 18 02263
( 220 ) 2018.07.26.
( 731 ) HÁZBANK.HU Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 02264
( 220 ) 2018.07.26.
( 731 ) HÁZBANK.HU Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Rock Home. Okosabb. Gyorsabb. Személyesebb.
( 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).
( 210 ) M 18 02306
( 220 ) 2018.08.01.
( 731 ) 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).
( 210 ) M 18 02309
( 220 ) 2018.08.01.
( 731 ) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 3

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

szappan; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
( 210 ) M 18 02314
( 220 ) 2018.08.01.
( 731 ) Etaska.hu Kft., Nyíregyháza (HU)
( 541 ) etaska
( 511 ) 18

Bőr és bőrutánzatok; bőröndök és szállító táskák; esernyők és napernyők; bőr pénztárcák; bőr pénztárcák

aprópénz tárolásához; bőrből készült táskák és pénztárcák; csuklóra rögzíthető pénztárcák; erszények, pénztárcák;
kézitáskák, pénztárcák és irattárcák; kis erszények, pénztárcák; levéltárcák, pénztárcák nemesfémből;
multifunkciós erszények, pénztárcák; övhöz erősíthető pénztárcák; pénztárcák kártyatartóval; pénztárcák
kártyatartó rekesszel; pénztárcák, erszények; aktatáskák, irattáskák és diplomata táskák; alkalmi táskák [clutch];
atlétikai táskák; bőrutánzatból készült táskák; boston táskák; cipőtároló zsákok, cipőtartó táskák; erszények,
táskák smink, kulcsok és más személyes tárgyak tárolására; estélyi táskák; fogantyúk [táskák]; guruló táskák;
gurulós táskák; hátizsákok, táskák hegymászóknak; hétköznapi, utcai táskák; hétvégi táskák; hordozótokok,
táskák; irattáskák, üzleti táskák; kerekekkel ellátott táskák; kozmetikai táskák; kötött táskák, nem nemesfémből;
műszőrme táskák; öltöny-, ing- és ruhaszállító táskák; orvosi táskák (üresen); összehúzható szájú táskák;
pelenkatartó táskák; pelenkázó táskák; satchel táskák; sportruházathoz használt táskák; táskák, hátizsákok
táborozóknak; táskák, kézitáskák; táskák légi utazáshoz; táskák sportruházathoz; üresen értékesített kozmetikai
táskák; vállon átvethető táskák; vízálló táskák.
25

Derékszíjak, övek.

( 210 ) M 18 02315
( 220 ) 2018.08.01.
( 731 ) Matracdepó Kft., Nyíregyháza (HU)
( 541 ) MATRACDEPÓ, Ahol hanyatt dobod magad!
( 511 ) 20

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

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

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

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 02316
( 220 ) 2018.08.02.
( 731 ) Cheng Fan Fang, Budapest (HU)
( 740 ) Wanshida Kft., Budapest
( 546 )

M3074
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Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek és féldrágakövek; órák és más időmérő eszközök (az

osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
16

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

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

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (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).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 02317
( 220 ) 2018.08.01.
( 731 ) Montanaro Noémi, Szomolya (HU)
( 546 )
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 18 02319
( 220 ) 2018.08.02.
( 731 ) PQ PARTNERS LIMITED, Nicosia (CY)
( 541 ) capillus
( 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 élemiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 18 02323
( 220 ) 2018.08.02.
( 731 ) PNGN Kft., Vácduka (HU)
( 740 ) Punk Gabriella, Budapest
( 546 )

( 511 ) 1
3

Forrasztó krémek.
Bőrápoló krémek kozmetikai célokra; bőrápoló krémek [kozmetikai]; bőrápoló krémek; bőrápoló kozmetikai

krémek; bőrápoló krémek, nem orvosi használatra; bőrápoló krémek [testre]; bőrfeszesítő krémek; bőrhidratáló
krémek [kozmetikai]; bőrnyugtató arctisztító krémek, nem gyógyászati használatra; bőrkonzerváló krémek;
bőrtisztító krémek; bőrtisztító krémek [nem gyógyhatású]; éjszakai krém; éjszakai krémek [kozmetikumok];
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feszesítő, tonifikáló krémek [kozmetikai]; folyékony krémek (kozmetikumok); hámlasztó krémek; hidratáló

krémek kozmetikai használatra; hidratáló krémek, tejek és zselék; illatosított krémek; illatosított testápoló tejek és
krémek; kondicionáló krémek; kozmetikai krém az arcbőr csillogásának megszüntetésére; kozmetikai krémek;
kozmetikai krémek a szemkörnyék bőrének feszesítésére; kozmetikai krémek az arc és a test számára; kozmetikai
krémek és tejek; kozmetikai krémek száraz bőrre; kozmetikai tápláló krémek; kozmetikumok krémek formájában;
krémek bőrökhöz; krémek, tejek testpakoláshoz [kozmetikai alkalmazásra]; krémek testre (nem gyógyhatású -);
krémes testpakolások; krémszappanok; nappali krémek; napvédő krémek; napvédő krémek [kozmetikumok];
narancsbőr elleni krémek; nem gyógyhatású krémek; nem gyógyhatású krémek szemápoláshoz; nem gyógyhatású
tápláló krémek; nem gyógyhatású tisztító krémek; öregedés elleni krémek; öregségi foltok csökkentésére szolgáló
krémek; polírozó, fényesítő krémek; ránctalanító krémek; regeneráló krémek kozmetikai használatra; testápoló
krémszappan; tisztító krémek; arctónus javító krém; arctónus javító krémek [kozmetikai alkalmazásra];
aromaterápiás krémek; balzsam krémek pattanások elfedésére; bőrkorrektor krémek; borotválkozás előtti krémek;
borotválkozás utáni hidratáló krém; borotválkozás utáni krémek; napozás utáni krémek; pelenka krémek [nem
gyógyhatású].
5

Bőrápoló krémek gyógyászati használatra; gyógyhatású bőrvédő krémek; gyógyhatású kézápoló krémek;

gyógyhatású krémek bőrápoláshoz; gyógyhatású krémek bőrre; gyógyhatású krémek, folyadékok; gyógyhatású,
napozás utáni krémek; gyógyhatású krémek pelenkakiütésre.
( 210 ) M 18 02324
( 220 ) 2018.08.03.
( 731 ) Kasza Roland, Budapest (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )
( 511 ) 10

Beépített masszázskészülékkel felszerelt masszázsszékek; beépített vibrációs masszázskészülékkel felszerelt

masszázságy; beépített vibrációs masszázskészülékkel felszerelt matrac; beépített masszázskészülékkel felszerelt
masszázsfotelek; elektromos masszázsberendezések; elektromos masszázsberendezések személyes használatra;
elektromos masszázskészülékek otthoni használatra; elektromos vagy nem elektromos masszázskészülékek; kézi
masszázskészülékek; masszázs készülékek; masszázsberendezések; masszázsszékek; masszázsfotelek; thermo
masszázspárnák; masszázspárnák; masszírozó berendezéssel felszerelt terápiás készülékek; masszírozó eszközök
és berendezések; vibrációs készülékek masszírozáshoz.
20

Masszázsasztalok; masszírozó díványok, ágyak.

35

Beépített masszázskészülékkel felszerelt masszázsszékek kis- és nagykereskedelme; beépített vibrációs

masszázskészülékkel felszerelt masszázságy kis- és nagykereskedelme; beépített vibrációs masszázskészülékkel
felszerelt matrac kis- és nagykereskedelme; beépített masszázskészülékkel felszerelt masszázsfotelek kis- és
nagykereskedelme kis- és nagykereskedelme; elektromos masszázsberendezések kis- és nagykereskedelme;
elektromos masszázsberendezések személyes használatra kis- és nagykereskedelme; elektromos
masszázskészülékek otthoni használatra kis- és nagykereskedelme; elektromos vagy nem elektromos
masszázskészülékek kis- és nagykereskedelme; kézi masszázskészülékek kis- és nagykereskedelme; masszázs
készülékek kis- és nagykereskedelme; masszázsberendezések kis- és nagykereskedelme; masszázsszékek kis- és
nagykereskedelme; masszázsfotelek kis- és nagykereskedelme; thermo masszázspárnák kis- és
nagykereskedelme; masszázspárnák kis- és nagykereskedelme; masszírozó berendezéssel felszerelt terápiás
készülékek kis- és nagykereskedelme; masszírozó eszközök és berendezések kis- és nagykereskedelme; vibrációs
készülékek masszírozáshoz kis- és nagykereskedelme; masszázsasztalok kis- és nagykereskedelme; masszírozó
díványok, ágyak kis- és nagykereskedelme.
( 210 ) M 18 02336
( 220 ) 2018.08.05.
( 731 ) Czirbus Olivér, Szentes (HU)
M3076

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 24. szám, 2018.12.28.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 541 ) BioRaptor
( 511 ) 1

Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; komposzt, trágyák,

műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra.
5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; gyógyászati vagy állatgyógyászati

használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok, bébiételek; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára;
fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó
szerek (herbicidek).
31

Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; élő állatok;

táplálékok és italok állatoknak.
( 210 ) M 18 02337
( 220 ) 2018.08.03.
( 731 ) KEDVES PALACSINTA Kft., Nyíregyháza (HU)
( 740 ) dr. Papp Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza
( 541 ) KEDVES PIZZA
( 511 ) 30

Pizzák.

( 210 ) M 18 02347
( 220 ) 2018.08.06.
( 731 ) Krenner Balázs, Csempeszkopács (HU)
( 546 )

( 511 ) 32

Alacsony alkoholtartalmú sörök; ale [angol sör]; alkoholmentes sör; árpabor [sör]; alkoholmentes sörízű

italok; bock sör; citromos sör [shandy]; fekete sör [pörkölt maláta sör]; ipa (indiai pale ale sörök); ízesített sörök;
kávé ízű ale sör; kávé ízű sör; kézműves sörök; láger sörök [alsóerjesztésű sörök]; pale ale világos sör; porter
[sör]; saison sör; sör alapú italok; sörök; stout [erős barna sör]; búzasör; kvasz [alkoholmentes ital]; malátasör;
söralapú koktélok.
33

Száraz cider; gyümölcsbor; habzó gyümölcsbor.

( 210 ) M 18 02351
( 220 ) 2018.08.06.
( 731 ) SASVÁRI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Esztergom (HU)
( 740 ) dr. Péter Csaba ügyvéd, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Fertőtlenítőszerek kontaktlencsékhez; fertőtlenítőszerrel átitatott tisztítókendők higiéniai célokra; oldatok

kontaktlencsék fertőtlenítésére; oldatok kontaktlencsék öblítésére; oldatok kontaktlencsék semlegesítésére;
oldatok kontaktlencsék sterilizálására; oldatok kontaktlencsékhez; tisztító készítmények kontaktlencsékhez.
9

Láncok szemüvegekhez és napszemüvegekhez; műanyag lencsék; mikrométer csavarok optikai eszközökhöz;

szemüveg-lencsék; divatszemüvegek; fém és műanyag kombinációjából készült szemüvegkeretek; fémből készült
szemüvegkeretek; gleccserszemüvegek; keretek szemüvegekhez és napszemüvegekhez; korrekciós lencsék
[optika]; látásjavító szemüvegek; napszemüvegek; műanyagból készült szemüvegkeretek; nyers lencsék
látáskorrekcióhoz; nyers szemüveglencsék; orrtámaszok napszemüvegekhez; orrtámaszok szemüvegekhez;
pótlencsék szemüvegekhez; receptre felírt napszemüvegek; szárak napszemüvegekhez; szemészeti üveglencsék;
szemüveg alkatrészek; szemüveg tasakok; szemüvegkeretek fémből és szintetikus anyagból; szemüvegkeretek
fémből vagy műanyag-fém kombinációjából; borítók szemüvegekhez; felírt szemüvegek; gyermekszemüvegek;
kontaktlencse tárolók, tartók; kontaktlencse tartók; kontaktlencsék; kontaktlencsékhez kialakított tokok;
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kontaktlencsetartók; láncok cvikkerhez, csíptetős szemüveghez; lencsék szemüvegekhez; lencsék

szemüvegekhez, szemüveglencsék; lencsetokok, lencsetartók; olvasószemüvegek; polarizációs szemüvegek;
szemüveg; szemüveg-, napszemüvegtokok; szemüvegek; szemüvegek lencséi; szemüvegek, napszemüvegek és
kontaktlencsék; szemüvegek [optika]; szemüvegkeretek; szemüveglencsék; szemüvegszárak; szemüvegtartók,
szemüvegtartó állványok; szemüvegtokok; szemüvegtokok gyermekszemüvegekhez; szemüvegzsinórok; tárolók
kontaktlencsékhez; zsinórok csíptetős szemüveghez; védőszemüvegek; borítók napszemüvegekhez; divatos
napszemüvegek; napszemüveg keretek; napszemüveg láncok; napszemüveg lencsék; napszemüveg tokok;
napszemüvegtartó zsinórok; optikai lencsék napszemüvegekhez; szemüveg- és napszemüvegtokok;
szemüvegpántok; szemüvegre csíptethető napszemüvegek; zsinórok napszemüvegekhez; zsinórok
napszemüveghez.
44

Kontaktlencsék illesztése; kontaktlencsékkel kapcsolatos információs szolgáltatások; látásvizsgálati

[optikusi] szolgáltatások; optikai lencsék illesztése; optometria; optometriai szolgáltatások; szemészeti szűrési
szolgáltatások; szemüveg beállítása; szemüveg testreszabása.
( 210 ) M 18 02355
( 220 ) 2018.08.06.
( 731 ) SASVÁRI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Esztergom (HU)
( 740 ) dr. Péter Csaba ügyvéd, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Fém és műanyag kombinációjából készült szemüvegkeretek; fémből készült szemüvegkeretek;

szemüvegkeretek fémből vagy műanyag-fém kombinációjából; szemüvegkeretek fémből és szintetikus anyagból;
lencse nélküli szemüvegkeretek; műanyagból készült szemüvegkeretek; szemüvegkeretek; divatos
napszemüvegek; láncok szemüvegekhez és napszemüvegekhez; keretek szemüvegekhez és napszemüvegekhez;
napszemüveg keretek; napszemüveg láncok; napszemüveg lencsék; napszemüveg tokok; napszemüvegek;
napszemüvegtartó zsinórok; orrtámaszok napszemüvegekhez; optikai lencsék napszemüvegekhez; szárak
napszemüvegekhez; szemüveg- és napszemüvegtokok; szemüveg-, napszemüvegtokok; szemüvegek,
napszemüvegek és kontaktlencsék; szemüvegre csíptethető napszemüvegek; zsinórok napszemüvegekhez;
zsinórok napszemüveghez; látásjavító szemüvegek; borítók napszemüvegekhez; receptre felírt napszemüvegek.
( 210 ) M 18 02362
( 220 ) 2018.08.07.
( 731 ) Papp Krisztián Sándor, Újfehértó (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) deeyo
( 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.
( 210 ) M 18 02363
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( 220 ) 2018.08.07.
( 731 ) O2D Reklámügynöki Kft., Fót (HU)
( 546 )
( 511 ) 16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék (az osztály
betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 18 02365
( 220 ) 2018.08.08.
( 731 ) Varga Csaba, Akasztó (HU)
( 554 )

( 511 ) 29

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek.
31

Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági termékek; nyers és feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss

gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények.
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

40

Étel- és italkezelés; étel- és ital pasztörizálási szolgáltatások.

( 210 ) M 18 02382
( 220 ) 2018.08.09.
( 731 ) Gránit Bank Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Hatala Emese (GRÁNIT Bank Zrt.), Budapest
( 541 ) FairPay
( 511 ) 9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók, hanglemezek; cD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 02387
( 220 ) 2018.08.09.
( 731 ) INFO-GARDEN Parkfenntartó és Parképítő Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Winkler, Barna és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 541 ) IG-TREE
( 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).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 02388
( 220 ) 2018.08.09.
( 731 ) INFO-GARDEN Parkfenntartó és Parképítő Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Winkler, Barna és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) IG-ROAD
( 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).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 02389
( 220 ) 2018.08.09.
( 731 ) INFO-GARDEN Parkfenntartó és Parképítő Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Winkler, Barna és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) IG-PARK
( 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).
M3080
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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).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 02391
( 220 ) 2018.08.09.
( 731 ) INFO-GARDEN Parkfenntartó és Parképítő Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Winkler, Barna és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) InfoGarden
( 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).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 02392
( 220 ) 2018.08.09.
( 731 ) Hegyiné Wolf Amanda Zsuzsanna, Győr (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

Magyarországról származó: 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).
33

Magyarországról származó: alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 02393
( 220 ) 2018.08.09.
( 731 ) Hungast Management Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Kapolyi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) HAMM - Hazai Alapanyagok a Magyar Menzán
( 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).
M3081
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Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (fagyott víz) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
31

Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; nyers és

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és
virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta (az osztály
betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
32

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

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 02394
( 220 ) 2018.08.09.
( 731 ) Hungast Management Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Kapolyi 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).
31

Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; nyers és

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és
virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta (az osztály
betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
32

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

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 02400
( 220 ) 2018.08.10.
( 731 ) Dr Kovács Péter, Törökbálint (HU)
( 541 ) Meratrim Plus
( 511 ) 5

Étrend- és táplálékkiegészítők.

( 210 ) M 18 02405
( 220 ) 2018.08.10.
( 731 ) Virág István Attila, Budapest (HU)
Virág Éva Mária, Budapest (HU)
( 546 )

M3082

( 511 ) 3
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Bőrápoló készítmények; gyógynövénykivonatok kozmetikai célokra; kozmetikai krémek az arc és a test

számára; természetes olajok kozmetikai célokra; nem gyógyhatású olajok; esszenciális olajok; algaolaj, micro
alga olaj, szappanok micro algával.
5

Antioxidáns kiegészítők; antioxidánsok; antioxidáns táplálékkiegészítők; ásványi élelmiszer-kiegészítők;

ásványi étrend-kiegészítők; ásványi táplálék-kiegészítők emberi fogyasztásra; diétás ételkiegészítők; diétás
táplálékkiegészítők; diétás termékek betegeknek; diétás termékek gyógyászati célokra; élelmi rostok; étrend- és
táplálékkiegészítők; étrend-kiegészítő enzimek; étrendkiegészítőként használható gyógyélelmiszerek;
étvágycsökkentők; főleg ásványi anyagokból készült egészségügyi táplálékkiegészítők; főleg vitaminokból
készült egészségügyi táplálékkiegészítők; gyógyhatású ételkészítmények embereknek; humán étrendkiegészítők;
multivitamin készítmények; multivitaminok; nem gyógyászati célú étrendkiegészítők emberek számára; nem
gyógyászati célú étrendkiegészítők emberi fogyasztásra; növényi kiegészítők; nyomelemekből álló étrend- és
táplálékkiegészítők; prebiotikus kiegészítők; probiotikus kiegészítők; táplálékkiegészítők; táplálékkiegészítők
nem gyógyászati használatra; táplálkozási kiegészítők; vegyes vitaminkészítmények; vitamin és ásványi anyag
kiegészítők; vitamin- és ásványianyag-készítmények; vitamin kiegészítők; vitaminkészítmények;
vitaminkészítmények ételkiegészítők formájában; vitaminok és vitamin-készítmények; vitaminokat tartalmazó
étrend-kiegészítők; vitamintabletták; alga alapú étrend kiegészítő, alga alapú táplálék kiegészítő, algás
vitaminkészítmény, algát tartalmazó multivitamin.
29

Növényi zsírok étkezési felhasználásra; olajok, étkezési; növényi olajok étkezési célra; micro algából sajtolt

olaj emberi fogyasztásra,; alga emberi fogyasztásra; algakivonatok élelmiszerekhez.
31

Algák emberi fogyasztásra; feldolgozatlan alga emberi vagy állati fogyasztásra; feldolgozatlan algák emberi

fogyasztásra; nyers spirulina alga.
( 210 ) M 18 02417
( 220 ) 2018.08.14.
( 731 ) NEXON Vállalkozási és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) iPlan
( 511 ) 9

Operációs rendszer programok számítógépekhez, szoftverek.

( 210 ) M 18 02442
( 220 ) 2018.08.17.
( 731 ) GLOBUS Konzervipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)
( 740 ) Borsy Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 541 ) GLOBUS Természet adta gondoskodás
( 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).
( 210 ) M 18 02443
( 220 ) 2018.08.17.
( 731 ) dr. Borsos Szabolcs, Szeged (HU)
( 740 ) dr. Németh Gábor, Tatabánya
( 546 )

M3083

( 511 ) 29
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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.
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].
31

Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; nyers és

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és
virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta.
32

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

szörpök és más készítmények italokhoz.
( 210 ) M 18 02444
( 220 ) 2018.08.17.
( 731 ) Szávai Szilvia, Nagykanizsa (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Mozgástudatossággal kapcsolatos oktatás.

( 210 ) M 18 02445
( 220 ) 2018.08.17.
( 731 ) Baráth István, Budapest (HU)
( 740 ) Pintz és Társai Kft., Budapest
( 541 ) #napijumpup
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; pólók; nyomtatott pólók; ujjatlan pólók, trikók; rövid ujjú pólók;

pulóverek; pulóverek, szvetterek; kapucnis felsők; sapkák; övek [ruházat]; nadrágok; zoknik.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; audio-vizuális bemutatók

készítése reklámcélokra; audiovizuális eszközökkel nyújtott üzleti promóciós szolgáltatások; digitális hálózatok
útján nyújtott marketing szolgáltatások; elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztüli, online reklámozási
szolgáltatások; grafikus reklámozási szolgáltatások; hirdetési- és reklám szolgáltatások; internetes marketing;
koncertek promóciója [reklámozása]; merchandising szolgáltatások; nyereményjátékok, versenyek, pályázatok
szervezése reklámcélokra; online reklámozás; reklámanyagok online megjelentetése; reklámozás, marketing és
promóciós konzultáció, tanácsadó és segítségnyújtási szolgáltatások; renei koncertek promóciója.
41

Táncos rendezvények; szabadidős rendezvények szervezése; zenei rendezvények szervezése; táncos

rendezvények szervezése; szórakoztató rendezvények lebonyolítása; szabadidős rendezvények megszervezése;
szórakoztatási célú rendezvényszervezés; zenés szórakoztató rendezvények szervezése; jegyfoglalási
szolgáltatások kulturális rendezvényekre; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; szórakoztató
rendezvények szervezése és lebonyolítása; lemezlovasok, DJ szolgáltatások partikra és különleges
rendezvényekre; partiszervezés; partiszervezési szolgáltatások; szórakoztatás; szórakozási, szórakoztatási
információk; interaktív szórakoztatás; éjszakai szórakozóhelyeken nyújtott szórakoztatási szolgáltatások;
jegyvásárlási szolgáltatások szórakoztató rendezvényekhez.
( 210 ) M 18 02446
( 220 ) 2018.08.18.
( 731 ) Hergott Zrt., Békéscsaba (HU)
( 740 ) Hergott Rodrigo, Békéscsaba
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( 546 )

( 511 ) 12

Evezőshajók és -csónakok; hajótestek, csónaktestek; szabadidős hajók, csónakok; vízi járművek [csónakok

és hajók]; csónakvontató utánfutók; elektromos járművek vízi használatra; elektromos meghajtású vízi járművek;
szárazföldi, légi, vízi vagy vasúti helyváltoztató eszközök, járművek; személyi vízi járművek; testek vízi
járművekhez; vízi helyváltoztató eszközök, járművek; vízi járművek személyes használatra; vízi járművek, úszó
járművek; vízi közlekedésre szolgáló járművek; vízijárművek; vízibiciklik.
25

Felszíni szárazruhák vízi sportokhoz.

39

Evezős csónakok bérbeadása; hajók, csónakok kölcsönzése; vízi járművek, jachtok, hajók és csónakok

szerződéses bérbeadása; vízi járművek bérbeadása.
( 210 ) M 18 02447
( 220 ) 2018.08.21.
( 731 ) "MCS" Vágóhíd Zrt., Mohács (HU)
( 740 ) Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Hús és hústermékek.

35

Kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás].

41

On-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása.

( 210 ) M 18 02448
( 220 ) 2018.08.21.
( 731 ) Terasz Csoport Egyesület, Győr (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Bálok szervezése; dokumentumfilmek készítése; élő előadások szervezése és bemutatása; élő show-k

rendezése; előadó-művészeti színházi létesítmények biztosítása; filmek bemutatása; gálák, díszünnepélyek
rendezése; helyfoglalás előadásokra és színházi jegyfoglalás; információnyújtás kulturális tevékenységekhez;
jegyátvételi szolgáltatások szórakoztató, sport- és kulturális rendezvényekhez; jegyirodai szolgáltatások
[szórakoztatás]; képzési rendezvények szervezése és lebonyolítása; képzőművészeti galériák; közösségi sport- és
kulturális események szervezése; különleges rendezvények tervezéséhez kapcsolódó szaktanácsadás; kulturális
célú bemutatók rendezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; kulturális célú műhelyek; kulturális célú
rendezvények szervezése; kulturális célú ünnepségek szervezése; kulturális célú műsorok szervezése; kulturális és
művészeti rendezvények szervezése; kulturális és oktatási célú kongresszusok és konferenciák szervezése;
kulturális események lebonyolítása; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális show-k
szervezése; kulturális szolgáltatások; kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; kulturális
tevékenységek; kulturális tevékenységek biztosítása; kulturális tevékenységek lebonyolítása; kulturális
tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása;
mentorálás; mozi- vagy színháztermi szolgáltatások; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák
szolgáltatásai; múzeumi kurátorok szolgáltatásai; múzeumi szolgáltatások; múzeumi létesítmények üzemeltetése;
múzeumi létesítmények és szolgáltatások biztosítása; múzeumok vezetése; nem letölthető filmek biztosítása
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digitális videotár szolgáltatások útján; oktatási célú ünnepségek szervezése; online nem letölthető képek

biztosítása; online nem letölthető audiotartalmak biztosítása; összejövetelek szervezése a szórakoztatás területén;
partik tervezése és lebonyolítása [szórakoztatás]; show-k szervezése és bemutatása; show-műsorok készítése;
szépségversenyek rendezése és lebonyolítása; színdarabok színpadra állítása; színdarabok vagy zenei előadások
megtervezése; színházi előadások bemutatása; színházi előadások művészeti menedzsmentje, vezetése;
szórakozási, szórakoztatási információk; szórakozással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szórakoztató
bemutatók szervezése; szórakoztató szolgáltatások; webrádiós szórakoztatási szolgáltatások; blogírási
szolgáltatások; brosúrák kiadása; dokumentumok kiadása; elektronikus formátumú magazinok megjelentetése az
interneten; elektronikus kiadványok megjelentetése; fényképek közzététele; füzetek kiadása; katalógusok kiadása;
kiadói szolgáltatások, a nyomtatás kivételével; naptárak kiadása.
( 210 ) M 18 02451
( 220 ) 2018.08.21.
( 731 ) Kéz a Mancsért Civil Állatvédő Egyesület, Szolnok (HU)
( 740 ) Dr. Bíró Ferenc, Szolnok
( 546 )

( 511 ) 43

Kutyaotthonok szolgáltatásai; panziók házi kedvenceknek; napközik házi kedvenceknek.

( 210 ) M 18 02452
( 220 ) 2018.08.21.
( 731 ) Roxer Produkció Műsorkészítő Kft., Budaörs (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 18 02454
( 220 ) 2018.08.21.
( 731 ) Hutás László, Pomáz (HU)
( 546 )

( 511 ) 29
43

Húsételek.
Vendéglátás, étterem szolgáltatásai.

( 210 ) M 18 02469
( 220 ) 2018.08.22.
( 731 ) Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Gonda 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).
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).
( 210 ) M 18 02471
( 220 ) 2018.08.22.
( 731 ) XANGA HOUSE Ingatlanforgalmazó- és Hasznosító Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) dr. Gaál Zsolt, Debrecen
( 546 )
( 511 ) 36

Irodák (ingatlanok) bérbeadása.

( 210 ) M 18 02478
( 220 ) 2018.08.23.
( 731 ) Eötvös Eleonóra, Budapest (HU)
( 740 ) Német Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) EÖTVÖS CIRKUSZ
( 511 ) 25

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

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 02484
( 220 ) 2018.08.24.
( 731 ) Somodi Dorottya, Vecsés (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )
( 511 ) 14
25

Egyedi ékszerek; egyedi tervezésű ékszerek; díszdobozok egyedi ékszerekhez.
Babakelengye; baba alsóneműk; csecsemőkelengyék, babakelengyék; baba nadrágok [ruházat]; baba

body-k; csecsemőruházat; csecsemőnadrágok; csecsemő felsőruházat; felsők csecsemőknek; alsók csecsemőknek;
zoknik csecsemőknek és kisgyermekeknek; egyrészes kisgyermek- és csecsemőruhák; ruhák csecsemők és
kisgyermekek számára; alul összepatentozható body-k, kombidresszek csecsemőknek és kisgyermekeknek;
díszdobozok csecsemőruházathoz; babaruha virágformára hajtogatva.
31

Szárított virágok; tartósított virágok; virágdekorációk [friss]; virágdekorációk [élő]; virágdekorációk

[szárított]; szárított virágok díszítésre; virágdekorációk; dekorációs termékek szárított virágokból; dekorációs
termékek tartósított virágokból.
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( 210 ) M 18 02485
( 220 ) 2018.08.22.
( 731 ) Kerti Erika, Budapest (HU)
( 541 ) FMP Professional fejbőr-mikropigmentáció
( 511 ) 3

Ideiglenes tetoválások kozmetikai célra.

41

Tetováláshoz és kozmetikai kezeléshez, pigmentációs szolgáltatásokhoz kapcsolódó képzési szolgáltatások,

ezzel kapcsolatos szaktanácsadás és tanácsadás.
44

Tetoválás.

( 210 ) M 18 02491
( 220 ) 2018.08.25.
( 731 ) Dr. Koczka Judit, Békéscsaba (HU)
( 541 ) Könyvet a könyvtárból, ügyvédet az ügyvédtárból!
( 511 ) 9

Adatbázisok.

( 210 ) M 18 02494
( 220 ) 2018.08.27.
( 731 ) Horváth Krisztina Ilona, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 2

Festékek, krétafestékek, bútorfestékek, bútorlakkok, bútorvakszok, egyéb festékek.

16

Ecsetek, festőhengerek, csiszolópapírok.

35

Internetes kis- és nagykereskedelem; kiskereskedelmi ügyletek.

( 210 ) M 18 02497
( 220 ) 2018.08.27.
( 731 ) Vajkó Gábor, Sárospatak (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

Fagylaltok; lágy fagylaltok; pohárba és kehelybe helyezett édességekkel és/vagy édességek őrleményeivel

és/vagy gyümölcsökkel, aszalványokkal és/vagy más darabos édesipari termékekkel, és/vagy folyékony
öntetekkel kevert fagylaltok és lágy fagylaltok.
( 210 ) M 18 02502
( 220 ) 2018.08.27.
( 731 ) SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)
( 740 ) Dr. Csere Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BURG
( 511 ) 33

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

áru).
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

szereplő valamennyi szolgáltatás).
39

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

szolgáltatás).
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( 210 ) M 18 02511
( 220 ) 2018.08.28.
( 731 ) Delta Plus Kft., Győr (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 37

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

szolgáltatás).
42

Tudományos és műszaki szolgáltatások.

( 210 ) M 18 02514
( 220 ) 2018.08.29.
( 731 ) Béla Zoltán, Kecel (HU)
( 740 ) Dr. Horváth László, Kecskemét
( 546 )

( 511 ) 33

Borok; fehérbor; rozé borok; szőlőbor; vörösbor; oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok.

( 210 ) M 18 02516
( 220 ) 2018.08.29.
( 731 ) Béla Zoltán, Kecel (HU)
( 740 ) Dr. Horváth László, Kecskemét
( 546 )

( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

( 210 ) M 18 02517
( 220 ) 2018.08.29.
( 731 ) ANDA-Investment Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Fót (HU)
( 740 ) Cs. Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Bögrékkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; bögrékkel kapcsolatos online kiskereskedelmi

szolgáltatások; katalógusokon keresztül nyújtott bögrékkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; bögrék
csomagküldési kiskereskedelme; bögrékkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; csészékkel kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; csészékkel kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; katalógusokon
keresztül nyújtott csészékkel kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; csészék csomagküldési
kiskereskedelme; csészékkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; irodaszerekkel kapcsolatos
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kiskereskedelmi szolgáltatások; katalógusokon keresztül nyújtott irodaszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; irodaszer csomagküldési kiskereskedelme; irodaszerrel kapcsolatos online kiskereskedelmi
szolgáltatások; irodaszerekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; játékszerekkel kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; játékszerek csomagküldési kiskereskedelme; játékszerekkel kapcsolatos online
kiskereskedelmi szolgáltatások; katalógusokon keresztül nyújtott játékszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások; játékszerekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; ékszerekkel kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; ékszerekkel kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; ékszerek
csomagküldési kiskereskedelme; katalógusokon keresztül nyújtott ékszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások; ékszerekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; mobiltelefon tokokkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; katalógusokon keresztül nyújtott mobiltelefon tokokkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; mobiltelefon tokok csomagküldési kiskereskedelme; mobiltelefon tokokkal
kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; mobiltelefon tokokkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások; bőrből készült mobiltelefon tokokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; bőrből készült
mobiltelefon tokokkal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; bőrből készül mobiltelefon tokok
csomagküldési kiskereskedelme; katalógusokon keresztül nyújtott bőrből készült mobiltelefon tokokkal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; bőrből készült mobiltelefon tokokkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások; étkészletekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; étkészletekkel kapcsolatos online
kiskereskedelmi szolgáltatások; étkészletek csomagküldési kiskereskedelme; katalógusokon keresztül nyújtott
étkészletekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; étkészletekkel kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások; kozmetikai és toaletteszközökkel illetve fürdőszobai felszerelésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások; kozmetikai és toaletteszközökkel és fürdőszobai felszerelésekkel kapcsolatos online
kiskereskedelmi szolgáltatások; katalógusokon keresztül nyújtott kozmetikai és toaletteszközökkel és fürdőszobai
felszerelésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kozmetikai és toaletteszközök és fürdőszobai
felszerelések csomagküldési kiskereskedelme; kozmetikai és toaletteszközökkel és fürdőszobai felszerelésekkel
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; fésűkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; fésűkkel
kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; katalógusokon keresztül nyújtott fésűkkel kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; fésűk csomagküldési kiskereskedelme; fésűkkel kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások; névjegykártya-tartókhoz készült csatokkal [irodai felszerelések] kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások; névjegykártya-tartókhoz készült csatokkal [irodai felszerelések] kapcsolatos online
kiskereskedelmi szolgáltatások; névjegykártya-tartókhoz készült csatok [irodai felszerelések] csomagküldési
kiskereskedelme; katalógusokon keresztül nyújtott névjegykártya-tartókhoz készült csatokkal [irodai
felszerelések] kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; névjegykártya-tartókhoz készült csatokkal [irodai
felszerelések] kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; névjegykártyatartókkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások; névjegykártyatartókkal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; katalógusokon
keresztül nyújtott névjegykártyatartókkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; névjegykártyatartók
csomagküldési kiskereskedelme; névjegykártyatartókkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; papírral és
kartonnal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; katalógusokon keresztül nyújtott papírral és kartonokkal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; papírral és kartonokkal kapcsolatos online kiskereskedelmi
szolgáltatások; papírok és kartonok csomagküldési kiskereskedelme; papírral és kartonokkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások; kartonpapír kitűzőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kartonpapír
kitűzőkkel kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; kartonpapír kitűzők csomagküldési
kiskereskedelme; katalógusokon keresztül nyújtott kartonpapír kitűzőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások; kartonpapír kitűzőkkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; papír névkitűzőkkel
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; papír névkitűzőkkel kapcsolatos online kiskereskedelmi
szolgáltatások; katalógusokon keresztül nyújtott papír névkitűzőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;
papír névkitűzők csomagküldési kiskereskedelme; papír névkitűzőkkel kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások; kartonpapír kitűzőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kartonpapír kitűzőkkel
kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; katalógusokon keresztül nyújtott kartonpapír kitűzőkkel
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kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kartonpapír kitűzők csomagküldési kiskereskedelme; kartonpapír

kitűzőkkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; papírral kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;
papírral kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; katalógusokon keresztül nyújtott papírral kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; papír csomagküldési kiskereskedelme; papírral kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások; névtábla-tartókkal [irodai felszerelések] kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;
névtábla-tartókkal [irodai felszerelések] kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; névtábla-tartók
[irodai felszerelések] csomagküldési kiskereskedelme; katalógusokon keresztül nyújtott névtábla-tartókkal [irodai
felszerelések] kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; névtábla-tartókkal [irodai felszerelések] kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások; kulcskarikákkal [apró díszekkel, fityegőkkel] kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások; kulcskarikákkal [apró díszekkel, fityegőkkel] kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások;
katalógusokon keresztül nyújtott kulcskarikákkal [apró díszekkel, fityegőkkel] kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások; kulcskarikák [apró díszekkel, fityegőkkel] csomagküldési kiskereskedelme; kulcskarikákkal [apró
díszekkel, fityegőkkel] kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; kulcstartó gyűrűkkel kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; kulcstartó gyűrűkkel kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások;
katalógusokon keresztül nyújtott kulcstartó gyűrűkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kulcstartó
gyűrűk csomagküldési kiskereskedelme; kulcstartó gyűrűkkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások;
időmérő eszközökkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; időmérő eszközökkel kapcsolatos online
kiskereskedelmi szolgáltatások; katalógusokon keresztül nyújtott időmérő eszközökkel kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; időmérő eszközök csomagküldési kiskereskedelme; időmérő eszközökkel
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; karórákkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; karórákkal
kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; katalógusokon keresztül nyújtott karórákkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; karórák csomagküldési kiskereskedelme; karórákkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások; órákkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; órákkal kapcsolatos online
kiskereskedelmi szolgáltatások; katalógusokon keresztül nyújtott órákkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások; órák csomagküldési kiskereskedelme; órákkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások;
okoskarórákkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; okoskarórákkal kapcsolatos online kiskereskedelmi
szolgáltatások; katalógusokon keresztül nyújtott okoskarórákkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;
okoskarórák csomagküldési kiskereskedelme; okoskarórákkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások;
díszítő mágnesekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; díszítő mágnesekkel kapcsolatos online
kiskereskedelmi szolgáltatások; katalógusokon keresztül nyújtott díszítő mágnesekkel kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; díszítő mágnesek csomagküldési kiskereskedelme; díszítő mágnesekkel
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; díszítőszalagokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;
díszítőszalagokkal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; katalógusokon keresztül nyújtott
díszítőszalagokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; díszítőszalagok csomagküldési kiskereskedelme;
díszítőszalagokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; dekoratív porcelánnal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; dekoratív porcelánnal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások;
katalógusokon keresztül nyújtott dekoratív porcelánnal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; dekoratív
porcelán csomagküldési kiskereskedelme; dekoratív porcelánnal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások;
strandtáskákkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; strandtáskákkal kapcsolatos online kiskereskedelmi
szolgáltatások; strandtáskák csomagküldési kiskereskedelme; katalógusokon keresztül nyújtott strandtáskákkal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; strandtáskákkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások;
hétköznapi, utcai táskákkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; hétköznapi, utcai táskákkal kapcsolatos
online kiskereskedelmi szolgáltatások; katalógusokon keresztül nyújtott hétköznapi, utcai táskákkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; hétköznapi, utcai táskák csomagküldési kiskereskedelme; hétköznapi, utcai
táskákkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; strandöltözettel kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások; strandöltözettel kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; katalógusokon keresztül
nyújtott strandöltözettel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; strandöltözet csomagküldési
kiskereskedelme; strandöltözettel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; strandruházattal kapcsolatos
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kiskereskedelmi szolgáltatások; strandruházattal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások;

katalógusokon keresztül nyújtott strandruházattal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; strandruházat
csomagküldési kiskereskedelme; strandruházattal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; szandálokkal és
strandcipőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; szandálokkal és strandcipőkkel kapcsolatos online
kiskereskedelmi szolgáltatások; katalógusokon keresztül nyújtott szandálokkal és strandcipőkkel kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; szandálok és strandcipők csomagküldési kiskereskedelme; szandálokkal és
strandcipőkkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; strandlabdákkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások; strandlabdákkal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; strandlabdák csomagküldési
kiskereskedelme; katalógusokon keresztül nyújtott strandlabdákkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;
strandlabdákkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; napszemüvegekkel kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások; napszemüvegekkel kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; katalógusokon keresztül
nyújtott napszemüvegekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; napszemüvegek csomagküldési
kiskereskedelme; napszemüvegekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; kalapárukkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; kalapárukkal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; kalapáruk
csomagküldési kiskereskedelme; katalógusokon keresztül nyújtott kalapárukkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások; kalapárukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; sportruházattal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; sportruházattal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; katalógusokon
keresztül nyújtott sportruházattal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; sportruházat csomagküldési
kiskereskedelme; sportruházattal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; ernyőkkel, esernyőkkel
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ernyőkkel, esernyőkkel kapcsolatos online kiskereskedelmi
szolgáltatások; ernyők, esernyők csomagküldési kiskereskedelme;; katalógusokon keresztül nyújtott ernyőkkel,
esernyőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ernyőkkel, esernyőkkel kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások; távközlési kábelekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; távközlési kábelekkel
kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; katalógusokon keresztül nyújtott távközlési kábelekkel
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; távközlési kábelek csomagküldési kiskereskedelme; távközlési
kábelekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; audio kábelekkel kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások; audio kábelekkel kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; katalógusokon keresztül
nyújtott audio kábelekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; audio kábelek csomagküldési
kiskereskedelme; audio kábelekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; elektromos kábelekkel
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; elektromos kábelekkel kapcsolatos online kiskereskedelmi
szolgáltatások; elektromos kábelek csomagküldési kiskereskedelme; katalógusokon keresztül nyújtott elektromos
kábelekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; elektromos kábelekkel kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások; USB pendrive-okkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; USB pendrive-okkal kapcsolatos
online kiskereskedelmi szolgáltatások; katalógusokon keresztül nyújtott USB pendrive-okkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; USB pendrive-ok csomagküldési kiskereskedelme; USB pendrive-okkal
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; tápbankokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;
tápbankokkal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; katalógusokon keresztül nyújtott tápbankokkal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; tápbankok csomagküldési kiskereskedelme; tápbankokkal
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; egérpadokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;
egérpadokkal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; egérpadok csomagküldési kiskereskedelme;
katalógusokon keresztül nyújtott egérpadokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; egérpadokkal
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; füldugókkal [fülvédő eszközök] kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások; füldugókkal [fülvédő eszközök] kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; katalógusokon
keresztül nyújtott füldugókkal [fülvédő eszközök] kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; füldugók [fülvédő
eszközök] csomagküldési kiskereskedelme; füldugókkal [fülvédő eszközök] kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások; elektromos zseblámpákkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; elektromos zseblámpákkal
kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; elektromos zseblámpák csomagküldési kiskereskedelme;
katalógusokon keresztül nyújtott elektromos zseblámpákkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;
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elektromos zseblámpákkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; led-es villanófényekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; led-es villanófényekkel kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások;
katalógusokon keresztül nyújtott led-es villanófényekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; led-es
villanófények csomagküldési kiskereskedelme; led-es villanófényekkel kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások; fényvisszaverő biztonsági mellényekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;
fényvisszaverő biztonsági mellényekkel kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; katalógusokon
keresztül nyújtott fényvisszaverő biztonsági mellényekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;
fényvisszaverő biztonsági mellények csomagküldési kiskereskedelme; fényvisszaverő biztonsági mellényekkel
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; balesetek megelőzésére szolgáló fényvisszaverő ruházattal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; balesetek megelőzésére szolgáló fényvisszaverő ruházattal
kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; katalógusokon keresztül nyújtott balesetek megelőzésére
szolgáló fényvisszaverő ruházattal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; balesetek megelőzésére szolgáló
fényvisszaverő ruházat csomagküldési kiskereskedelme; balesetek megelőzésére szolgáló fényvisszaverő
ruházattal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; biztonsági, védelmi és jelzőkészülékekkel kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; biztonsági, védelmi és jelzőkészülékekkel kapcsolatos online kiskereskedelmi
szolgáltatások; katalógusokon keresztül nyújtott biztonsági, védelmi és jelzőkészülékekkel kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; biztonsági, védelmi és jelzőkészülékek csomagküldési kiskereskedelme;
biztonsági, védelmi és jelzőkészülékekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; jelzőberendezésekkel
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; jelzőberendezésekkel kapcsolatos online kiskereskedelmi
szolgáltatások; katalógusokon keresztül nyújtott jelzőberendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások; jelzőberendezések csomagküldési kiskereskedelme; jelzőberendezésekkel kapcsolatos online
nagykereskedelmi szolgáltatások; érmékkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; érmékkel kapcsolatos
online kiskereskedelmi szolgáltatások; érmékkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; érmék
csomagküldési kiskereskedelme; érmékkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások.
39

Címkézési szolgáltatások; ajándékcsomagolás; csomagolócikkek mások megrendelésére és leírására.

40

Vállalati nevek és logók egyedi nyomtatása mások árui promóciójának és reklámozásának céljára.

( 210 ) M 18 02526
( 220 ) 2018.08.29.
( 731 ) Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

( 210 ) M 18 02527
( 220 ) 2018.08.29.
( 731 ) Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Telenet
( 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).
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( 210 ) M 18 02530
( 220 ) 2018.08.30.
( 731 ) Szallas.hu Kft., Miskolc (HU)
( 740 ) Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozási, hirdetési szolgáltatások; adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal;

adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban;
ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; árösszehasonlító szolgáltatások; áruk és szolgáltatások bemutatása
kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások;
fogyasztói hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és reklámszolgáltatások; honlapforgalom optimalizálása;
információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése;
kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; keresőmotor-optimalizálás
reklámozás céljából; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati
szolgáltatások; közvélemény-kutatás; marketing szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és
karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és
szolgáltatások eladói és vásárlói részére; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci információszerzési szolgáltatások
biztosítása; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámfilmek készítése; reklámlevél
szolgáltatás; reklámterjesztés.
41

Szórakoztatási szolgáltatások; elektronikus kiadványszerkesztés; eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása; idegenvezetős túrák levezetése; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák
szervezése és lebonyolítása; nyereményjátékok működtetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos
tájékoztatás; szórakozási, szórakoztatási információk.
43

Szállásközvetítés; átmeneti szállások kiadása; állatpanziók; foglalás panziókban; recepciós szolgáltatások

ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és távozások ügyintézése]; szállásfoglalás; szállásügynökségek [szállodák,
panziók]; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek].
( 210 ) M 18 02533
( 220 ) 2018.08.30.
( 731 ) Café Frei Licensing Kft., Szécsény (HU)
( 740 ) dr. Péntek Zoltán, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Alkoholban tartósított gyümölcsök; almapüré; aioé vera emberi fogyasztásra elkészítve; aludttej; bogyós

gyümölcsök, konzervált; darált mandula; dióféle alapú kenhető krémek; dzsemek, lekvárok; erjesztett tej,
erjesztett tejes italok étkezési célokra; étkezési kókuszolaj; étkezési kukoricaolaj; étkezési olajok; étkezési
szezámolaj; extra szűz olívaolaj; fagyasztott gyümölcsök; feldolgozott gyümölcsökből válogatás;
földimogyorótej-alapú italok; gyömbérdzsem; gyümölcs alapú snackek; gyümölcsbefőttek; gyümölcskocsonya, zselé; gyümölcskonzervek; gyümölcsök, tartósított; gyümölcspép; ízesített mogyorók, diók; joghurt; kandírozott
(cukrozott) mogyorók, diók; kandírozott, kristályosított gyümölcsök; kefir; kókusztej; kókusztej alapú italok;
lekvárok; magas fehérjetartalmú tej; magvak, elkészítve; mandulatej; mandulatej-alapú italok; mazsola;
milk-shake-ek (tejturmixok), mogyoró, előkészített; mogyorótej; mogyoróvaj; növényi alapú tejszín; rizstej;
sűrített tej; szójatej; tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó italok; tejpótlók; tejszínhab; tejszín; tejtermékek;
zabtej; zselatin; zselék.
30

Agavé szirup; cikória; cukor; csokoládéalapú, kenhető krémek; csokoládés italok tejjel; csokoládés
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italporok; ecet; gyömbér; gyümölcsszószok; ízesítők italokhoz; jeges tea; jégkockák; kakaó; kakaóalapú italok;

kakaóitalok tejjel; kamillaalapú italok; kávé; kávé alapú italok; kávéaromák; kávé, pörkölten; kávé tejjel;
malátacukor, maltóz; méz; növényi készítmények pótkávéként való használatra; pálmacukor; pótkávé; szirupok és
melasz; szószok; tea, tea alapú italok; teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; teák (nem gyógyászati
használatra); természetes édesítőszerek; vanília.
32

Alkoholmentes almabor; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes

gyümölcskivonatok; alkoholmentes koktélok; alkoholmentes tea ízű italok; alkoholmentes üdítőitalok; aloe vera
italok, alkoholmentes; ásványvíz; asztali vizek; eszenciák italok előállításához; gyömbéres üdítőital;
gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; izotóniás italok; kávé ízesítésű üdítőitalok; készítmények
italokhoz; kvasz (alkoholmentes ital); limonádék; méz alapú alkoholmentes italok; paradicsomlevek; porok
szénsavas italokhoz; rizsalapú italok, melyek nem tejpótlók; smoothie-k (gyümölcs- vagy zöldségitalok);
szasszaparilla (alkoholmentes ital); szénsavas víz; szódavíz; szójaalapú italok, nem tejpótlók; szőlőmust; szörpök
italokhoz; szörpök limonádékhoz; tejsavó alapú italok; vizek; zöldséglevek.
43

Bár szolgáltatások; kávéházak; vendéglátás.

( 210 ) M 18 02534
( 220 ) 2018.08.30.
( 731 ) Café Frei Licensing Kft., Szécsény (HU)
( 740 ) dr. Péntek Zoltán, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Alkoholban tartósított gyümölcsök; almapüré; aioé vera emberi fogyasztásra elkészítve; aludttej; bogyós

gyümölcsök, konzervált; darált mandula; dióféle alapú kenhető krémek; dzsemek, lekvárok; erjesztett tej,
erjesztett tejes italok étkezési célokra; étkezési kókuszolaj; étkezési kukoricaolaj; étkezési olajok; étkezési
szezámolaj; extra szűz olívaolaj; fagyasztott gyümölcsök; feldolgozott gyümölcsökből válogatás;
földimogyorótej-alapú italok; gyömbérdzsem; gyümölcs alapú snackek; gyümölcsbefőttek; gyümölcskocsonya, zselé; gyümölcskonzervek; gyümölcsök, tartósított; gyümölcspép; ízesített mogyorók, diók; joghurt; kandírozott
(cukrozott) mogyorók, diók; kandírozott, kristályosított gyümölcsök; kefir; kókusztej; kókusztej alapú italok;
lekvárok; magas fehérjetartalmú tej; magvak, elkészítve; mandulatej; mandulatej-alapú italok; mazsola;
milk-shake-ek (tejturmixok), mogyoró, előkészített; mogyorótej; mogyoróvaj; növényi alapú tejszín; rizstej;
sűrített tej; szójatej; tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó italok; tejpótlók; tejszínhab; tejszín; tejtermékek;
zabtej; zselatin; zselék.
30

Agavé szirup; cikória; cukor; csokoládéalapú, kenhető krémek; csokoládés italok tejjel; csokoládés

italporok; ecet; gyömbér; gyümölcsszószok; ízesítők italokhoz; jeges tea; jégkockák; kakaó; kakaóalapú italok;
kakaóitalok tejjel; kamillaalapú italok; kávé; kávé alapú italok; kávéaromák; kávé, pörkölten; kávé tejjel;
malátacukor, maltóz; méz; növényi készítmények pótkávéként való használatra; pálmacukor; pótkávé; szirupok és
melasz; szószok; tea, tea alapú italok; teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; teák (nem gyógyászati
használatra); természetes édesítőszerek; vanília.
32

Alkoholmentes almabor; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes

gyümölcskivonatok; alkoholmentes koktélok; alkoholmentes tea ízű italok; alkoholmentes üdítőitalok; aloe vera
italok, alkoholmentes; ásványvíz; asztali vizek; eszenciák italok előállításához; gyömbéres üdítőital;
gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; izotóniás italok; kávé ízesítésű üdítőitalok; készítmények
italokhoz; kvasz (alkoholmentes ital); limonádék; méz alapú alkoholmentes italok; paradicsomlevek; porok
szénsavas italokhoz; rizsalapú italok, melyek nem tejpótlók; smoothie-k (gyümölcs- vagy zöldségitalok);
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szasszaparilla (alkoholmentes ital); szénsavas víz; szódavíz; szójaalapú italok, nem tejpótlók; szőlőmust; szörpök

italokhoz; szörpök limonádékhoz; tejsavó alapú italok; vizek; zöldséglevek.
43

Bár szolgáltatások; kávéházak; vendéglátás.

( 210 ) M 18 02582
( 220 ) 2018.09.05.
( 731 ) Goodwill Pharma Kft., Szeged (HU)
( 541 ) LEFLOXAWILL
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 18 02585
( 220 ) 2018.09.05.
( 731 ) Webbeteg Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) Sztankó Péter, Debrecen
( 541 ) WEBBeteg
( 511 ) 9

Média tartalmak.

35

Termékek és szolgáltatások reklámozására szolgáló felület biztosítása weboldalakon.

41

Web-es újságok megjelentetése.

( 210 ) M 18 02587
( 220 ) 2018.09.05.
( 731 ) Webbeteg Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) Sztankó Péter, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 9

Média tartalmak.

35

Termékek és szolgáltatások reklámozására szolgáló felület biztosítása weboldalakon.

41

Web-es újságok megjelentetése.

( 210 ) M 18 02589
( 220 ) 2018.09.06.
( 731 ) HARANGOD-MAG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Megyaszó (HU)
( 740 ) Dr. Rakaczki Tamás egyéni ügyvéd, Miskolc
( 541 ) TOKAJ VICINITAS MANGALICA
( 511 ) 29

Állati velő táplálkozási célra; angolszalonna; disznóhús; disznózsír; faggyú, étkezési; fagyasztva szárított

hús; hot dog virslik; húskivonatok; húsok; hús, tartósított; kocsonyák; kolbász; liofilizált hús; máj; májpástétom;
pacal; sonka; sózott hús; természetes vagy műbelek hurka- és kolbásztöltéshez; vadhús; virslik; zsírok, étkezési;
zsírtartalmú; anyagok étkezési zsírok előállításához; zsírtartalmú keverékek, kenyérre.
( 210 ) M 18 02591
( 220 ) 2018.09.06.
( 731 ) VIDEOTON HOLDING ZRt., Székesfehérvár (HU)
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( 740 ) dr. Jánossy András Árpád, Székesfehérvár

( 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).
28

Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek (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).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 02592
( 220 ) 2018.09.06.
( 731 ) LÁNG-TÉKA Könyv- és Videóforgalmazó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) LÁNG TÉKA
( 511 ) 16

Könyvek; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; tanítási és oktatási

anyagok (készülékek kivételével); könyvjelzők; naptárak; noteszok; nyomtatványok; plakátok, falragaszok
papírból vagy kartonból; képek; kártyák; karton; füzetek; folyóiratok.
35

A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: könyvek; A következő árukkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: könyvek; A következő árukkal kapcsolatos internetes
kiskereskedelmi szolgáltatások: könyvek; A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:
nyomdaipari termékek; A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: könyvkötészeti
anyagok; A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: fényképek; A következő árukkal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: könyvjelzők; A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások: naptárak; A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: noteszok; A
következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: nyomtatványok; A következő árukkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások: plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; A következő árukkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások: képek; A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: kártyák;
A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: karton; A következő árukkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások: füzetek; A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:
folyóiratok.; A következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: nyomdaipari termékek; A
következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: könyvkötészeti anyagok; A következő árukkal
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: fényképek; A következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások: könyvjelzők; A következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: naptárak; A
következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: noteszok; A következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: nyomtatványok; A következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi
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szolgáltatások: plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; A következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: képek; A következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:
kártyák; A következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: karton; A következő árukkal
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: füzetek; A következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások: folyóiratok.; A következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:
nyomdaipari termékek; A következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:
könyvkötészeti anyagok; A következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: fényképek;
A következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: könyvjelzők; A következő árukkal
kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: naptárak; A következő árukkal kapcsolatos internetes
kiskereskedelmi szolgáltatások: noteszok; A következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi
szolgáltatások: nyomtatványok; A következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:
plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; A következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi
szolgáltatások: képek; A következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: kártyák; A
következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: karton; A következő árukkal
kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: füzetek; A következő árukkal kapcsolatos internetes
kiskereskedelmi szolgáltatások: folyóiratok.
41

Könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; oktatás; coaching [tréning]; elektronikus

könyvek és folyóiratok on-line kiadása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; on-line elérhető elektronikus
publikációk, nem letölthetők; szórakoztatás; szövegek kiadása, (nem reklámcélú); tördelési szolgáltatások, nem
hirdetési célokra.
( 210 ) M 18 02593
( 220 ) 2018.09.06.
( 731 ) LÁNG-TÉKA Könyv- és Videóforgalmazó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Könyvek; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; tanítási és oktatási

anyagok (készülékek kivételével); könyvjelzők; naptárak; noteszok; nyomtatványok; plakátok, falragaszok
papírból vagy kartonból; képek; kártyák; karton; füzetek; folyóiratok.
35

A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: könyvek; A következő árukkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: könyvek; A következő árukkal kapcsolatos internetes
kiskereskedelmi szolgáltatások: könyvek; A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:
nyomdaipari termékek; A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: könyvkötészeti
anyagok; A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: fényképek; A következő árukkal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: könyvjelzők; A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások: naptárak; A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: noteszok; A
következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: nyomtatványok; A következő árukkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások: plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; A következő árukkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások: képek; A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: kártyák;
A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: karton; A következő árukkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások: füzetek; A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:
folyóiratok.; A következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: nyomdaipari termékek; A
következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: könyvkötészeti anyagok; A következő árukkal
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: fényképek; A következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások: könyvjelzők; A következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: naptárak; A
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következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: noteszok; A következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: nyomtatványok; A következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások: plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; A következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: képek; A következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:
kártyák; A következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: karton; A következő árukkal
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: füzetek; A következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások: folyóiratok.; A következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:
nyomdaipari termékek; A következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:
könyvkötészeti anyagok; A következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: fényképek;
A következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: könyvjelzők; A következő árukkal
kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: naptárak; A következő árukkal kapcsolatos internetes
kiskereskedelmi szolgáltatások: noteszok; A következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi
szolgáltatások: nyomtatványok; A következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:
plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; A következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi
szolgáltatások: képek; A következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: kártyák; A
következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: karton; A következő árukkal
kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: füzetek; A következő árukkal kapcsolatos internetes
kiskereskedelmi szolgáltatások: folyóiratok.
41

Könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; oktatás; coaching [tréning]; elektronikus

könyvek és folyóiratok on-line kiadása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; on-line elérhető elektronikus
publikációk, nem letölthetők; szórakoztatás; szövegek kiadása, (nem reklámcélú ?); tördelési szolgáltatások, nem
hirdetési célokra.
( 210 ) M 18 02647
( 220 ) 2018.09.11.
( 731 ) Superberry Plusz Kft., Kecskemét (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Táplálékkiegészítők és diétás készítmények.

29

Feldolgozott gyümölcsök, gombák és zöldségek (beleértve a dióféléket és hüvelyeseket).

32

Gyümölcslevek; gyümölcsitalok- és gyümölcslevek.

( 210 ) M 18 02717
( 220 ) 2018.09.18.
( 731 ) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, Pécs (HU)
( 740 ) dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

Kedvezmények nyújtása más résztvevő létesítményeknek tagsági kártya használatán keresztül; ifjúsági

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 02729
( 220 ) 2018.09.18.
( 731 ) SBTC Sport Kft., Salgótarján (HU)
( 740 ) Csányi, Rátkai & Zala Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SBTC
( 511 ) 21

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

villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok;
takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,
porcelán- és fajanszáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
24

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

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

28

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 18 02730
( 220 ) 2018.09.18.
( 731 ) SBTC Sport Kft., Salgótarján (HU)
( 740 ) Csányi, Rátkai & Zala Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) STÉCÉ
( 511 ) 21

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

villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok;
takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,
porcelán- és fajanszáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
24

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

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

28

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 18 02749
( 220 ) 2018.09.19.
( 731 ) Horizont Global Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 6
19

Fém építőanyagok, hordozható fémszerkezetek.
Nem fém építőanyagok, nem fémből készült hordozható szerkezetek, építőkövek, épületek nem fémből,

falicsempék nem fémből, farostlemez építéshez, habarcs, járólapok, gerendák, keretek nem fémből, készházak,
mobil épületek, nem fém konzolok és oszlopok építéshez, padlóburkolatok, pallók, parketta, redőny, téglák,
áthidalók és gerendák nem fémből, tetőfedő elemek, zsindelyek, spaletták.
37

Építkezés; épületek, épületek részeivel és berendezeivel kapcsolatos javítások; épületelemek és épület belső

és külső építőelemeinek, épületgépészeti berendezéseivel, szerelésével kapcsolatos szolgáltatások, építés, építési
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tanácsadó szolgáltatások, épületszigetelés, tetőfedő munkák és épület szigetelési és tetőfedési tanácsadás, műszaki

szaktanácsadás.
( 210 ) M 18 02750
( 220 ) 2018.09.19.
( 731 ) Horizont Global Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 6
19

Fém építőanyagok, hordozható fémszerkezetek.
Nem fém építőanyagok, nem fémből készült hordozható szerkezetek, építőkövek, épületek nem fémből,

falicsempék nem fémből, farostlemez építéshez, habarcs, járólapok, gerendák, keretek nem fémből, készházak,
mobil épületek, nem fém konzolok és oszlopok építéshez, padlóburkolatok, pallók, parketta, redőny, téglák,
áthidalók és gerendák nem fémből, tetőfedő elemek, zsindelyek, spaletták.
37

Építkezés; épületek, épületek részeivel és berendezeivel kapcsolatos javítások; épületelemek és épület belső

és külső építőelemeinek, épületgépészeti berendezéseivel, szerelésével kapcsolatos szolgáltatások, építés, építési
tanácsadó szolgáltatások, épületszigetelés, tetőfedő munkák és épület szigetelési és tetőfedési tanácsadás, műszaki
szaktanácsadás.
( 210 ) M 18 02802
( 220 ) 2018.09.25.
( 731 ) ABF Grain Products Limited, London (GB)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) FUNNY CRISP
( 511 ) 30

Gabonából készült ételek reggelire, gabonaszeletek.

( 210 ) M 18 02848
( 220 ) 2018.10.01.
( 731 ) MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, Düsseldorf (DE)
( 740 ) Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Elektronikus adatbázisok; elektronikus formátumú kezelési útmutatók; kezelési útmutatók számítógépes

programok formájában; oktató és tanító készülékek és eszközök; online magazinok (blogok); letölthető on-line
elektronikus kiadványok; szoftver és szoftver alkalmazások; számítógépek; okostelefonok; adatfeldolgozó
készülékek, berendezések; adatbázisok; adattároló eszközök, közegek; média tartalmak; számítógéphez kialakított
perifériák; laptop számítógépek; letölthető elektronikus kiadványok; USB pendrive-ok ; memóriakártyák;
kompaktlemezek, DVD-k; digitális tárolási média; szemüvegek; hangszórószekrények, hangszóródobozok;
lézeres mutatók (világító mutatóeszközök, mutatópálcák); zsebszámológépek.
16

Papírból, kartonból vagy műanyagból készült tasakok és cikkek árucikkek csomagoláshoz és tároláshoz;

papír-írószer áruk; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések]; nyomtatványok; papír és
karton; papírvágó kések [irodai cikkek]; poszterek; térképek; javító és törlő eszközök; golyóstollak;
könyvkötészeti cikkek; fényképek [nyomtatott]; anyagok művészek részére; irodai kellékek, kivéve bútorok;
iratgyűjtők, dossziék [papíráruk]; öntapadós címkék, matricák [papíripari]; irodaszer szekrények [irodai
kellékek]; ceruzák; blokkok [papíráruk]; könyvecskék, brosúrák; papírnehezékek; asztali iratrendező tálcák;
írólap, írópapír; prospektusok; könyvek; könyvtámaszok; címkék papírból vagy kartonból; zászlók papírból;
szórólapok; műanyagfóliák csomagolásra; újrahasznosított cellulózlapok csomagoláshoz; üdvözlőlapok,
M3101
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üdvözlőkártyák; ajándékkártyák papírból; papír, karton és műanyag feltöltőkártyák vásárláshoz; naptárak;

kártyák; katalógusok; fénymásolópapír, nyomtatópapír; szövegkiemelő tollak; noteszok; dossziék (papíráruk)
[irodai kellékek]; papírzsebkendők, papírtörlők; radírgumik; asztali könyöklők; fényképtartók; pecsétbélyegek;
bélyegzőtartók; bélyegző [pecsét] tartó dobozok; bélyegzőpárnák, festékpárnák; palatáblák [íráshoz]; folyóiratok;
újságok; kiadványok.
35

Kis- és/vagy nagykereskedelmi szolgáltatások, úgy is mint katalógusokon keresztül történő online vagy

postai rendelések az alábbi termékek vonatkozásában: élelmiszerek, luxus cikkek, dohány; alkoholos és
alkoholmentes italok, vegyszerek, tisztítókészítmények, polírozó készítmények, dörzsölő és mosószerek,
testápolási cikkek, gyógyászati termékek, kozmetikai szerek, szépségápolási termékek, egészségügyi/higiéniai
készítmények, gyógyászati, gyógyszerészeti és állatgyógyászati eszközök, illatszerek, papír, papír-írószer áruk,
ruházati cikkek, ruhakiegészítők, cipők, lábbelik, kalapáruk, lábtörlők, háztartási cikkek, gépek háztartási
használatra, kéziszerszámok, építőanyagok, kertészeti cikkek, kertészeti felszerelések, optikai cikkek, elektromos
vagy elektronikus berendezések, szoftver, számítógépes hardver, okostelefonok, telefonok, számítógépek,
ékszerek, órák, letölthető zenefájlok, letölthető videofelvételek, letölthető játékok, letölthető szoftverek és
alkalmazások, sportcikkek, textiláruk, táskák, csomagolóanyagok, papírtermékek, fűtő- és hűtőkészülékek,
formanyomtatványok, világítókészülékek, fémáru cikkek, esernyők, műalkotások, konyhai eszközök (kisméretű),
tűzhelyek, háztartási és ipari konyhagépek, vágóeszközök, evőeszközök, kések, ollók, játékok, bútorok,
lakberendezési tárgyak, autótartozékok, gyertyák, szerszámok és fémáruk, cikkek a DIY termékekhez, virágok,
növények, magvak, hobby és kézműves kellékek, elektromos és elektronikus árucikkek, hangfelvétel- és
adathordozók, világító-, főző-, fűtő-, hűtő-, szárítókészülékek, szellőztető berendezések, szaniter berendezések és
szaniter szerelvények, jármüvek, járműalkatrészek és járműtartozékok, pirotechnikai eszközök, optikai
készülékek és eszközök, hangszerek, irodai kellékek, táskák és lószerszámok, sátor, ponyvák, vitorlavásznak,
bőrök és műbőrök, mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti termékek, táplálékok és takarmányok állatoknak és
kiegészítők, táplálékok és takarmányok állatoknak, dohányzási cikkek, humánerőforrás-gazdálkodási és felvételi
szolgáltatások, személyzeti tanácsadás, személyzeti felvétel, személyzeti irányítás, személyzeti toborzás; az üzleti
adatok gyűjtése és rendszerezése; a másoknak szóló hirdetések terjesztése on-line elektronikus kommunikációs
hálózaton keresztül; on-line megrendelések számítógépes feldolgozása; üzleti információk összeállítása
adatbázisokban; számítógépes adatbázisban a mások áruiról és szolgáltatásairól szóló hirdetési információk
összeállítása; a bónusz- és hűségprogramok fejlesztése, mint ügyfélmegtartó intézkedések formájában marketing
célokra, kedvezményes szállítási szolgáltatásokkal; bónusz- és hűségprogramok mint ügyfélhűség programok
fejlesztése, nevezetesen egy kedvezmény program kezelése, amely résztvevőknek engedményeket biztosít a
szállítási szolgáltatásokra vonatkozóan a tagok kedvezményes rendszere alkalmazásával; kereskedelmi és üzleti
kapcsolatok szervezése áruk és szolgáltatások értékesítésére és vásárlására; általános és fogyasztási cikkek
tekintetében a megrendelések elhelyezése, rendelésszállítás és számlaügyintézés, ide értve az elektronikus
kereskedelmet is; szolgáltatások bemutatása az interneten; előfizetések ügyintézése; üzleti tanácsadás,
professzionális üzleti tanácsadás, vezetői tanácsadás, professzionális tanácsadás vállalkozás indításához,
professzionális üzleti tanácsadás a franchise-stratégiákhoz; üzleti menedzsment szolgáltatások; üzleti
menedzsment és szervezési segítség a gasztronómia, a kereskedelem, a vendéglátás, a szállodai és kereskedelmi
kisvállalkozások számára; marketing; merchandising; piackutatás; hirdetési- és reklámszolgáltatások;
reklámszövegek közzététele; PRszolgáltatások; kereskedelmi és reklámcélú vásárok és kiállítások szervezése;
kereskedelmi szolgáltatás és fogyasztói információs szolgáltatás, nevezetesen árverés szolgáltatás, automaták
bérbeadása, elhelyezéssel kapcsolatos szolgáltatás, üzleti kapcsolatok szervezése, kollektív vásárlási szolgáltatás,
kereskedelmi értékelési szolgáltatás; versenyek szervezése, ügynökségi szolgáltatások; import-export ügynöki
szolgáltatás, tárgyalással és elhelyezéssel kapcsolatos szolgáltatások, megrendeléssel kapcsolatos szolgáltatások,
ár-összehasonlító szolgáltatás, egyéb előfizetési szolgáltatások beszerzési szolgáltatása; irodai szolgáltatások;
segítségnyújtás az üzleti tevékenységekben; adminisztratív szolgáltatások; üzleti elemzés, kutatás és információs
szolgáltatások; ügyfélhüséggel, ösztönzőkkel, előnyökkel és bónuszrendszerekkel kapcsolatos szolgáltatások;
fogyasztói tanácsadás; bónusz, hűség, ösztönzési és ajándékozási rendszerek szervezése, vezetése és kezelése a
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fogyasztók számára marketing szempontok szerint; rajz, ajándék, utalvány és nyereményjáték szervezése

fogyasztók számára a fogyasztói hüségprogramok keretén belül; vásárlói események lebonyolítása reklámcélokra;
áruk és szolgáltatások bemutatása; áruk reklámcélú bemutatása a fogyasztók számára; adatbázisok összeállítása,
rendszerezése, frissítése és karbantartása; tanácsadás és konzultáció nyújtása bonusz, reklám, ajándék, jutalom,
nyereménytárgy, ösztönző és vásárlói hüségprogram keretében; vásárlási szolgáltatások [áruk és szolgáltatások
beszerzése vásárlók részére] marketing szempontok szerint; reklámszolgáltatások, nevezetesen reklámok
terjesztése mások számára elektronikus online kommunikációs hálózaton keresztül, valamint információgyűjtés
számítógépes adatbázisokban; import és export ügynökségek szolgáltatásai; megrendelések fogadása,
feldolgozása és kezelése (irodai funkciók); beszerzési szolgáltatások mások számára [áruk és szolgáltatások
vásárlása más vállalkozások számára]; megrendelés elhelyezés és kézbesítés, számlakezelés, beleértve az
e-kereskedelem keretein belül; számlázás; bónusz- és hűségprogramok mint ügyfél-hűségprogramok tervezése
marketing célokra [amennyiben a 35. osztályba tartoznak]; bónusz- és hűségprogramok nyomon követése a
statisztikai adatok összeállításához és a statisztikai adatok összetételéhez szükséges matematikai adatok
elemzésével [amennyiben a 35. osztályba tartozik]; hirdetések és reklámszolgáltatások; ügyfelek és az
ügyfélszolgálat vonzása postai reklám útján (levélküldés); kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások és vásárok
szervezése és lebonyolítása; hirdetési kezdeményezések tervezése, kidolgozása és lebonyolítása; szponzorálás
reklám formájában; nyomdai anyagok hirdetési célú közzététele; áruk bemutatása; értékesítési promóció mások
számára; hirdetési helyek, reklámanyagok és hirdetési idő kölcsönzése a kommunikációs médiában; minták
eloszlása; szponzorálás keresés; marketing (piackutatás), digitális hálózatokon keresztül is; piackutatás;
közvélemény-kutatás; merchandising (értékesítési promóció); adatkeresés számítógépes fájlokban mások számára
és / vagy üzleti ügyekben; kereskedelmi információs ügynökségi szolgáltatások; adatok karbantartása
számítógépes adatbázisokban; áruk és szolgáltatások árvizsgálata; elektronikus rendszerben történt
megrendelések számlázása; irodagépek és berendezések, automaták és értékesítési standok bérbeadása; távközlési
szolgáltatások előfizetéseinek intézése mások számára; címek nyújtása hirdetési célokra, kereskedelmi és üzleti
kapcsolatokra, többek között az interneten keresztül, kereskedelmi célú kereskedelmi tranzakciók nyújtása
másoknak, szintén e-kereskedelem útján, mobil rádió szerződések nyújtása (másoknak), áruk adás-vételével
kapcsolatos szerződések nyújtása másoknak; hirdetési és promóciós szerződések megkötése mások számára;
újság-előfizetések bonyolítása mások számára; szerződések beszerzése [mások számára].
36

Kölcsön, hitel, és lízing szolgáltatások; fizetési szolgáltatások; pénzügyi információs szolgáltatások,

adatszolgáltatás és tanácsadás az alábbiakkal kapcsolatban; adósságbehajtás és faktorálási szolgáltatások;
adománygyűjtés; szponzorálási szolgáltatások; pénzügyi jelentések készítése; befektetési szolgáltatások; zálogház
szolgáltatások; értékutalványok és kuponok kibocsátása; elektronikus fizetési forgalom lebonyolítása internetes
vásárláshoz; jótállási szolgáltatások és garancia szolgáltatások karbantartáshoz, javításhoz, elektromos és
elektronikus eszközök és felszerelések üzembehelyezéséhez és korszerűsítéséhez kapcsolódó garanciával és
kiterjesztett garanciával kapcsolatban; jótállási szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások; ingatlannal kapcsolatos
szolgáltatások; bankkártya szolgáltatások; bankügyletek lebonyolítása; alkuszi/ügynöki tevékenység;
adósságbehajtás; adóbecslés; pénzügyi tanácsadás; pénzügyi szponzorálás; pénzügyi értékelés [biztosítás,
bankügyletek, ingatlan]; finanszírozási szolgáltatások; bérházak kezelése; felszámolási szolgáltatások, pénzügyi;
ingatlantulajdon-kezelés; hitelirodai szolgáltatások; irodahelyiségek bérbeadása; pénzügyi menedzsment;
ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; vámügynöki pénzügyi szolgáltatások; terhelési [charge] kártyák
által folyósított kifizetések feldolgozása.
37

Karbantartási szolgáltatások; építés; elektromos és elektronikus berendezések, irodaiberendezések javítása;

javítás az ingatlanszektorban; elektromos és elektronikusberendezésekkel és irodai berendezésekkel kapcsolatos
üzembe helyezési szolgáltatások;számítógép hardware és számítógépes hálózatok üzembe helyezése és
karbantartása.
38

Telekommunikációs szolgálatások; információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes információkhoz

való hozzáférés biztosítása; telekommunikációs csatlakozások biztosítása egyglobális számítógépes hálózathoz;
kommunikáció biztosítása számítógép terminálokkal; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatások [távközlési
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szolgáltatások]; rádiós kommunikáció; műholdas kommunikációs szolgáltatások üzleti felhasználók számára;

elektronikus levelezés ;távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások; mobiltelefonos kommunikáció;
üzenetküldés; hírügynökségek; elektronikus üzenetgyűjtés és -átvitel; telefonos szolgáltatások; letölthető hang és
videofájlok elektronikus továbbítása számítógépen és kommunikációs hálózatokon keresztül; interaktív chat
szobák biztosítása számítógép felhasználók és előfizetők között történő üzenetátvitelre témák széles körére
vonatkozóan; elektronikus játékok, zene, filmek és videók adatfolyamos átvitele interneten keresztül; globális
számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása; azonosításra, elhelyezkedés meghatározásra,
csoportosításra, terjesztésre alkalmas elektronikus hálózatok biztosítása a felhasználók számára és az adatok és
linkek kezelése harmadik féltől származó számítógépes kiszolgálókhoz, számítógépes processzorokhoz és
számítógépes felhasználókhoz; az ételek és luxuscikkek online adatbázisaihoz való hozzáférés biztosítása;
adatátviteli szolgáltatások távközlésihálózatokon és vezeték nélküli távközlési hálózatokon keresztül a
szórakoztatóiparban; ételekhez, luxus és fogyasztási cikkekhez kapcsolódó termékinformációkhoz való
hozzáférésbiztosítása; hang, videó és audiovizuális tartalmak biztosítása a közösségi hálózatokon keresztül
[műsorszórási szolgáltatások]; információs és szórakoztató célú társadalmi hálózat építési weboldalhoz való
hozzáférés biztosítása; online számítógépes adatbázisok és kereshető online adatbázisokhoz való hozzáférés
szerzése az információcsere és networking területén.
39

Áruszállítás autóval, biciklivel, teherautóval, kisteherautóval, busszal, vonattal,

repülőgéppel,tömegközlekedéssel, robottal, drónnal; szállítás; logisztika a szállítási szektorban; csomagokés/vagy
áruk csomagolása és tárolása; utazások szervezése; csomagok és/vagy áruk gyűjtése,fuvarozása, megrendelése,
szállítása; csomagok és/vagy áruk szállítása járművön, hajón, repülőgépen; logisztika a szállítási szektorban,
különösen áruk megrendelése a szállításiszektorban, áruk szállításának szervezése; szállítmányozási ügynökség;
fuvarozásiszolgáltatások (teherszállítás), áruk vámjellegű behozatala mások számára kivételével;szállítási
ügynökség; küldemény nyomon követése, úgyis, mint áruk elektronikus nyomonkövetése; áruk raktárban történő
tárolása és hűtött tárolási szolgáltatások; elektronikusan tárolt adatok és dokumentumok (fizikai) tárolása.
41

Oktatás biztosítása; szakmai képzés, betanítás; szórakoztatási szolgáltatások; sport- és kulturális

tevékenységek; szemináriumok, műhelyek, konferenciák, versenyek rendezése és szervezése; kongresszusok
szervezése és lebonyolítása; tanfolyamok biztosítása; sportversenyek rendezése; online jegyirodái szolgáltatások
szórakoztatási célokra; jegyfoglalás kulturális rendezvényekre; jegyfoglalási szolgáltatások előadásokra és más
szórakoztató rendezvényekre; nyomtatványok kiadása; kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatás;
klubokszolgáltatásai; szórakoztató klubok szolgáltatásai; szabadidős, rekreációs tevékenységek szervezése;
szabadidős tevékenységek biztosítása; szabadidős létesítmények biztosítása; szabadidős létesítmények
üzemeltetése; csoportos rekreációs, szabadidős tevékenységek szervezése; különleges rendezvények tervezéséhez
kapcsolódó szaktanácsadás; díjátadó ünnepségek szervezése; elektronikus folyóiratok on-line közzététele (nem
letölthető) és blogok közzététele felhasználók által létrehozott vagy tagoknak speciális tartalmakkal; elektronikus
kiadói szolgáltatások (beleértve az elektronikus kiadványokat is); coaching; pénzügyekkel kapcsolatos coaching;
oktatótanfolyamok lebonyolítása; tanfolyamok, szemináriumon és műhelyek szervezése, tartása; uszodai
létesítmények; létesítmények biztosítása egészségkluboknak [mozgásgyakorlatok]; egészségklub szolgáltatások
[egészség és fitnesz]; edzőlétesítmények biztosítása sportoláshoz; óvodák; sport táborokkal kapcsolatos
szolgáltatások; sportlétesítmények üzemeltetése; kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatás; coaching a gazdasági
és igazgatási kérdésekben, valamint a finanszírozással kapcsolatban.
42

Információtechnológiai (IT) szolgáltatások; tesztelés, hitelesítés és minőség-ellenőrzés; felhöalapú

számítástechnika; online ügyfélfórum készítése [programozás] és / vagy tárhely biztosítása a vita során való
részvételhez, információk megosztásához, más felhasználóktól érkező értékelésekhez és visszajelzésekhez
termékekről és szolgáltatásokról, virtuális közösségek létrehozásához és a közösségi hálózatokon való
részvételhez; nem letölthető online szoftverek és alkalmazások ideiglenes felhasználása, bérbeadása és
kölcsönzése audio és videó fájlok adatfolyamos átviteléhez (streaming), termék kézikönyvekhez,
termékinformációkhoz, játékokhoz, közösségi hálózatokhoz, szöveges és multimédia fájlokhoz; tudományos és
technológiai szolgáltatások; tervezési szolgáltatások; technológiai elemzés; kutatási szolgáltatások nyújtása;
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számítógépes hardverfejlesztés; számítógépes szoftver fejlesztése; szoftverek frissítése; számítógépekkel

kapcsolatos konzultáció; számítógépes szoftver tervezése; számítógépes rendszerek tervezése; honlapok
tervezése; weboldalak tervezése; információtechnológiai támogató szolgáltatások; számítástechnikai
felszerelésekkel kapcsolatos szakkonzultációs szolgáltatások; új termékek kutatása és fejlesztése mások számára;
webhelyek létrehozása és fenntartása mások számára; szoftvertelepítés; számítógépes szoftver karbantartás és
frissítés ; adatok és számítógépes programok konvertálása, nem fizikai átalakítás; fizikai adatok vagy
dokumentumok átalakítása elektronikus médiába; számítógépes programok másolása; anyagtesztelés; tárhely
biztosítása honlapokhoz; számítógépes szoftver bérbeadása; számítógépek bérbeadása; szoftver-karbantartás;
számítógépes adathelyreállítás; adatfeldolgozással kapcsolatos programok készítése; ipari formatervezés;
csomagolástervezés; iparművészeti tervezési szolgáltatások; beltéri dekoráció tervezése; felmérés; számítógépes
programozással kapcsolatos tanácsadás; hálózati kiszolgálók [webszerverek] bérlete; minőségellenőrzés és
-vizsgálat; internetes tárhely szolgáltatás online sorsjátékokhoz és online versenyekhez mások számára.
43

Étel- és italellátás, ideiglenes szállásbiztosítás; kávéházak; éttermi szolgáltatások; önkiszolgáló éttermi

szolgáltatások; parti-szervezési szolgáltatások (étel- és italellátás); vendéglátás; étel ésital szolgáltatás (azonnali
fogyasztásra történő étel és ital házhozszállítás, vendéglátás céljából);teríték és evőeszközök kölcsönzése;
főzőeszközök bérbeadása; székek, asztalok, asztalterítők,üvegáruk kölcsönzése; ivóvízadagoló automaták
bérbeadása; hordozható épületek bérbeadása(ideiglenes szállásbiztosítás vendégeknek); tárgyalótermek
bérbeadása, sátrak bérbeadása;bútorok bérbeadása, étkészletek bérbeadása.
45

Online közösségi hálózatok szolgáltatásai; mások által egyéni igények kielégítésére nyújtott egyéni és

közösségi szolgáltatások, nevezetesen közösségi hálózatok online szolgáltatásai;digitális online programok
licenceinek/engedélyeinek kiadása; adatfeldolgozási programok engedélyeinek kiadása; szellemi tulajdonjogok és
szerzői jogok engedélyezése; licencek kiadása franchise koncepciókhoz; szoftverlicencek.
( 210 ) M 18 02850
( 220 ) 2018.10.02.
( 731 ) FERRERO S.P.A., Alba, Cuneo (IT)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Cukrászsütemények, édességek, csokoládé és csokoládé termékek, csokoládé szeletek gabonafélékkel.

( 210 ) M 18 02851
( 220 ) 2018.10.02.
( 731 ) Szakács Tamás János, Debrecen (HU)
( 541 ) Silence Food
( 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).

( 210 ) M 18 02852
( 220 ) 2018.10.02.
( 731 ) Szakács Tamás János, Debrecen (HU)
( 541 ) Feeling Food
( 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,
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fűszeres mártások; fűszerek; jég [fagyott víz] (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

( 210 ) M 18 02901
( 220 ) 2018.10.08.
( 731 ) Koltai Balázs, Budapest (HU)
( 740 ) Pintz és Társai Kft., Budapest
( 541 ) PANIQ ROOM
( 511 ) 41

Játékok szervezése; játékszolgáltatások; játékszolgáltatások szabadulószobák formájában; közönség

bevonását célzó játékok szervezése; interaktív szórakoztatás.
( 210 ) M 18 02909
( 220 ) 2018.10.10.
( 731 ) Yurkov Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd
( 546 )

( 511 ) 18

Aktatáskák; bevásárlóhálók; bevásárlótáskák; bőr, nyers vagy félig megmunkált állapotban; bőrdarabok

bútordarabokhoz; bőröndök, kézitáskák; bőröndök, utazóládák [poggyász; bőrszíjak; bőrszíjak [nyergesáru];
bőrtakarók [szőrmék]; dobozok bőrből vagy műbőrből; ernyők, esernyők; erszények, pénztárcák; fogantytúk
bőröndökhöz; fogantyúk esernyőkhöz; fogantyúk sétapálcákhoz; hátizsákok; irattáskák, aktatáskák; irhák
[állatbőrök]; iskolatáskák; kalapdobozok bőrből; kenguru gyermekek hordozására [heveder]; kenguruk
[hevederek] csecsemők hordozására; kerekekkel ellátott bevásárlótáskák; kézitáska vázak; kézitáskák; kofferek
[kis utazóládák]; ládák bőrből vagy műbőrből; levéltárcák; moleszkin [bőrutánzat]; műbőr; oldaltáskák,
tarisznyák; piperetáskák üresen; ruhatáskák utazáshoz; sporttáskák; strandtáskák; táskák [zacskók, tasakok];
csomagolásra, bőrből; táskák; utazókészletek [bőráruk]; utazóládák; útitáskák; vállszíjak bőrből.
25

Alsónadrágok: alsónadrágok, rövid; alsóneműk; alsószoknyák; boák [nyakbavalók]; bodyk [alsóruházat];

bőrruházat; cilinderek, kürtőkalapok; cipőfelsőrészek; cipők; csecsemőkelengyék, babakelengyék;
csecsemőnadrágok [ruházat]; csuklyák, kapucnik [ruházat]; díszzsebkendők [ruházat]; dzsekik; dzsömper ruhák;
dzsörzék [ruházat]; egyenruhák; elasztikus (sztreccs) nadrágok; fátylak [ruházat]; fejfedők [kalapáruk];
fejszalagok [ruházat]; felsőkabátok, felöltők; felsőruházat; fülvédők [ruházat]; fürdőköpenyek; fürdőnadrágok,
úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák; fürdősapkák; fürdőszandálok, fürdőcipők; fűzők; fűzők [ruházat];
fűzős bakancsok; gabardinok [ruházat]; gallérok [ruházat]; harisnyanadrágok; harisnyatartók, harisnyakötők;
harisnyatartós cipőfűző; harisnyák; hurkolt/kötöttáruk; ingek; ingmellek [csipkés]; ing-szatlik; ingvállak,
pruszlikok; izzadságvédő alsóneműk; izzadságfelvevő harisnyák; jelmezek; kabátok; kalapok; kesztyűk [ruházat];
készruhák; kézelők [ruházat]; kombinék [alsónemű]; kosztümök; köntösök, pongyolák; kötények [ruházati];
kötöttáru; lábbeli felsőrészek; lábbelik; magas szárú cipők; magas szárú lábbelik; matrózblúzok; melegítők,
szvetterek; mellények; melltartók; muffok, karmantyúk [ruházat]; műbőr ruházat; nadrágok; női ruhák;
nyakkendők; nyaksálak, gallérvédők; övek [ruházati]; papírruházat; papucsok; pénztartó övek [ruházat];
pizsamák; pólók; poncsók; prémsálak [szőrmék]; pulóverek; ruhazsebek; ruházat, ruhaneműk; sapkák; sálak;
szandálok; szoknyák; szőrmebéléses kabátok; szőrmék [ruházat]; tarka selyemkendők [nyaksálak]; térdnadrágok;
térdszalagok, harisnyakötő szalagok; tógák; ujjatlan kesztyűk; vállkendők, nagykendők; vállszalagok; zoknik;
zoknitartók.
42

Divattervezés; ruha- és divattervezés; divattervezési tanácsadási szolgáltatások; divattervezési

szolgáltatással kapcsolatos tanácsadás; stílustanácsadás.
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( 210 ) M 18 03015
( 220 ) 2018.10.16.
( 731 ) KURUCZ AGRO Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) KURUCZ
( 511 ) 29
35

Húsok; feldolgozott hústermékek; húskrémek; belsőségek; hentesáruk; készételek húsból.
Húsokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; feldolgozott hústermékekkel kapcsolatos

kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; hentesárukkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;
húskrémekkel, belsőségekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; húsból készült készételekkel
kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; élő állatokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi
szolgáltatások.
43

Vendéglátás.

( 210 ) M 18 03027
( 220 ) 2018.10.17.
( 731 ) XTALIN Mérnöki Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság, Csepreg (HU)
( 740 ) Manhertz Ügyvédi Iroda, Pilisvörösvár
( 541 ) KRISTÁLYTISZTA ELEKTRONIKA
( 511 ) 16

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

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

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

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 18 03042
( 220 ) 2018.10.18.
( 731 ) MOHAnet Mobilsystems Műszaki Fejlesztő Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bőgős Péter, Budapest
( 541 ) MasterShelf
( 511 ) 9

Adatfeldolgozó készülékek, berendezések; áramlásmérők, fogyasztásmérők; audio interfészek; audiovizuális

vevőkészülékek; barométerek; bélyegzőórák (időregisztráló eszközök); betörésgátló riasztókészülékek;
cukortartalom mérők; csatlakozások elektromos vezetékekhez; csatolók (adatfeldolgozó berendezés);
digitálisjelek; digitális meteorológiai állomások; elektromos kommutációs készülékek; elektronikus
belépés-ellenőrzési rendszerek egymással összeköttetésben lévő biztonsági ajtókhoz; elektronikus jeladók; fekete
dobozok (adatrögzítők); felügyelő, ellenőrző berendezések, elektromos; fordulatszámmérők; frekvenciamérők;
füstjelző berendezések; GPS készülékek; gumiabroncsokban levő nyomás csökkenését automatikusan jelző
készülékek; gyorsulásmérők; hangátvitelre szolgáló készülékek; hő- és nedvességmérők; hőmérők, nem
gyógyászati használatra; időregisztráló készülékek; infravörös érzékelő berendezések; infravörös érzékelők;
integrált áramköri chipek; ipari műveletek távirányítására szolgáló elektromos berendezések; kazánvezérlő
eszközök; kilométerszámlálók járművekhez; kódolt kulcskártyák; kódolt mágneskártyák; központi feldolgozó
egységek; levegő elemzésére szolgáló készülékek; lopásgátló berendezések, elektromos; magasságmérők
(altiméterek); mágneses kódolók; mágneses személyazonosító kártyák; megfigyelő műszerek; mennyiségjelzők;
mércék, mértékek, mérőműszerek; mérőeszközök, mértékek; mérőkészülékek, elektromos meteorológiai
műszerek; mobiltelefonok; modemek; műholdak tudományos célokra; műholdas navigációs készülékek;
navigációs eszközök; nedvességmérők, higrométerek; mérőműszerek (1); mérőműszerek (2); nyomásmérő
eszközök (1); nyomásmérő eszközök (2); optikai karakterolvasók; optikai készülékek és eszközök; pénzérmével
működtetett szerkezetek; pénzszámláló és -válogató gépek; precíziós mérlegek; precíziós mérőműszerek; relék,
elektromos; riasztók; sebesség-ellenőrző készülékek járművekhez; sebességmérő műszerek (fényképészet);
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súlymérő berendezések(1); súlymérő berendezések (2); súlymérő készülékek és eszközök; sűrűségmérők,

denziméterek; szabályozó berendezések, elektromos; számítógépes hardver; számítógépes szoftveralkalmazások,
letölthető; számítógéphez kialakított perifériák; számítógépinterfészek; számlálók, mérőműszerek; szélmérök,
anemométerek; szkennerek (adatfeldolgozó eszközök); szolenoid szelepek (elektromágneses kapcsolók);
tachométerek; távadók, transzmitterek (távközlés)(1); távadók, transzmitterek (távközlés)(2); távirányító
készülékek; távmérő műszerek; teleméterek; távolságmérő, távmérő berendezések; telefonok; tűzjelző
készülékek; üzemanyagszintmérők;vákuummérők; variométerek; vezérlőpanelek (elektromosság); vezeték nélküli
telefonok; vízmérők, hidrométerek; vízszintjelzők; voltmérők; vonalkód leolvasók; fotométerek (1); fotométerek
(2); integrált áramkörök (1); integrál táramkörök (2); integrált áramkörök (3).
38

Mobiltelefonos kommunikáció; műholdas átvitel; nagysebességű adatátvitel; rádiós kommunikáció;

telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; üzenetek küldése.
42

Kalibrálás (mérés); kihelyezett szolgáltatók az információs technológia területén; kutatási és fejlesztési

szolgáltatások; mérnöki munkák, szolgáltatások; minőségellenőrzés; számítógépes rendszerek távfelügyelete
(monitoring); számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógépes szoftver bérlése,
kölcsönzése; adatfeldolgozó berendezések kölcsönzése, bérbeadása; számítógép-programozás; szerver hosting,
szerver bérlés; szoftver mint szolgáltatás (SaaS); szoftvertervezés; szoftvertelepítés.
45

Betörés elleni és riasztórendszerek felügyelete; éjjeliőr-szolgáltatások; lakásfelügyelet, házfelügyelet;

őrző-védő szolgáltatások; tűzjelző készülékek kölcsönzése.
( 210 ) M 18 03051
( 220 ) 2018.10.19.
( 731 ) PIERRE FABRE MEDICAMENT, Boulogne Billancourt (FR)
( 740 ) dr. Tilk Rita, Budapest
( 541 ) ORODRILL
( 511 ) 5

Gyógyszerek torokfájásra.

( 210 ) M 18 03053
( 220 ) 2018.10.19.
( 731 ) Hámori Tamás, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gere Dávid, Budapest
( 541 ) Manager Open
( 511 ) 41

Sportversenyek rendezése.

( 210 ) M 18 03055
( 220 ) 2018.10.19.
( 731 ) Dr. Theiss Naturwaren GmbH, Homburg (DE)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 541 ) HERPASTOP
( 511 ) 3

Fehérítő szerek és anyagok mosodai használatra; tisztító, polírozó, súroló és csiszoló készítmények;

szappanok; illatszerek, kozmetikumok, beleértve a nem orvosi bőrápolási és ápolószereket és hajápoló
készítmények; szempillák (hamis); hajápoló szerek; fogápolószerek.
5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; emberi vagy állatgyógyászati célú gyógyszerek;

egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás élelmiszerek és orvosi használatra készült anyagok;
táplálék-kiegészítők; vitaminkészítmények.
( 210 ) M 18 03056
( 220 ) 2018.10.19.
( 731 ) Webshop OLI s.r.o., Salka (SK)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
M3108

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 24. szám, 2018.12.28.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 546 )
( 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.

( 210 ) M 18 03073
( 220 ) 2018.10.19.
( 731 ) MHC Hotel Company Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Tilk Rita, Budapest
( 541 ) KOZMO
( 511 ) 43

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

valamennyi szolgáltatás); szállodai szolgáltatások; helyszínek biztosítása rendezvényekhez, ideiglenes irodai
férőhelyek és termek biztosítása; bár szolgáltatások; kávéházak; önkiszolgáló éttermek; kantinok, büfék,
étkezdék; vendéglátás; éttermi szolgáltatások.
( 210 ) M 18 03076
( 220 ) 2018.10.24.
( 731 ) BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED, London (GB)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) JOHN PLAYER SPECIAL RED
( 511 ) 34

Cigaretta; dohány, nyers vagy gyártott; saját maga által sodrandó dohány; pipadohány; dohánytermékek;

dohánypótló (nem orvosi célokra); szivarok; szivarka; cigarettagyújtók; szivargyújtók; gyufák; dohányzási
cikkek; cigaretta-papír; cigarettacsövek; cigarettaszűrők; zsebkészülék cigarettahengerléshez; kézi eszközök
dohánynak papírcsőbe történő befecskendezésére; elektronikus cigaretta; folyadékok elektronikus cigarettákhoz;
izzítandó dohánytermékek.
( 210 ) M 18 03112
( 220 ) 2018.10.26.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 18 03169
( 220 ) 2018.10.26.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) PYDIOLA
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 18 03170
( 220 ) 2018.10.26.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) REMINTER
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 18 03171
( 220 ) 2018.10.26.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) REMITRIN
M3109

( 511 ) 5

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 24. szám, 2018.12.28.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 18 03172
( 220 ) 2018.10.26.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) RENIXOLA
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 18 03173
( 220 ) 2018.10.26.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) TUXEVID
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 18 03174
( 220 ) 2018.10.26.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) VIZAPOLE
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 18 03175
( 220 ) 2018.10.26.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) VULLINA
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 18 03176
( 220 ) 2018.10.26.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) XIWERON
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 18 03177
( 220 ) 2018.10.26.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) ZORATEN
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 18 03194
( 220 ) 2018.10.29.
( 731 ) Loving Education & Technology Group Co., Ltd., Haidian District, Beijing (CN)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 41

Tanítás; oktatási szolgáltatások; oktatási vizsga; oktatási szolgáltatások; akadémiák [oktatás]; tutorálás;

könyvkiadás; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; személyes oktatási fórumok szervezése és
lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; műhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés];
versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line közzététele; nem
letölthető on-line elektronikus kiadványok biztosítása: nem letölthető on-line videók biztosítása; idegenvezetések
lebonyolítása; fordítás; óvodai szolgáltatások.
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( 210 ) M 18 03195
( 220 ) 2018.10.29.
( 731 ) Fhenzhen 2win Tech Limited, Guangming New District, Shenzhen (CN)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BOBOBIRD
( 511 ) 9

Látványláncok; szemüvegláncok; látványkábelek; szemüvegszálak; szemüveglencsék; szemüvegkeretek;

szemüvegek; lomyonok; szemüvegtokok; szemüvegtartók; napszemüvegek; okostelefon-tokok;
okostelefon-tartók.
14

Karórák; pántos órák; pántok karórákhoz; karóraszíjak; órák; bemutató dobozok órákhoz; gyűrűk

[ékszerek]; gyöngyök [ékszerek]; drágakövek; mutatók órákhoz és karórákhoz; elektromos órák és karórák.
( 210 ) M 18 03281
( 220 ) 2018.11.07.
( 731 ) Pont24 Group Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

Adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban;

árösszehasonlító szolgáltatások; célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési- és
reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése;
információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak
[fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; marketing szolgáltatások, pénzügyi auditálás,
webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; piaci
információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyagok
[röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési
ügynökségek; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2).
36

Alkuszi/ügynöki tevékenység; balesetbiztosítás; bankügyletek; betegségbiztosítás; biztosítási statisztikai

szolgáltatások; biztosítási tanácsadás; biztosítási ügynöki tevékenység; biztosítások; finanszírozási szolgáltatások;
hitelirodák; információk nyújtása biztosítási ügyekben; jelzálog-hitelezés; kölcsön (finanszírozás); pénzügyi
elemzések; pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyi tanácsadás;
életbiztosítás; részletfizetési hitelnyújtás; takarékpénztárak; telebankszolgáltatások; tőkekihelyezés,
tőkeberuházás; tulajdon-fenntartásos részletvétel hitelezése; zálogkölcsönzés.
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).
A rovat 164 darab közlést tartalmaz.
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