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Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 223.770
( 151 ) 2018.02.21.
( 210 ) M 16 02179
( 220 ) 2016.06.27.
( 732 ) Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, Csopak (HU)
( 740 ) Dr. Szalay Ferenc Ügyvédi Iroda, Budapest, 5.
( 546 )

( 511 ) 14

Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más időmérő eszközök (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
16

Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari

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

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

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

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

30

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

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

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).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 225.701
( 151 ) 2018.09.24.
( 210 ) M 17 00544
( 220 ) 2017.02.16.
( 732 ) Anschau David, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 35
38

Hirdetési felület kölcsönzése; hirdetési idő kölcsönzése; reklámozás.
Video on-demand közvetítések; nagysebességű adatátvitel; telekommunikációs csatlakozások biztosítása

egy globális számítógépes hálózathoz.
45

Online közösségi hálózatok szolgáltatásai.

( 111 ) 226.350
( 151 ) 2018.11.10.
( 210 ) M 17 00640
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( 220 ) 2017.02.23.
( 732 ) Lea Team Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Gyepes Péter Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
40

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

( 111 ) 226.352
( 151 ) 2018.11.12.
( 210 ) M 17 03419
( 220 ) 2017.10.26.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) LISAC
( 511 ) 5

Nőgyógyászati célú gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 226.353
( 151 ) 2018.11.12.
( 210 ) M 17 03555
( 220 ) 2017.11.06.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 226.511
( 151 ) 2018.11.23.
( 210 ) M 14 03882
( 220 ) 2014.12.19.
( 732 ) dr. Chen Zhen, Budapest (HU)
( 740 ) Spáhné dr. Szilágyi Éva, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.
( 111 ) 226.512
( 151 ) 2018.11.23.
( 210 ) M 17 00481
( 220 ) 2017.02.13.
( 732 ) CLT UFA S. A., Luxembourg (LU)
( 740 ) GONDA Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) RTL Gold
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 226.518
( 151 ) 2018.11.28.
( 210 ) M 17 00061
( 220 ) 2017.01.09.
( 732 ) BANDI VAMOS s.r.o., Ostrava (CZ)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) BANDI VAMOS
( 511 ) 3

Parfümök és illatanyagok; kozmetikai szerek; illatosított olaj; bőr- és cipőtisztító és fényesítő készítmények;

bőrkezelő szerek; súrolóanyagok; polírozó készítmények; mosodai készítmények.
14

Nyakkendőtűk; nyakkendőtűk [csíptetősek]; mandzsettagombok; órás termékek.

35

Hirdetési- és reklámszolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámterjesztés;

rádiós reklámozás; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámanyagok kölcsönzése; hirdetési
felület kölcsönzése; üzleti információk; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése más
cégeknek]; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; áruk bemutatása kommunikációs médiában,
kiskereskedelmi célokból; termékbevezetések tervezése, szervezése; kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok
közvetítése; termékek eladásáról és vételéről szóló szerződések közvetítése.
( 111 ) 226.669
( 151 ) 2018.12.04.
( 210 ) M 17 04126
( 220 ) 2017.12.27.
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( 732 ) Aldi Magyarország Élelmiszer Bt., Biatorbágy (HU)

( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 1

Vegyszerek ipari használatra; tudományos célra használt vegyszerek; vegyszerek fényképészeti használatra;

mezőgazdasági vegyszerek; kertészetben használt vegyszerek; erdészetben használt vegyszerek; feldolgozatlan
műgyanták; feldolgozatlan műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek lágyítására, temperálására szolgáló
készítmények; forrasztáshoz használt vegyszerek; élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok;
cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok; kertészeti földkeverékek cserépbe; trágyák, műtrágyák,
trágyafélék.
2

Színezőanyagok; lakkok és politúrok; rozsda elleni tartósítószerek; fakorhadás megelőzésére szolgáló

készítmények; festőanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták; fémek fólia és por formájában.
3

Mosodai készítmények; fehérítő készítmények; polírozó készítmények; zsíreltávolító, zsírtalanító

készítmények; dörzsölő szerek; szappanok; illatszer készítmények; esszenciális olajok; kozmetikai szerek;
hajápoló folyadékok; fogkrémek; szájvizek, nem gyógyászati célra; WC-tisztítók; tisztítószerek háztartási
célokra; bőrápoló készítmények; mosogatószerek; tusolózselék, szájvizek, nem gyógyászati célra; mosóadalékok
ruhákhoz; levegő illatosító készítmények; színeltávolító készítmények; tisztítókészítményeket tartalmazó
törlőkendők.
4

Automata hajtóműolaj; ipari zsír; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; üzemanyagok

(beleértve a motorbenzint is); világító üzemanyag; viaszgyertyák, gyertyabelek; illatosított gyertyák; rovarriasztót
tartalmazó gyertyák; teamécsesek; faszénbrikettek; grillgyújtós.
5

Gyógyszerészeti készítmények; orvosi készítmények; állatgyógyászati készítmények; egészségügyi

készítmények gyógyászati használatra; diétás ételek gyógyászati célokra; diétás készítmények gyógyászati
használatra; állatorvosi használatra kialakított diétás szerek; bébiételek; táplálék kiegészítők; tapaszok,
kötszeranyagok; orvosi kötszerek, fogtömő anyagok; fogászati viasz; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására
szolgáló készítmények; gombaölő szerek, fungicidek; gyomirtó szerek, herbicidek; pelenkák csecsemőknek és
inkontinenciában szenvedőknek; vatta gyógyszerészeti célokra; szájon át szedhető fájdalomcsillapítók; gyomirtó
szerek, herbicidek; gyógyhatású ajakkrémek; légyfogó papír; higiéniai készítmények és cikkek.
6

Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; ércek; feldolgozatlan vagy félig feldolgozott fémek, nem meghatározott

használatra; hordozható fémszerkezetek; kábelek, huzalok és láncok, fémből; fémáruk; kádak, medencék fémből;
páncéltermek és széfek; szögek; fémcsavarok; csavaranyák, reteszek és rögzítők fémből; létrák és állványzatok,
fémből; fém tolózárak; szállítható, mobil üvegházak fémből, háztartási használatra; lakatok.
7

Szerszámgépek; motorok, nem szárazföldi járművekhez; erőátviteli kapcsolók gépekhez; nem kézi

működtetésű mezőgazdasági eszközök; keltetőgépek; árusító automaták; palacktöltő gépek; gépek szénsavas
italok gyártásához [elektromos]; ásványvízgyártásban használt gépek; gabona-elválasztók; sörpumpák; szénakötő,
szénakötöző gépek; elektromos viaszpolírozó gépek és eszközök; fúrógépek; kenyérvágó gépek; vasalógépek;
vajkészítő gépek; hordozható rotációs gőzprések textíliákhoz; gőzgépek; gőzzel tisztító készülékek; tömítések
[hajtóművek részei]; konzervnyitók, elektromos; prés légmotorok, sűrített levegős motorok; sűrített levegős
szivattyúk; nyomdagépek; dinamók; kerékpár dinamók; csomagológépek, betétek szűrőgépekhez; kefék,
elektromos működtetésű [gépalkatrészek]; áramfejlesztő generátorok; elektromos kalapácsok; elektromechanikus
élelmiszergyártó gépek; zsírtalanító gépek; címkézők [gépek]; festőgépek; színezőgépek; festékszórók;
festékszóró pisztolyok [gépek], levegővel működtetett; elektromos ablaknyitó berendezések; ablaknyitók,
hidraulikus; ablaknyitók, pneumatikus; ablakzárók, elektromos; ablakzárók, hidraulikus; ablakzárók,
pneumatikus; szűrőgépek; palackmosó gépek; húsdarálók [gépek]; marógépek; gyümölcsprések, elektromos,
háztartási használatra; zöldségreszelő gépek; mosogatógépek cserépedényekhez; menetfúró és menetvágó gépek;
simítóprések; gravírozógépek; szecskavágó kések; kalapácsok [gépalkatrészek]; elektromos kézifúrók; nem
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kézzel működtetett, kézi szerszámok; varrógépek, tűzőgépek; gereblyegépek; faipari, famegmunkáló gépek;

emelő berendezések; elektromos kávédarálók; motoros fűrészek; ragasztópisztolyok, elektromos; dagasztógépek,
gyúrógépek; sűrített levegős gépek; elektromos keverőgépek; golyóscsapágyak; tüskék, lyukasztók
lyukasztógépekhez; lyukasztógépek, perforálógépek; elektromos hegesztő készülékek; gázhegesztő gépek;
elektromos hegesztőkészülékek; gázhegesztő gépek; forrasztólámpák; levegőszivattyúk [garázsfelszerelések];
kaszáló- és aratógépek; kések fűnyírókhoz; mángorlógépek; textilipari gépek; száraztésztagyártó gépek; ollók
(elektromos); kések [gépalkatrészek]; elektromos kések; fenőgépek; keverőgépek; keverőgépek háztartási
használatra [elektromos]; őrlőgépek; elektronikus konyhai darálók; őrlőgépek háztartási használatra, nem kézi;
hulladékaprító gépek; varrógépek; szegecselőgépek; papírgyártó gépek; elektromos parketta-fényesítő gépek;
borsőrlők, nem kézi működtetésű; (elektromos) csiszológépek és -berendezések; pneumatikus kalapácsok;
szivattyúk [gépek, motorok vagy hajtóművek részei]; szivattyúk [gépek]; dobok, tamburinok hímzőgépekhez;
fűnyírók; szabályozók [géprészek]; gőzcsapdák; elektromos tisztítógépek és berendezések; robotok [gépek];
habverők, elektromos; keverők, keverőgépek; fűrészlapok [géprészek]; fűrészasztalok [géprészek]; fűrészgépek;
kipufogódobok, hangtompítók motorokhoz és hajtóművekhez; rostáló berendezések; ollók, elektromos;
nyírógépek; szelepek [géprészek]; kiegyenlítő, kiegyensúlyozó gépek; élezőkerekek, köszörűkövek [géprészek];
élezőkerekek, köszörűkövek [géprészek]; elektromos habverők háztartási célokra; gázzal működő lángvágók;
vágógépek, vágószerszámok; elektromos cipőfényezők; gázhegesztő gépek; elektromos hegesztőkészülékek;
műanyagok lezárására szolgáló elektromos készülékek; elektromos hegesztőkészülékek; (elektromos) szőnyeg- és
padlószőnyeg-tisztító gépek és készülékek; rokkák; öblítő gépek; porszívók; zsákok porszívókhoz; csövek
porszívókhoz; porszívóhoz csatlakoztatható illat- és fertőtlenítőszer szóró tartozékok; bélyegzőgépek,
sajtológépek; stoppológépek; kötőgépek; elektromos ajtónyitók; ajtónyitók, hidraulikus; ajtónyitók, pneumatikus;
elektromos ajtózárók; hidraulikus ajtózárók, pneumatikus ajtózáró berendezések; elektromos keverőgépek;
gyomláló gépek; emelőszerkezetek [gépek]; mosóberendezések; mosógépek; vízmelegítők [géprészek];
szerszámok [géprészek]; befogóeszközök szerszámgépekhez; szerszámgépek; csörlők, vitlák; ruhacsavaró,
ruhafacsaró gépek mosáshoz; kolbásztöltő gépek; töltőgépek; elektronikus konyhai darálók; elektromos
működtetésű szerszámok; fűrészlapok szerszámgépekhez; elektromos szerszámokkal használt korongok
csiszoláshoz; elektromos szerszámokhoz való fejek; foglalatok szerszámgépekhez; habverők, mint elektromos
készülékek; mosóberendezések; konyhai szerszámok [elektromos eszközök]; elektromos kerti gépek; elektromos
működtetésű szerszámok; fűrészlapok szerszámgépekhez; elektromos szerszámokkal használt korongok
csiszoláshoz; elektromos szerszámokhoz való fejek; foglalatok szerszámgépekhez; festőgépek; betétkések
fémmegmunkáló gépekhez; elektromos csavarhúzók; légsűrítők [gépek]; elektromos szögbelövő pisztolyok.
8

Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák;

elektromos és nem elektromos szőrtelenítő eszközök; nem elektromos csavarhúzók; ágvágók [kéziszerszámok];
fúrók.
9

Tudományos készülékek és berendezések; hajózási készülékek és műszerek; fényképészeti készülékek és

eszközök; optikai készülékek és eszközök; mérőműszerek; mechanikus életmentő készülékek; elektromos áram
vezetésére szolgáló berendezések, készülékek és kábelek; elektromos áram kapcsolására szolgáló berendezések és
készülékek; elektromos áram átalakítására szolgáló berendezések és készülékek; elektromos áram tárolására
szolgáló készülékek és berendezések; elektromos áram vezérlésére szolgáló készülékek és berendezések;
felvevőkészülékek; berendezések hang, adatok vagy képek közvetítésére; képreprodukáló készülékek; mágneses
adathordozók; hanglemezek; kompaktlemezek, CD-k; DVD-k; digitális tárolási média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; pénztárgépek; számológépek; adatfeldolgozó berendezések;
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülék; balesetek elleni védőkesztyűk; elemek; szemüvegek
[optika]; optikai eszközök, teljesítménynövelők és javítók; számítógép hardverek; elektromos hosszabbítók,
elosztók; elektromos áramköri kártyák; biztonsági, védelmi és jelzőkészülékek; audio berendezések;
TV-készülékek; digitális videolemez [DVD] felvevők; DVD-lejátszók; DVD-k; távközlési felszerelés; USB
pendrive-ok; földmérő berendezések és eszközök; filmfelvevő gépek és berendezések; súlymérő készülékek és
eszközök; jelző berendezések és készülékek; ellenőrző (felügyelő) berendezések és készülékek; oktatási
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készülékek és eszközök.

10

Művégtagok; műszemek; műfogak, ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok; mozgáskorlátozottak

számára készített terápiás eszközök és segédeszközök; masszázsberendezések; sebészeti és sebkezelési
felszerelések; fogászati berendezések; állatorvosi készülékek és eszközök; ortopédiai cikkek; sebészeti
varratanyagok; masszázsberendezések; berendezések, gépek és tárgyak csecsemőknek; cumik; orvosi műszerek;
rollátorok, járássegítő kocsik időseknek; testedzésre szolgáló terápiás készülékek.
11

Világítókészülékek; fűtőkészülékek; gőzfejlesztő berendezések; főző berendezések; hűtőkészülékek;

szárítóberendezések; szellőztető berendezések; vízelosztó berendezések; egészségügyi készülékek, vízellátó és
közegészségügyi berendezések; zseblámpák, elektromos; elektromos lámpák; villanykörték; szaniterek és
fürdőszobai szerelvények és vízvezeték tartozékok; elektromos főzőeszközök; elektromos fűtőberendezések;
elektromos grillsütők; elektromos ruhaszárítók [hőszárítók]; elektromos hűtők, hűtőszekrények [háztartási
célokra]; elektromos ventilátorok [háztartási célokra]; elektromos tűzhelyek háztartási célokra; hajszárítók;
szökőkutak, locsolókészülékek és öntözőrendszerek; kempingfőzők; barbecue eszközök, készülékek; hűtőtáskák;
világítótestek, lámpatestek; forrólevegős sütők; LED-es lámpatestek, fényforrások; halogén izzók.
12

Járművek és szállítóeszközök; kerékpárok; motorkerékpárok; járművek részei és szerelvényei; gokartok;

nem motoros robogók [járművek]; üléshuzatok járművekhez; kerekek.
13

Lőfegyverek; lőszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tűzijátékszerek.

14

Nemesfém ötvözetek; ékszerek; díszek [ékszerek]; ékkövek; féldrágakövek; időmérők; időmérő eszközök.

15

Hangszerek; elektronikus billentyűzetek [hangszerek]; zongorák.

16

Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; irodai kellékek; papíripari

vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; írószerek; festékes dobozok és ecsetek; hengerek
szobafestőknek; művészecsetek; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések]; nyomdabetűk;
klisék; papírból, kartonból vagy műanyagból készült tasakok és cikkek árucikkek csomagolásához és tárolásához;
autóstérképek; kézműves anyagok papírból; derékszögű vonalzók rajzoláshoz; körzők; ajándékcsomagoló papír;
ajándékcímkék; ajándékcsomagoló fólia; egészségügyi papír, WC-papír; papírtörölközők; asztalneműk papírból;
festéktálcák; festőhengerek; papír-írószer áruk; fotónyomtató papír [nem kémiailag érzékenyített];
ragasztóanyagok irodai használatra; papírból készült szalagok; nyomatok; műanyag fólia csomagolásra.
17

Gumi; guttapercha; azbeszt; mica, csillámpala; feldolgozatlan és félig feldolgozott guttapercha helyettesítői;

feldolgozatlan és félig feldolgozott gumi helyettesítői; feldolgozatlan és félig feldolgozott azbeszt helyettesítői;
feldolgozatlan és félig feldolgozott csillám helyettesítői; műanyag fóliák [félkész termékek]; félkész gyanta;
tömítő és szigetelő anyagok; kitömő, tömítő anyagok; rugalmas csövek, tömlők és ezekhez való szerelvények (a
szelepeket is beleértve), valamint szerelvények merev csövekhez, egyik sem fémből; tömítőgyűrűk.
18

Bőrök és műbőrök; állatbőrök és irhák; utazótáskák, bőröndök, tárcák és más hordozóeszközök; esernyők és

napernyők; sétapálcák; korbácsok, ostorok; hámok; lószerszámok; nyakörvek állatoknak; ruhák állatoknak;
poggyász; hátizsákok, hátitáskák; pórázok kisállatoknak.
19

Építőanyagok, kivéve fém; merev csövek, nem fémből [építés]; aszfalt, szurok és bitumen; építmények

(hordozható - kivéve fém); emlékművek nem fémből.
20

Bútorok; tükrök (ezüstözött üveg); képkeretek; tároló egységek [bútorok]; tárolók, nem fémből

[raktározáshoz, szállításhoz]; csont, nyers vagy részben megmunkált állapotban; bálnaszila [halcsont], nyers vagy
félig megmunkált állapotban; gyöngyház nyers vagy félig megmunkált állapotban; osztrigahéjak, kagylók;
tajtékkő [szepiolit]; borostyán; csavarok, nem fémből; gardróbszekrények; tároló állványok; tároló ládák
műanyagból; kerti bútorok; felfújható (gumi) matracok; kempingmatracok; ágyak, ágyneműk, matracok, párnák,
díszpárnák; cipőszekrények; fekhelyek, ágyak házi kedvencek részére; kézzel működtetett nem fémből készült
kerti tömlődobok; ruhafogasok, ruhaakasztók, vállfák.
21

Háztartási eszközök, kis méretű; asztalneműk, főzőedények és tárolók; fésűk; szivacsok; kefék és ecsetek,

kivéve a festési célokra valókat; kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; nyers vagy félig
megmunkált üveg, kivéve az építési üveget; háztartási üvegáru; porcelánok; agyagedények; tisztítórongyok;
fogkefék (elektromos -); háztartási vagy konyhai eszközök; étkészlet, a kések, villák és kanalak kivételével;
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kozmetikai és toalett eszközök és fürdőszobai felszerelések; edények, fazekak; öntözőberendezések; ételtartók

kedvtelésből tartott kisállatoknak; madárkalitkák; vödrök; kávéskészletek; serpenyők; kertészeti kesztyűk; seprűk;
szobrok, kisplasztikák, dísztáblák és művészeti alkotások porcelánból, terrakottából vagy üvegből, amelyek ebbe
az osztályba tartoznak.
22

Zsinegek, spárgák; hálók; ponyvák, sátoranyagok, sátrak és nem rögzített takarók; vitorlák; zsákok

ömlesztett anyagok szállítására és tárolására; kitömő anyagok; nem gumiból, műanyagból, papírból vagy
kartonból készült töltőanyagok; nyers textilrostok.
23

Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.

24

Textilek és textilhelyettesítők; vásznak; függönyök; zuhanyfüggönyök; tányéralátétek, nem papírból;

matrachuzatok; fürdőszobai törölközők; ágyneműk és takarók; konyharuhák és asztalterítők; steppelt paplanok,
paplanok; fedőtakarók, plédek; törölközők; pehelypaplanok; takarók kisállatok számára; hálózsákok.
25

Ruházati cikkek; kalapáruk; lábbelik; dzsekik; hosszúnadrágok; legging nadrágok, cicanadrágok; szoknyák;

talárok; harisnyaáruk, kötöttáruk; zoknik; derékszíjak, övek; nyaksálak [sálak]; alsóruházat, fehérneműk;
melltartók; pizsama; topok [ruházati cikkek]; ingek; pólók; felsőruházat; tornaruhák; sportcipők; dzsekik;
esőruhák; csecsemőruházat.
26

Csipke; hímzések; rugalmas szalagok; szalagok textilből; cipőfűzők; gombok; horgos kapcsok, francia

kapcsok; tűk; művirágok; hajdíszek, hajcsavarók, hajcsatok, álhajak; ruházati kellékek, varrási és textildekorációs
árucikkek; varrókészletek.
27

Szőnyegek, pokrócok, lábtörlők; lábtörlők [gyékények]; padlóburkolatok, mesterséges burkolatok; tapéta.

28

Játékok; játékszerek; videojátékok; torna- és sporttermékek; műkarácsonyfák; karácsonyfadíszek;

karácsonyfa talpak; játékszerek; miniatűr öntött fém járművek; babák; babaruhák; babaházak; játékszerek;
kirakós játékok [puzzle]; kitömött játékok; rádióvezérlésű játékok; játékok kisállatoknak; sportcikkek és
felszerelések.
29

Húsok; hal-, tengeri ételek és puhatestűek; baromfi, nem élő; vadhús; levesek és csontlevesek,

húskivonatok; tartósított zöldségek; gyümölcsök, tartósított; fagyasztott zöldségek; fagyasztott gyümölcsök;
szárított zöldségek; szárított gyümölcs; zöldségek, főtt; főtt gyümölcsök; feldolgozott gyümölcsök, gombák és
zöldségek (beleértve a dióféléket és hüvelyeseket); zselék; dzsemek, lekvárok [nem citrusfélékből];
gyümölcsbefőttek; tojások; tej; tejtermékek; étkezési olajok és zsírok; húsok; gomba, tartósított; angolszalonna;
burgonya alapú rágcsálnivalók; hüvelyes zöldség alapú snack ételek; zöldség alapú snack ételek; kész saláták;
előételként felszolgált saláták; vaj; mogyoróvaj; savanyúságok; feldolgozott zöldségtermékek; készételek húsból;
halételek; túlnyomórészt csirkehúsból készült készételek; feldolgozott tökmag.
30

Kávé; tea; kakaó; pótkávé; rizs, tápióka; szágó; liszt; gabonakészítmények; kenyér; süteménytészta;

pékáruk; torták cukrokból; kandiscukor; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; szirupok és melasz; élesztő;
sütőpor; só; mustár; ecet; szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; fűszerek; jég; müzliszeletek;
kenyérkeverékek; pizza; bagettek; gyümölcsös sütemények/torták; csokoládé; rágógumi; majonéz; paradicsom
ketchup; salátaöntetek; marinádok [fűszeres pácok]; lisztből készült tészták; metélt tészta, nudli, galuska;
tésztaételek; szárított gyógynövények; természetes édesítőszerek.
31

Mezőgazdasági, vízgazdasági termények, kertészeti és erdészeti termékek; vetőmagok; friss gyümölcsök és

zöldségek; friss kerti gyógynövények; diófélék [gyümölcsök]; fejes saláta, friss; gombák; friss tök; dinnyék; friss
avokádó; természetes növények; virágok; vágott virág; virághagymák; hagymák; palánták; magvak
[vetőmagvak]; élő állatok; táplálékok és takarmányok állatoknak; macskaeledelek; kutyaeledelek; madáreledelek,
italok házikedvencek részére; maláta.
32

Sörök; ásványvíz [italok]; szénsavas víz; alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szirupok

alkoholmentes italok készítéséhez; készítmények italokhoz, energiaitalok; sportitalok; alkoholmentes szénsavas
italok; szójaalapú italok, nem tejpótlók; zöldséglevek [italok].
33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével); borok; szeszes italok; habzóbor, pezsgő.

34

Dohány; dohányzási cikkek; gyufák, öngyújtók dohányosoknak.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; kiskereskedelmi
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szolgáltatások, interneten is, élelmiszerek, mosószerek, tisztító- és takarítószerek, takarító eszközök,

fertőtlenítőszerek, kozmetikumok/testápoló szerek, higiéniás termékek, recept nélkül kapható gyógyszerek,
élelmiszer-kiegészítők terén; kiskereskedelmi szolgáltatások, interneten is, a következőkre vonatkozóan:
tűzijáték, elektromos készülékek/- tartozékok, elektronikus készülékek és tartozékaik, számítógépek és
számítógép tartozékok, CD-lemezek, számítógépes hardver és számítógépes szoftver, világítóeszközök;
kiskereskedelmi szolgáltatások, interneten is, szerszámok, kerti szerszámok és tartozékaik, kerékpárok és
tartozékaik, autós felszerelések, órák és dísztárgyak, író- és irodai cikkek, könyvek és egyéb nyomtatványok,
bútorok és egyéb berendezési tárgyak, kerti bútorok, háztartási és konyhai eszközök és alkatrészeik, háztartási
cikkek, ágybetétek, azon belül párnák, ágyneműk, háztartási textíliák terén; kiskereskedelmi szolgáltatások,
interneten is, ruházat, fejfedők, cipők, sporteszközök, játékszerek, a szabadidő eltöltéséhez kapcsolódó cikkek,
állateledelek, növények, dohányáru terén; kiskereskedelmi szolgáltatások az interneten keresztül is, utazásokra
vonatkozóan, nyomdai munkák és fényképészeti, valamint filmművészeti fejlesztés, virágküldő szolgáltatás,
valamint telefon- és internetajánlat bevásárlóközpontok, kiskereskedelmi üzletek és diszkont üzletek üzemeltetése
élelmiszerek, mosószerek, tisztító- és takarítószerek, takarító eszközök, fertőtlenítőszerek,
kozmetikumok/testápoló szerek, higiéniás termékek, recept nélkül kapható gyógyszerek, élelmiszer-kiegészítők
terén; szupermarketek, kiskereskedelmi üzletek és diszkont kiskereskedelmi áruházak működtetése a következők
számára: tűzijáték, elektromos készülékek és tartozékok, elektronikus készülékek és tartozékaik, számítógépek és
számítógép tartozékok, CD-lemezek, számítógépes hardver és számítógépes szoftver, világítóeszközök;
bevásárlóközpontok, kiskereskedelmi üzletek és diszkont üzletek üzemeltetése szerszámok, kerti szerszámok és
tartozékaik, kerékpárok és tartozékaik, autós felszerelések, órák és dísztárgyak, író- és irodai cikkek, könyvek és
egyéb nyomtatványok, bútorok és egyéb berendezési tárgyak, kerti bútorok, háztartási és konyhai eszközök és
alkatrészeik, háztartási cikkek, ágybetétek, azon belül párnák, ágyneműk, háztartási textíliák terén;
bevásárlóközpontok, kiskereskedelmi üzletek és diszkont üzletek üzemeltetése ruházat, fejfedők, cipők,
sporteszközök, játékszerek, a szabadidő eltöltéséhez kapcsolódó cikkek, állateledelek, növények, dohányáru
terén; információk rendelkezésre bocsátása interneten, nevezetesen fogyasztói termékekkel kapcsolatos
információk, fogyasztói tanácsadással kapcsolatos információk és vevőszolgálati információk; áruk vásárlásáról
és eladásáról és szolgáltatások végzéséről szóló szerződések közvetítése mások részére, az interneten is
(amennyiben a 35. osztályba tartoznak); szupermarketek, kiskereskedelmi üzletek és kiskereskedelmi diszkont
üzletek működtetése; mobiltelefon szerződések közvetítése mások részére; az üzletfejlesztés szervezési tervezése
és felügyelete; munkaerő-toborzás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; nagykereskedelmi szolgáltatások
élelmiszerek, mosószerek, tisztító- és takarítószerek, takarító eszközök, fertőtlenítőszerek,
kozmetikumok/testápoló szerek, higiéniás termékek, recept nélkül kapható gyógyszerek, élelmiszer-kiegészítők
terén; nagykereskedelmi szolgáltatások a következőkre vonatkozóan: tűzijáték, elektromos készülékek és
tartozékok, elektronikus készülékek és tartozékaik, számítógépek és számítógép tartozékok, CD-lemezek,
számítógépes hardver és számítógépes szoftver, világítóeszközök; nagykereskedelmi szolgáltatások tűzijáték,
elektromos és elektronikus háztartási eszközök, audiovizuális eszközök, navigációs eszközök, okostelefonok,
okosórák, mobiltelefonok, számítógépek és számítógépes kiegészítők, CD-lemezek, számítógépes hardverek és
szoftverek, világítóeszközök terén; nagykereskedelmi szolgáltatások ruházat, fejfedők, cipők, sporteszközök,
játékszerek, a szabadidő eltöltéséhez kapcsolódó cikkek, állateledelek, növények, dohányáru terén;
segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében; beszerzői szolgáltatások [áruk
illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek].
36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások.

37

Építkezés; elektromos berendezések üzembe helyezése és javítása; elektromos berendezések javítása;

számítógépek és számítógép perifériák telepítése, javítása és karbantartása; szerszámok javítása; kerti szerszámok
javítása és karbantartása; kerékpárok javítása; autós kiegészítők javítása; órajavítás; ékszerek foglalatainak
javítása; bútor-karbantartás; bútorok javítása; berendezési tárgyak javítása; kerti bútorok javítása; háztartási és
konyhai eszközök javítása; sportfelszerelések javítása; játékok javítása; szabadidős cikkek javítása; elektronikus
eszközök és tartozékaik üzembe helyezése; bútorok és berendezési tárgyak beépítése; kerti bútorok telepítése;
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háztartási eszközök és kiegészítőik telepítése; konyhai gépek üzembe helyezése; sporteszközök telepítése.

38

Távközlés; távközlési szolgáltatások; internetes portálokhoz való hozzáférés biztosítása; felhasználói

hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; adat-, hang-, videó- és multimédia fájlok továbbítása,
beleértve a letölthető fájlokat, valamint a számítógépes világhálón folyamatosan sugárzott (streaming) fájlokat;
internetszolgáltatók; mobiltelefonos kommunikáció.
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; parkolási szolgáltatások; áruk szállítása.

40

Étel- és italkezelés; fényképek feldolgozása, fényképkidolgozás; fényképek digitális javítása; nyomtatás,

fényképészeti és mozgóképes filmkidolgozás; audio- és videófelvételek sokszorosítása; levegő és vízszabályozás
és tisztítás.
41

Szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; kiadói és híradói, beszámolói

szolgáltatás; oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; fordítás és tolmácsolás; kiskereskedelmi
ügyvezetéshez kapcsolódó képzési szolgáltatások; szakmai képzés, betanítás; szemináriumok szervezése; levelező
tanfolyamok.
42

Tudományos és technológiai szolgáltatások; új termékek fejlesztésére szolgáló kutatás; illusztrációs

szolgáltatások [tervezés]; kutatási szolgáltatások biztosítása; számítógépes hardverek tervezése és fejlesztése;
szoftverek tervezése és fejlesztése; információtechnológiai [IT] szolgáltatások; webtárhely és szoftver
szolgáltatások, szoftver bérlés; számítógépes hardverek és felszerelések, eszközök bérbeadása; IT-tanácsadói-,
tájékoztató- és információs szolgáltatások; informatikai biztonsági, védelmi és javítási szolgáltatások;
adatmásolási és átalakítási szolgáltatások, adatkódolási szolgáltatások; számítógépes elemzés; digitális vízjellel
való ellátás; számítógépes szolgáltatások elektronikus adattárolással kapcsolatban; szoftver- és
adatbázisrendszerek fejlesztése, frissítése és karbantartása; honlapok és weboldalak tervezése és frissítése;
tudományos és technológiai szolgáltatások; tesztelés, hitelesítés és minőségellenőrzés; tervezési szolgáltatások.
43

Étel- és italellátás; ideiglenes szállásbiztosítás; bútorok, abroszok és étkészletek bérbeadása.

44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; emberi egészségügyi szolgáltatások;

állategészségügyi szolgáltatások; szépségápolás; mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági
szolgáltatások; virágüzletek szolgáltatásai; virágkötészet.
45

Jogi szolgáltatások; felügyeleti szolgáltatások; online közösségi hálózatok szolgáltatásai.

( 111 ) 226.687
( 151 ) 2018.12.06.
( 210 ) M 18 00559
( 220 ) 2018.02.21.
( 732 ) Soltész Adrián, Gyöngyös (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 8

Kéziszerszámok; kézzel működtetett kerti szerszámok; lapátok; metszőollók; kerti ollók; mezőgazdasági

eszközök; ágvágók; ásók, ásóeszközök; gereblyék; kalapácsok; permetezők.
17

Rugalmas csövek és tömlők, nem fémből; öntözőcsövek; csatlakozások nem fémből flexibilis csövekhez;

műanyag fóliák; műanyag borítások mezőgazdasági célokra; műanyag fóliák nem csomagolási célokra.
35

Kéziszerszámok; kézzel működtetett kerti szerszámok; lapátok; metszőollók; kerti ollók; mezőgazdasági

eszközök; ágvágók; ásók; ásóeszközök; gereblyék; kalapácsok; permetezők, továbbá rugalmas csövek és tömlők,
nem fémből; öntözőcsövek; csatlakozások, nem fémből flexibilis csövekhez; műanyag fóliák; műanyag borítások
mezőgazdasági célokra; nem csomagolási célokra műanyag fóliák körében reklámozás, kereskedelmi ügyletek,
ezekkel kapcsolatos kereskedelmi adminisztráció és irodai munkák.
( 111 ) 226.694
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( 151 ) 2018.12.19.
( 210 ) M 18 00817
( 220 ) 2018.03.14.
( 732 ) ANTEUS Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Simon Tibor, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Adatfeldolgozó készülékek; ajtócsengők, elektromos; ajtónyitó szerkezetek, elektromos; ajtózárak,

elektromos; akusztikus csatolók; akusztikus/akusztikai riasztók; anyagok elektromos vezetéssel; armatúrák,
forgórészek; automatikus elosztógépek; automatikus forgóajtók; automatikus időkapcsolók; azonosítóhüvelyek
elektronikus vezetékekhez; azonosítózsinórok elektromos vezetékekhez; bekapcsolók, zárókapcsolók;
betörésgátló felszerelések, elektromos; betörésgátló, riasztókészülékek; bélyegzőórák; bérmentesítést ellenőrző
készülékek; biztonsági felszerelések; biztonsági készülékek a vasúti közlekedéshez; chipek (integrált áramkörök);
csengők (riasztóberendezések); detektorok; diagnosztikai készülékek, nem gyógyászati célra; egyedi
fényvisszaverő lemezek közlekedési balesetek megelőzésére; elektrodinamikus készülékek jelek távirányítására;
elektrolizáló berendezések; elektromágneses tekercsek; elektromos irányváltó készülékek; elektromos kerítések;
elektromos veszteségjelző készülékek; elektronikus címkék árukhoz; elektronikus hirdetőtáblák; elektronikus
jeladók; elektronikus közlemények; elemek, elektromos; ellenőrző berendezések; ellenőrző készülékek nem
gyógyászati használatra; felügyeleti műszerek, elektromos; felvonóvezérlő készülékek; fermentációs készülékek;
fémdetektorok ipari vagy katonai használatra; fény- vagy mechanikai jelzőkészülékek; fénycsövek reklámcélokra;
fényt kibocsátó elektronikus mutatóeszközök; frekvenciamérők; füstjelző berendezések; gázellenőrző készülékek;
hamispénzvizsgáló berendezések; hangátviteli készülékek; hangfelvétel-hordozók; hangszórók,
hangosbemondók; hangvezetők; hangvisszaadó készülékek; hídmérlegek, járműmérlegek; hőmérők, nem
gyógyászati használatra; hőmérsékletjelzők; hőmérséklet-szabályozó készülékek; indikátorok, jelzők; induktorok,
indukciós tekercsek; integrált áramkörök; interfészek (informatika); inverterek, áramirányítók; ipari műveletek
távirányítására szolgáló elektromos berendezések; jegyautomaták; jelzőberendezések; jelzőbóják; jelzőcsengők,
elektromos; jelzőlámpák; jelzősípok; kapacitásmérők; kapcsolódobozok; kapcsolók, elektromos; kapcsolótáblák;
kábelek, elektromos; kézi adó-vevők; kilométer-számlálók járművekhez; kilométerek, lejtmutatók; dőlésmérők;
koaxiális kábelek; konverterek, elektromos; lyukkártyás irodagépek; mágneses adathordozók; mágneskártyák;
mágneslemezek; megfigyelő műszerek; mennyiségjelzők; mérőberendezések; mérőműszerek; mérőeszközök,
mértékek; mérőkészülékek, elektromos; mérőműszerek; mérőórák; mikrofonok; mikroprocesszorok; monitorok
(számítógéphardver); monitorok (számítógépprogramok); modemek; műholdas navigációs készülékek;
navigációs berendezések járművekbe (fedélzeti számítógépek); navigációs eszközök; noteszgépek, notebookok;
nyomógombok csengőkhöz; nyomtatók számítógépekhez; nyomtatott áramkörök; operációs rendszerek
számítógépekhez; parkolóórák; pénzbedobós készülékekhez való gépezetek; pénztárgépek; pénzszámláló és
osztályozó gépek; prizmák (optika); processzorok; radarkészülékek ipari használatra; rádióantenna-tornyok;
rádiók járművekbe; rádiókészülékek; rádiótávíró készülékek; rádiótelefonkészülékek; riasztók; scannerek, optikai
letapogatók (informatika); sebesség-ellenőrző készülékek járművekhez; sebességmérő műszerek;
sebességmutatók; súlymérő készülékek és eszközök; szavazógépek; számítógépbillentyűzetek;
számítógép-memóriák; számítógépprogramok; számítógépek; számítógép-perifériák; számítógépprogramok
(rögzített); számlázógépek; számológépek; személyazonosító kártyák, mágneses; szirénák; szoftverek (rögzített);
szondák, tudományos használatra; szünetmentes áramforrások; tachométerek; taxaméterek; távadók,
transzmitterek; távirányító készülékek; távmegszakítók, távkapcsolók; távmérő műszerek, távolságmérők;
távmérő műszerek, teleméterek; távolságregisztráló készülékek, kilométerszámlálók; tekercsek, elektromos;
telefon-üzenetrögzítők; telefonhallgatók; telefonhuzalok; telefonkagylók; telefonkészülékek; tűzjelző készülékek;
útirányjelző bóják; útjelzők, világító vagy mechanikus; vakításgátló ellenzők; vevőkészülékek (audio, videó);
vezetékcsatlakozások, elektromos; vezérlőpult (elektromosság); videotelefonok; villamos kábelek;
visszaverődés-mérők, reflektométerek; voltmérők; vonalkód-leolvasók; zavarszűrő készülékek (villamosság);
zárak, elektromos; zsebkalkulátorok; áramegyenirányítók; (áramkör)megszakítók; érintkezők, elektromos;
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érintkezők nemesfémből, elektromos; érmebedobással működő kapuk gépkocsiparkolóhoz; érmével működő

kioldószerkezetek; összeadógépek; összeadóművek, számlálók; beléptetőrendszerek; jegyeladó rendszerek;
automata jegyeladó rendszerek; fizetőautomaták; jegykiadó berendezések; jegyellenőrzési berendezések;
fizetőparkoló-rendszerek; sorszámkiadó berendezések.
( 111 ) 226.705
( 151 ) 2019.01.07.
( 210 ) M 12 04503
( 220 ) 2012.12.13.
( 732 ) Maharishi Vedic University Limited, VLT 1853 Valletta (MT)
( 740 ) dr. Kocsomba Nelli, Budapest
( 541 ) TRANSZCENDENTÁLIS MEDITÁCIÓ
( 511 ) 16

Papír; karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; írógépek és

irodaszerek (bútorok kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; nyomtatási blokkok.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák kivéve divatbemutatók

szervezése promóciós célokból és kirakatrendezés.
45

Információnyújtás a spiritualitás, önsegítés, személyes fejlődés kapcsán; spiritiszta tanácsadás.

( 111 ) 226.764
( 151 ) 2018.12.15.
( 210 ) M 18 01332
( 220 ) 2018.04.24.
( 732 ) RATIONELL MIX Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Papírból, kartonból vagy műanyagból készült tasakok és cikkek árucikkek csomagolásához és tárolásához;

papír és karton; dekorációs és művészeti anyagok és hordozók; irodai és oktatási segédanyagok; műanyag
csomagolások; kartondobozok csomagolásra.
35

Reklámelemzés; reklámterjesztés; reklámszövegírás; hirdetésszervezés; reklámhirdetések terjesztése;

hirdetés és reklámozás; értékesítési promóciós szolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;
kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások;
apróhirdetési szolgáltatások; termékbemutatók és termék megjelenítési szolgáltatások; reklámozás, marketing és
promóciós konzultáció, tanácsadó és segítségnyújtási szolgáltatások; reklám, marketing és promóciós anyagok
terjesztése; eladási, értékesítési promóciók; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetéssel, reklámozással
kapcsolatos információ gyűjtése; hirdetés és reklámozási szolgáltatások televíziós, rádiós, postai úton; hirdetés
magazinokban; hirdetés folyóiratokban, prospektusokban és újságokban; hirdetés elektronikus médián, főként
interneten keresztül; hirdetés elektronikus hirdetőtáblán; internetes reklámozási szolgáltatások; kültéri reklámok
elkészítése és elhelyezése; média- és reklámtervek, -koncepciók készítése és megvalósítása; online reklámozás;
online reklám- és marketingszolgáltatások; rádiós reklámozás; rádiós és televíziós reklámozás; rádiós reklámok
készítése; reklámanyagok és reklámok készítése, kiadása; reklámanyagok készítése; reklámanyag készítése;
reklámanyag frissítése; reklámanyag sokszorosítása; reklám és marketing; reklám szórólapok elkészítése;
promóciós szolgáltatások; promóciós kampányok kidolgozása; promóciós események szervezése és
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lebonyolítása; reklámozás, hirdetés, beleértve a számítógépes hálózatokon történő online reklámozást;

reklámozás, beleértve harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítését nemzetközi
sporteseményekhez kapcsolódó szponzori megállapodások és licencszerződések keretében; reklámozás, hirdetés
mobiltelefonos hálózatokon keresztül; reklámozás és értékesítési promóciós szolgáltatások; reklámok, hirdetések
összeállítása; reklámok megjelenítése mások részére; reklámok készítése és elhelyezése mások számára;
reklámok előkészítése; reklámok elkészítése; reklámlogók tervezése; reklámkiadványok tervezése;
reklámkiadványok elkészítése; reklámkampányok kidolgozása vállalkozások számára; reklámkampányok
előkészítése; reklámfilmek készítése; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámcélú rendezvények
szervezése és lebonyolítása; reklámcélú nyereményhúzások szervezése; reklámcélú forgatókönyvírás;
reklámanyagok összeállítása, kiadása és terjesztése; reklámanyagok online megjelentetése; reklámanyagok
megjelentetése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek
kiadása és frissítése; reklámszövegek megjelentetése; reklámszolgáltatások televízióképernyőn megjelenő
szövegek segítségével; reklámszolgáltatások italok eladásának előmozdítására; reklámozási, főként
terméknépszerűsítő szolgáltatások; reklámozási és marketing-szolgáltatások közösségi médián keresztül
biztosítva; reklámozási szolgáltatások italok népszerűsítésére; reklámozási szolgáltatások; reklámozáshoz
kapcsolódó dokumentumok elkészítése; reklámozás minden nyilvános kommunikációs eszközön keresztül;
reklámozáshoz kapcsolódó tájékoztató szolgáltatások; szórólapok tervezése; szórólapok kiadása; szabadtéri
reklámozás, hirdetés; sajtóreklámozási szolgáltatások; reklámtervezés és -elhelyezés; reklámszövegírás
promóciós célokból; új termékek forgalmazásával kapcsolatos reklámszolgáltatások; termékek nyilvános
bemutatásával kapcsolatos szolgáltatások.
41

Oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; borkóstolók szervezése és lebonyolítása szórakoztatási

célokból; borkóstolással kapcsolatos szórakoztatás; fesztiválok szervezése; helyiségek biztosítása szórakoztatási
célokra; helyfoglalás szórakoztató eseményekre; jegyfoglalási szolgáltatások előadásokra és más szórakoztató
rendezvényekre; jegyfoglalási szolgáltatások szórakoztató és szabadidős rendezvényekre; jegyátvételi
szolgáltatások szórakoztató, sport- és kulturális rendezvényekhez; különleges rendezvények tervezéséhez
kapcsolódó szaktanácsadás; kulturális célú rendezvények szervezése; kulturális célú fesztiválok rendezése;
kulturális célú bemutatók rendezése; kulturális események lebonyolítása; kulturális célú ünnepségek szervezése;
kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális showk szervezése; kulturális szolgáltatások;
népszerű szórakoztató szolgáltatások; partik tervezése [szórakoztatás]; partik tervezése és lebonyolítása
[szórakoztatás]; partik tervezésével kapcsolatos konzultáció; partiszervezés; partiszervezési szolgáltatások;
popzenei koncertek szervezése; szabadidős rendezvények megszervezése; szabadidős rendezvények szervezése;
szórakoztatási célú rendezvényszervezés; szórakoztatási célú szolgáltatások szervezése; szórakoztatási célú
fesztiválok rendezése; szórakoztatási célú bemutatók rendezése; szórakoztató rendezvények lebonyolítása;
szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése; szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása;
szórakoztató tevékenységek lebonyolítása; vállalati rendezvények (szórakoztatás).
( 111 ) 226.765
( 151 ) 2018.12.15.
( 210 ) M 18 01334
( 220 ) 2018.04.25.
( 732 ) Kiss Gábor, Dombóvár (HU)
dr. Paulus Zoltán, Csömör (HU)
( 740 ) dr. Beviz Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.
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( 111 ) 226.767
( 151 ) 2019.01.08.
( 210 ) M 18 01337
( 220 ) 2018.04.26.
( 732 ) MERKBAU Építőipari és Kereskedelmi Kft., Kiskunhalas (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Beruházás és építmény-fenntartás szervezése, lebonyolítása és beruházási fővállalkozás; építőanyagokkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; építőanyagokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások;
építőipari berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; építőipari berendezésekkel kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások; építésre szolgáló kézi működtetésű berendezésekkel kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások; építésre szolgáló kézi működtetésű berendezésekkel kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez.
37

Acélszerkezetek építése; acélszerkezetek építése épületekhez; acélszerkezetek felépítése; acélszerkezetek

hegesztése építési célra; ácsmunkák; alapozási talajmunka; alapozások megépítése; állványozás; állványzat
felállítása épületekhez és építkezéshez; állványzat felállítása magas- és mélyépítési munkákhoz; általános építési
vállalkozói szolgáltatások; ásási, földkiemelési szolgáltatások; asztalosmunkák [javítás]; belső és külső falak,
mennyezetek és tetők szigetelése; belső térelválasztók felszerelése; beltéri szigetelési és tömítési szolgáltatások;
beltéri válaszfalak építése; beton fényezés; betonburkolás; betonfeszítés; betonformáló rendszerek installálása;
betonjavítási munkák; betonozás; betonsimítás; betonszivattyúzás; betontömítés; betonzsaluzat installálása;
betonzúzás; bevonatok, burkolatok felvitele épületekre; cölöpverés; építés; építés, építkezés és bontás;
építéscontrolling, kivitelezés-felügyelet; építésfelügyelet; építésfelügyelettel kapcsolatos konzultáció; építési
állványzatok, munka- és építési platformok javítása és karbantartása; építési [építkezési] és javítási
szolgáltatások; építési menedzsment; építési munka felügyelete; építési munkálatok előregyártott házaknál;
építési munkálatok javítása; építési projektmenedzsment szolgáltatások; építési szolgáltatások; építési tanácsadó
szolgáltatások; építési tárgyú információk biztosítása; építési tárgyú információk; építési telkek kialakítása,
hasznosítása; építési területek elegyengetése; építési területek előkészítése; építési területek szintezése; építészeti
alkotások restaurálása; építkezés; építkezés alatti tűzvédelem; építkezés ipari kötéllel történő megközelítéssel;
építkezés, magasépítés; építkezések felügyelete [irányítás]; építkezések helyszíni felügyelete; építkezéshez
kapcsolódó információszolgáltatás; építkezési állványok felállításával kapcsolatos szolgáltatások; építkezési
projektekhez kapcsolódó építkezésfelügyeleti szolgáltatások; építkezési szaktanácsadás; építőgépek és
-berendezések javításával vagy karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás; építőipari felszerelések
javítása vagy karbantartása; építőipari gépek és berendezések javítása vagy karbantartása; építőipari gépek és
felszerelések javítása; építőipari szaktanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások; építőipari szolgáltatások;
építőiparral kapcsolatos információk nyújtása; építőmérnöki munkák helyszíni építési felügyelete;
épület-automatizálási berendezések üzembe helyezése; épület-automatizálási berendezések üzembe helyezéséhez
kapcsolódó tanácsadás; épület javítás; épület karbantartás és javítás; épületalapok építése; épületállványzatok,
munka- és építőplatformok felállítása; épületállványzatok, munka- és építőplatformok felszerelésével kapcsolatos
szolgáltatások; épületbelsők takarítási szolgáltatásai; épületbontás; épületbontási szolgáltatások; épületek
állagmegóvása; épületek árvízvédelmével kapcsolatos építőmérnöki tevékenység; épületek átépítésével
kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; épületek belső és külső tisztítása; épületek belső felújítása; épületek belső
felületeinek tisztítása; épületek belső térelválasztóinak beszerelése; épületek [belső] tisztítása, takarítása; épületek
berendezéseinek karbantartása és javítása; épületek díszítése; épületek építés alatti tűzállóvá tétele; épületek
építése; épületek építése megrendelésre; épületek építésével, javításával és karbantartásával kapcsolatos
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információszolgáltatás; épületek építésével kapcsolatos információs szolgáltatások; épületek építésével

kapcsolatos online információszolgáltatás; épületek, építmények, szerkezetek lebontása; épületek és más
szerkezetek építése; épületek felújítása; épületek felújításának felügyelete; épületek felújításával kapcsolatos
információs szolgáltatások; épületek felújításával kapcsolatos információszolgáltatás; épületek fertőtlenítése
bakteriális fertőzések ellen; épületek festése; épületek festése és mázolása; épületek hőszigetelése; épületek ipari
takarítása; épületek javításához kapcsolódó szaktanácsadó szolgáltatások; épületek javításával kapcsolatos
tanácsadási szolgáltatások; épületek kábelezése távközléshez; épületek karbantartása; épületek karbantartásával
kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; épületek kivitelezése; épületek külső tisztításával kapcsolatos
információszolgáltatás; épületek lebontásához kapcsolódó tanácsadó szolgáltatások; épületek lebontásának
felügyelete; épületek lebontásával kapcsolatos információszolgáltatás; épületek megerősítése; épületek mosása;
épületek rendbehozása; épületek renoválása; épületek renoválása és javítása; épületek renoválása és restaurálása;
épületek részeinek és tartozékainak karbantartása és javítása; épületek süllyedésének megelőzése és helyreállítása;
épületek szakértői felújítása; épületek, szerkezetek vizsgálata szú jelenlétének kimutatására; épületek szigetelése;
épületek tisztítása [külső felületé]; épületek tisztításával kapcsolatos információszolgáltatás; épületek
újjáépítésével kapcsolatos információszolgáltatás; épületek vakolása; épületfelújítás; épületfelújítási
szolgáltatások; épületfelújítások felügyelete; épületfelújítással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;
épületfelületek javítására szolgáló bevonatok, burkolatok felvitele; épületfestési és -díszítési szolgáltatások;
épülethomlokzat tisztítás, takarítás; épületközművek karbantartása és javítása; épületrészek építése;
épületsüllyedés megelőzése és helyreállítása; épületszerelvények felszerelése; épületszigetelés; épületszigetelés,
épülettömítés; épületszigetelési és tömítési szolgáltatások; épülettakarítás, épülettisztítás; épületüvegezési
szolgáltatások; épületvázak összeállítása [összeszerelése]; építkezések és javítások, főleg állandó épületek építési
vállalkozói és fővállalkozói szolgáltatásai; építőipari szakipari munkák, különösen kőművesmunkák és vakolási
munkák; építési szakipari szolgáltatások; épületfenntartás és korszerűsítés; épületgépészeti szerelési és
karbantartási szolgáltatások; építőipari tervezési szolgáltatások; nehézgépek bérbeadása.
( 111 ) 226.775
( 151 ) 2019.01.07.
( 210 ) M 18 01163
( 220 ) 2018.04.12.
( 732 ) Barta Mónika Beáta 50%, Budapest (HU)
Domján András 50%, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 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).
( 111 ) 226.777
( 151 ) 2018.12.17.
( 210 ) M 18 01304
( 220 ) 2018.04.23.
( 732 ) 5 elem konyha Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 9

Számítógépes szoftverek, diagnosztizálásban és élelmiszerek vásárlásánál segítséget nyújtó szoftverek,

letölthető számítógépes szoftveralkalmazások, mobil applikációk, grafikus felhasználói interfész szoftverek,
adathordozók, digitális rögzítésű média.
41

Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek, online és személyes oktatás,

coaching [tréning], elektronikus kiadványszerkesztés, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása,
könyvkiadás, alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása, gyakorlati képzés, iskolák által nyújtott oktatási
szolgáltatások, klubszolgáltatások, konferenciák szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, levelező tanfolyamok,
személyes tanácsadás és mentorálás, oktatás biztosítása, oktatási információs szolgáltatások, oktatási vizsgáztatás,
személyes oktatófórumok rendezése és levezetése, szemináriumok szervezése és lebonyolítása, táboroztatás; nem
letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; on-line elérhető elektronikus publikációk;
online dokumentumok, videók és hanganyagok biztosítása; offline és on-line elérhető kiadványok és oktatási
anyagok biztosítása.
43

Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások, ideiglenes szállásadás, éttermi szolgáltatások, ételkiszállítási

szolgáltatások.
( 111 ) 226.779
( 151 ) 2018.12.17.
( 210 ) M 18 01421
( 220 ) 2018.05.09.
( 732 ) Vivaldi Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
10

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

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok; terápiás eszközök és segédeszközök
mozgáskorlátozottaknak; masszírozó készülékek; készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők gondozásához;
szexuális tevékenységet elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi áru).
25

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

( 111 ) 226.780
( 151 ) 2018.12.17.
( 210 ) M 18 01422
( 220 ) 2018.05.09.
( 732 ) Rácz Zsuzsa, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Sütő Katalin, Budapest
( 541 ) Aranyapu
( 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
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berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses

adathordozók, hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
16

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); díjak, elismerések alapítása és adományozása.
( 111 ) 226.783
( 151 ) 2018.12.17.
( 210 ) M 18 01430
( 220 ) 2018.05.07.
( 732 ) Pogány András, Budapest (HU)
( 740 ) Horváth Péter Pál Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

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

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása
számítógépes adatbázisokban; árösszehasonlító szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs
médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott
marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és
reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; honlapforgalom optimalizálása; ideiglenes üzleti
menedzsment; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba
való rendezése; írott kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok
biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás); kereskedelmi
információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és
megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy
reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; költségelemzés;
közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások;
közvélemény kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketing szoftverkiadás keretében; marketing
szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység
számítógépes hálózaton; piackutatás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok
(röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök
tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;
reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1);
szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; szponzorok felkutatása; telemarketing
szolgáltatások; televíziós reklámozás; termékminták, áruminták terjesztése; üzleti értékelések; üzleti vizsgálatok,
kutatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; adatok és számítógépes
programok konvertálása, nem fizikai átalakítás; elektronikus adattárolás; felhőalapú számítástechnika; hálózati
kiszolgálók [webszerverek] bérlete; honlap-alapú adatindexek létrehozása és tervezése harmadik fél számára
[információtechnológiai szolgáltatások]; kihelyezett szolgáltatók az információs technológia területén; kutatási és
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fejlesztési szolgáltatások; nem helyszíni biztonsági mentés; számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és

programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül; számítógépes adathelyreállítás;
számítógépes biztonsággal kapcsolatos tanácsadás; számítógépes programok másolása; számítógépes rendszerek
felügyelete jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése érdekében; számítógépes
rendszerek felügyelete üzemzavarok elkerülése érdekében; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring];
számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése;
számítógépes vírusvédelmi szolgáltatások; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos
tanácsadás; számítógép-programozás; számítógép szoftver tanácsadás; szerver hosting, szerver bérlés; szoftverek
frissítése; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftver-karbantartás; szoftver mint szolgáltatás [SaaS];
szoftvertelepítés; szoftvertervezés.
( 111 ) 226.784
( 151 ) 2018.12.17.
( 210 ) M 18 01431
( 220 ) 2018.05.07.
( 732 ) Pogány András, Budapest (HU)
( 740 ) Horváth Péter Pál Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

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

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása
számítógépes adatbázisokban; árösszehasonlító szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs
médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott
marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és
reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; honlapforgalom optimalizálása; ideiglenes üzleti
menedzsment; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba
való rendezése; írott kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok
biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás); kereskedelmi
információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és
megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy
reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; költségelemzés;
közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások;
közvélemény kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketing szoftverkiadás keretében; marketing
szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység
számítógépes hálózaton; piackutatás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok
(röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök
tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;
reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1);
szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; szponzorok felkutatása; telemarketing
szolgáltatások; televíziós reklámozás; termékminták, áruminták terjesztése; üzleti értékelések; üzleti vizsgálatok,
kutatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; adatok és számítógépes
programok konvertálása, nem fizikai átalakítás; elektronikus adattárolás; felhőalapú számítástechnika; hálózati
kiszolgálók [webszerverek] bérlete; honlap-alapú adatindexek létrehozása és tervezése harmadik fél számára
[információtechnológiai szolgáltatások]; kihelyezett szolgáltatók az információs technológia területén; kutatási és
fejlesztési szolgáltatások; nem helyszíni biztonsági mentés; számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és
programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül; számítógépes adathelyreállítás;
számítógépes biztonsággal kapcsolatos tanácsadás; számítógépes programok másolása; számítógépes rendszerek
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felügyelete jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése érdekében; számítógépes

rendszerek felügyelete üzemzavarok elkerülése érdekében; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring];
számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése;
számítógépes vírusvédelmi szolgáltatások; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos
tanácsadás; számítógép-programozás; számítógép szoftver tanácsadás; szerver hosting, szerver bérlés; szoftverek
frissítése; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftver-karbantartás; szoftver mint szolgáltatás [SaaS];
szoftvertelepítés; szoftvertervezés.
( 111 ) 226.785
( 151 ) 2018.12.17.
( 210 ) M 18 01432
( 220 ) 2018.05.07.
( 732 ) Pogány András, Budapest (HU)
( 740 ) Horváth Péter Pál Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

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

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása
számítógépes adatbázisokban; árösszehasonlító szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs
médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott
marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és
reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; honlapforgalom optimalizálása; ideiglenes üzleti
menedzsment; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba
való rendezése; írott kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok
biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás); kereskedelmi
információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és
megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy
reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; költségelemzés;
közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások;
közvélemény kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketing szoftverkiadás keretében; marketing
szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység
számítógépes hálózaton; piackutatás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok
(röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök
tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;
reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1);
szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; szponzorok felkutatása; telemarketing
szolgáltatások; televíziós reklámozás; termékminták, áruminták terjesztése; üzleti értékelések; üzleti vizsgálatok,
kutatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; adatok és számítógépes
programok konvertálása, nem fizikai átalakítás; elektronikus adattárolás; felhőalapú számítástechnika; hálózati
kiszolgálók [webszerverek] bérlete; honlap-alapú adatindexek létrehozása és tervezése harmadik fél számára
[információtechnológiai szolgáltatások]; kihelyezett szolgáltatók az információs technológia területén; kutatási és
fejlesztési szolgáltatások; nem helyszíni biztonsági mentés; számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és
programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül; számítógépes adathelyreállítás;
számítógépes biztonsággal kapcsolatos tanácsadás; számítógépes programok másolása; számítógépes rendszerek
felügyelete jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése érdekében; számítógépes
rendszerek felügyelete üzemzavarok elkerülése érdekében; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring];
számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése;
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számítógépes vírusvédelmi szolgáltatások; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos

tanácsadás; számítógép-programozás; számítógép szoftver tanácsadás; szerver hosting, szerver bérlés; szoftverek
frissítése; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftver-karbantartás; szoftver mint szolgáltatás [SaaS];
szoftvertelepítés; szoftvertervezés.
( 111 ) 226.786
( 151 ) 2018.12.17.
( 210 ) M 18 01433
( 220 ) 2018.05.07.
( 732 ) Pogány András, Budapest (HU)
( 740 ) Horváth Péter Pál Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

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

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása
számítógépes adatbázisokban; árösszehasonlító szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs
médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott
marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és
reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; honlapforgalom optimalizálása; ideiglenes üzleti
menedzsment; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba
való rendezése; írott kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok
biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás); kereskedelmi
információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és
megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy
reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; költségelemzés;
közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások;
közvélemény kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketing szoftverkiadás keretében; marketing
szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység
számítógépes hálózaton; piackutatás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok
(röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök
tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;
reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1);
szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; szponzorok felkutatása; telemarketing
szolgáltatások; televíziós reklámozás; termékminták, áruminták terjesztése; üzleti értékelések; üzleti vizsgálatok,
kutatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; coaching [tréning];

egészségklub szolgáltatások; elektronikus kiadványszerkesztés; fitnesz órák vezetése; időmérés
sporteseményeken; sportfelszerelések kölcsönzése, járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése (1);
sportlétesítmények üzemeltetése (2); sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; szabadidős
létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységgel kapcsolatos tájékoztatás; személyi edző szolgáltatások
[fitnesz edzés]; testnevelés.
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés adatok és számítógépes
programok konvertálása, nem fizikai átalakítás; elektronikus adattárolás; felhőalapú számítástechnika; hálózati
kiszolgálók [webszerverek] bérlete; honlap-alapú adatindexek létrehozása és tervezése harmadik fél számára
[információtechnológiai szolgáltatások]; kihelyezett szolgáltatók az információs technológia területén; kutatási és
fejlesztési szolgáltatások; nem helyszíni biztonsági mentés; számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és
programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül; számítógépes adathelyreállítás;
számítógépes biztonsággal kapcsolatos tanácsadás; számítógépes programok másolása; számítógépes rendszerek
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felügyelete jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése érdekében; számítógépes

rendszerek felügyelete üzemzavarok elkerülése érdekében; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring];
számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése;
számítógépes vírusvédelmi szolgáltatások; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos
tanácsadás; számítógép-programozás; számítógép szoftver tanácsadás; szerver hosting, szerver bérlés; szoftverek
frissítése; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftver-karbantartás; szoftver mint szolgáltatás [SaaS];
szoftvertelepítés; szoftvertervezés.
( 111 ) 226.787
( 151 ) 2018.12.17.
( 210 ) M 18 01434
( 220 ) 2018.05.07.
( 732 ) Wágner Rózsa, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

Könyvek, kiadványok, nyomtatványok.

35

Marketing szolgáltatások, PR szolgáltatások és tervezés; reklám szolgáltatások, reklám tervezés.

41

Nyomtatványok, nyomtatott anyagok szerkesztése, nyomtatványok kiadása és szerkesztése, könyvek,

folyóiratok kiadása.
( 111 ) 226.789
( 151 ) 2019.01.09.
( 210 ) M 18 01556
( 220 ) 2018.05.22.
( 732 ) Gerbeaud Gasztronómia Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Berki Ádám, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 226.791
( 151 ) 2018.12.17.
( 210 ) M 18 01558
( 220 ) 2018.05.23.
( 732 ) Marquard Média Magyarország Kiadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Zalán Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

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

egyéb mérő- jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; hangok vagy képek
rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata
áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti
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jegyzékében szereplő valamennyi áru).

16

Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások (az
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 226.792
( 151 ) 2019.01.10.
( 210 ) M 18 01561
( 220 ) 2018.05.23.
( 732 ) Via Bérautó Kft., Szigetszentmiklós (HU)
( 740 ) dr. Csumpilla Rita, Budapest
( 541 ) Viarent.com
( 511 ) 39

Áruszállítás; autókölcsönzés; autószállítás; fuvarozás, áruszállítás; járművek kölcsönzése és bérbeadása;

mentési szolgáltatások (1); mentési szolgáltatások (2); műszaki mentés meghibásodott járművek részére;
szállítmányozás.
( 111 ) 226.793
( 151 ) 2019.01.10.
( 210 ) M 18 01562
( 220 ) 2018.05.23.
( 732 ) Via Bérautó Kft., Szigetszentmiklós (HU)
( 740 ) dr. Csumpilla Rita, Budapest
( 546 )

( 511 ) 39

Áruszállítás; autókölcsönzés; autószállítás; fuvarozás, áruszállítás; járművek kölcsönzése és bérbeadása;

mentési szolgáltatások (1); mentési szolgáltatások (2); műszaki mentés meghibásodott járművek részére;
szállítmányozás.
( 111 ) 226.795
( 151 ) 2019.01.09.
( 210 ) M 18 01700
( 220 ) 2018.06.04.
( 732 ) MindentMent Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Hodosi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
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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).
10

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

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok; terápiás eszközök és segédeszközök
mozgáskorlátozottaknak; masszírozó készülékek; készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők gondozásához;
szexuális tevékenységet elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek.
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
( 111 ) 226.796
( 151 ) 2018.12.17.
( 210 ) M 18 01710
( 220 ) 2018.06.05.
( 732 ) Schreiner Szabolcs Sándor, Dunavecse (HU)
( 546 )
( 511 ) 6

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

fémvezetékek; kisméretű fémáru.
12

Biztonsági gyermekülések járművekhez; elektromos kerékpárok; fékek kerékpárokhoz; fékpofák

járművekhez (1); fékpofák járművekhez (2); féktárcsák, tárcsafékek járművekhez; fogaskerekek kerékpárokhoz;
gumiabroncs köpenyek; gumiabroncsok gépjárművekhez; gumiabroncsok járműkerekhez; gumibelsők
kerékpárokhoz; kerékpárabroncs-karimák; kerékpárabroncsok, gumik; kerékpár csengők; kerékpár hajtókarok;
kerékpár kerékagyak; kerékpárkerekek, biciklikerekek; kerékpár kitámasztók, stenderek; kerékpárkormányok;
kerékpár küllők; kerékpár nyergek; kerékpárok; kerékpáros táskák, biciklis táskák; kerékpárpedálok;
kerékpárpumpák; kerékpár sárvédők; kerékpár utánfutók; kerékpárvázak; kerékre rögzíthető küllődíszek;
kerékrögzítő anyák; láncok kerékpárokhoz; láncok motorkerékpárokhoz; mopedek; motorfelfüggesztések
szárazföldi járművekhez; motorházfedelek (l); motorházfedelek (2); motorkerékpár-kormányok; motorkerékpár
motorok; motorkerékpár nyereghuzatok; motorkerékpárok; motorkerékpárokhoz kialakított táskák; motorok
kerékpárokhoz; motorok szárazföldi járművekhez (1); nyereghuzatok kerékpárokhoz; nyeregtáskák
kerékpárokhoz; nyergek motorkerékpárokhoz; oldaltámaszok motorkerékpárokhoz; sárhányók; tömlő nélküli
gumiabroncsok kerékpárokhoz; tömör gumiabroncsok járműkerekekhez; traktorok; triciklik; utánfutók
kerékpárok szállítására; vázak motorkerékpárokhoz.
25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

( 111 ) 226.855
( 151 ) 2018.12.28.
( 210 ) M 18 00919
( 220 ) 2018.03.21.
( 732 ) Esport Universum Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Pozsgay Péter, Szombathely
( 541 ) Magyar Esport Bajnokság - Egyetemi Liga
( 511 ) 25
35

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

( 111 ) 226.856
( 151 ) 2018.12.28.
( 210 ) M 18 00920
( 220 ) 2018.03.21.
( 732 ) Esport Universum Zrt., Budapest (HU)
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( 740 ) Dr. Pozsgay Péter, Szombathely

( 541 ) Magyar Esport Bajnokság - Középiskolai Liga
( 511 ) 25
35

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

( 111 ) 226.857
( 151 ) 2018.12.28.
( 210 ) M 18 01445
( 220 ) 2018.05.10.
( 732 ) Toyota Central Europe Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) Dr. Nemes Ákos Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) I love Hybrid
( 511 ) 7

Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével).

12

Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

28

Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

( 111 ) 226.859
( 151 ) 2018.12.28.
( 210 ) M 18 01460
( 220 ) 2018.05.12.
( 732 ) Cargo-Viszed Kft., Szombathely (HU)
( 546 )

( 511 ) 38
39

Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 226.861
( 151 ) 2018.12.28.
( 210 ) M 18 02126
( 220 ) 2018.07.12.
( 732 ) Faber-Castell Aktiengesellschaft, Stein (DE)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) APOLLO
( 511 ) 16

Irodaszerek; festészeti és rajzoláshoz szükséges anyagok és szerek; tollak; ceruzák; kréták; szenek;

mechanikus ceruzák; mechanikus ceruzavezetők; gél tollak; gél tollpatronok; grafit ceruzák; golyóstollak;
golyóstoll-töltések; rollertollak; ceruzahegyezők; ceruzahegyező gépek; törlőtermékek, törlők.
( 111 ) 226.863
( 151 ) 2019.01.03.
( 210 ) M 18 00354
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( 220 ) 2018.02.06.
( 732 ) Arnold Iván, Üröm (HU)
( 740 ) dr. Rábai Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Tésztafélék; makaróni; ravioli; metélt tészta, nudli, galuska; metélttészta-alapú készételek; spagetti; tortilla;

vermicelli, nudli, metélt tészta; tojásos tészták; instant tészták; száraz tészták; lisztből készült tészták; fagyasztott
tészták.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 226.864
( 151 ) 2019.01.03.
( 210 ) M 18 01238
( 220 ) 2018.04.18.
( 732 ) Infotek Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Halásztelek (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Kereskedelmi tevékenység, reklámozás és ügyletek.

( 111 ) 226.868
( 151 ) 2019.01.03.
( 210 ) M 18 01638
( 220 ) 2018.05.31.
( 732 ) Babos Natural Zrt., Piliscsaba (HU)
( 541 ) DRHAZI BIO ARCPLASZTIKA
( 511 ) 44

Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.

( 111 ) 226.870
( 151 ) 2019.01.03.
( 210 ) M 18 01642
( 220 ) 2018.05.31.
( 732 ) Cornmill Trade Kft., Nagyigmánd (HU)
( 740 ) Dr. Faragó Ügyvédi Iroda, Bábolna
( 546 )

( 511 ) 1

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

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

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.
( 111 ) 226.880
( 151 ) 2019.01.04.
( 210 ) M 18 00492
( 220 ) 2018.02.19.
( 732 ) Zhongzhou Europe Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Judákné dr. Baranyi Katalin, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
( 111 ) 226.881
( 151 ) 2019.01.04.
( 210 ) M 17 01430
( 220 ) 2017.05.03.
( 732 ) Szántó Emil 55%, Budapest (HU)
Szántó Csaba 45%, Dunakeszi (HU)
( 740 ) INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 541 ) CHATEAU TARCALIER
( 511 ) 3
30

Kozmetikai készítmények; hajápoló szerek; fogkrémek.
Cukorka áruk, bonbonok; csokoládé; mártások; méz; ecet.

( 111 ) 226.883
( 151 ) 2019.01.08.
( 210 ) M 17 01222
( 220 ) 2017.04.18.
( 732 ) Crowdfunder Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Vajda Viktor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Borszalon
( 511 ) 41

Előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások

szervezése; partik tervezése [szórakoztatás].
43

Bár szolgáltatások.

( 111 ) 226.885
( 151 ) 2019.01.09.
( 210 ) M 18 01366
( 220 ) 2018.04.27.
( 732 ) Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; tanítási és
M184

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 2. szám, 2019.01.28.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.

35

Reklámozás; kereskedelmi adminisztráció.

41

Nevelés; szórakoztatás; sport és kulturális tevékenységek.

( 111 ) 226.886
( 151 ) 2019.01.09.
( 210 ) M 18 01364
( 220 ) 2018.04.27.
( 732 ) Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

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

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

Reklámozás; kereskedelmi adminisztráció.

41

Nevelés; szórakoztatás; sport és kulturális tevékenységek.

( 111 ) 226.888
( 151 ) 2019.01.10.
( 210 ) M 18 01305
( 220 ) 2018.04.23.
( 732 ) Record Hungary 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.
( 111 ) 226.889
( 151 ) 2019.01.10.
( 210 ) M 18 01498
( 220 ) 2018.05.15.
( 732 ) Laár Balázs Árpád, Szentendre (HU)
( 546 )

( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi
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áru).
( 111 ) 226.890
( 151 ) 2019.01.10.
( 210 ) M 18 01500
( 220 ) 2018.05.16.
( 732 ) Tisza Attila, Budapest (HU)
( 541 ) BIBLIAPARK
( 511 ) 41

Diákok oktatási tanfolyamokon való részvételének megszervezése; egészséggel kapcsolatos oktatási

szolgáltatások nyújtása; életmód tanácsadás (képzés); ifjúsági képzési programok szervezése; képzés és oktatás;
képzési lehetőségek biztosítása; képzéssel kapcsolatos szimpóziumok szervezése; létesítmények biztosítása
oktatási célokra; oktatás, tanítás; oktatási anyagok fejlesztése; oktatási célú konferenciák tervezése; oktatási célú
kiállítások rendezése; oktatási célú összejövetelek rendezése; oktatási és tanítási szolgáltatások; oktatási
programok szervezése; oktatási szolgáltatások biztosítása televízióműsorokon keresztül; oktatási szolgáltatások
papok számára; oktató játékok szervezése; sportoktatás; sportoláshoz kapcsolódó oktatási és képzési
szolgáltatások; sporttal kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások; számítógépes oktatással kapcsolatos
képzési szolgáltatások; számítógéppel támogatott testnevelési szolgáltatások; számítógéppel végzett, oktatáshoz
kapcsolódó tesztelés és értékelés; szemléltetés [oktatási célokra]; szülők képzése gyermekneveléshez;
tanfolyamok szervezése; tanulást segítő iskolai képzések; táplálkozással kapcsolatos oktatás; testedzéssel
kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása; vallási témákkal kapcsolatos tanfolyamok; élő előadások
bemutatása; gálák, díszünnepélyek rendezése; gyermek kalandjátszótér szolgáltatások; gyermekek számára
nyújtott szórakoztató szolgáltatások; interaktív szórakoztatás; interaktív szórakoztatási szolgáltatások;
játékszolgáltatások; kalandjátszóterek; koncertek bemutatása; kulturális célú rendezvények szervezése; kulturális
célú ünnepségek szervezése; kulturális tevékenységek biztosítása; létesítmények biztosítása játékos
vetélkedőkhöz; nyári táborok [szórakoztatás és oktatás]; oktatás és tanítás; oktatási tevékenységek szervezése
nyári táborokhoz; online játékszolgáltatások; rádió- és televízióprogram készítése; sport- és kulturális
tevékenységek; szabadidő eltöltésével kapcsolatos tájékoztatás; színházi előadások bemutatása; szórakoztatás;
szórakoztatás folyamatosan zajló vetélkedők formájában; szórakoztatási célú játék szolgáltatások; szórakoztatási
szolgáltatások; szórakoztató bemutatók szervezése; szórakoztató parkok és vidámparkok; szórakoztató
szolgáltatások szervezése; vetélkedők, versenyek szervezése; vidámparki és tematikus parki szolgáltatások; zenei
koncertek bemutatása; brosúrák kiadása; digitális videó, audió és multimédia kiadási szolgáltatások; füzetek
kiadása; kiadványok megjelentetése; naptárak kiadása; oktatási célú nyomtatványok kiadása; web-es újságok
megjelentetése.
43

Szállodai szálláshely szolgáltatások; kiállítási létesítmények biztosítása.

44

Pszichológiai tanácsadás.

45

Vallási szolgáltatások.

( 111 ) 226.891
( 151 ) 2019.01.10.
( 210 ) M 18 01632
( 220 ) 2018.05.30.
( 732 ) Lovász István József, Mosonmagyaróvár (HU)
( 546 )
( 511 ) 19

Nem fémből készült nyílászárók; nem fém padlóburkolati anyagok; árnyékolástechnikához használatos nem

fém építőanyagok.
36

Ingatlanok építése, karbantartása, és kezelése.

37

Ingatlan közvetítés, értékesítés, értékbecslés, bérbeadás.
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( 111 ) 226.892
( 151 ) 2019.01.10.
( 210 ) M 18 01506
( 220 ) 2018.05.16.
( 732 ) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
( 740 ) PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

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

áru).
( 111 ) 226.893
( 151 ) 2019.01.10.
( 210 ) M 18 00369
( 220 ) 2018.02.07.
( 732 ) NN Biztosító Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) protect.me powered by NN
( 511 ) 36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 226.894
( 151 ) 2019.01.10.
( 210 ) M 18 00371
( 220 ) 2018.02.06.
( 732 ) Tarnavölgyiné Jeney Ágnes, Nyíregyháza (HU)
( 740 ) XLEXUM IP Tanácsadó Kft., Budapest
( 541 ) NE VEZESS GYORSABBAN, MINT AHOGY AZ ŐRANGYALOD REPÜL
( 511 ) 14

Amulettek [ékszerek]; aranyszál [ékszerekhez]; dísztűk [ékszerek]; drótok nemesfémből [ékszerek];

ékszerbemutató dobozok; ékszerdobozok; ékszerek; ékszerek fémből; ékszerek nemesfémből; ékszerek
drágakőből; ékszerek féldrágakőből; ékszerkellékek; ékszertokok; ékszerüvegek; elefántcsont ékszerek; ezüst
szálak [ékszerek]; függők ékszerekhez; gyöngyök [ékszerek]; gyöngyszemek ékszerkészítéshez; gyűrűk
[ékszerek]; karkötők [ékszerek]; nyakláncok [ékszerek]; fülbevalók [ékszerek]; láncok [ékszerek].
21

Műtárgyak porcelánból, kerámiából, agyagból vagy üvegből.

26

Fityegők, függők, apró díszek nem ékszerekhez, kulcskarikákhoz vagy kulcsláncokhoz.

( 111 ) 226.895
( 151 ) 2019.01.10.
( 210 ) M 18 00372
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( 220 ) 2018.02.06.
( 732 ) CYM Kft., Balatonederics (HU)
( 740 ) XLEXUM IP Tanácsadó Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 22
25

Vászon táskák; textil táskák.
Felsőruházat; pólók; pulóverek; sapkák; mellények; ruházati termékek és lábbelik férfiak, nők, gyermekek

és csecsemők részére; kesztyűk; kalapok és sapkák; nyakkendők; sálak; fürdőruházati cikkek; vízhatlan ruhák;
esőköpenyek.
( 111 ) 226.896
( 151 ) 2019.01.10.
( 210 ) M 18 00374
( 220 ) 2018.02.07.
( 732 ) Szidor László, Budapest (HU)
( 740 ) Turcsány Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) VULTRON
( 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).
37

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

szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 226.897
( 151 ) 2019.01.10.
( 210 ) M 18 00375
( 220 ) 2018.02.07.
( 732 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. M. Nagy Gergő, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 226.898
( 151 ) 2019.01.10.
( 210 ) M 18 00377
( 220 ) 2018.02.07.
( 732 ) "SÖRIPARI VÁLLALKOZÁS" Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Holló & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Bitter Honey
( 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).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 226.899
( 151 ) 2019.01.11.
( 210 ) M 18 00378
( 220 ) 2018.02.07.
( 732 ) Lettrich Attila Azarél, Miskolc (HU)
( 541 ) BUCCA
( 511 ) 3

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

nem gyógyhatású szappanok; illatszerek, illóolajok, nem gyógyhatású kozmetikumok, nem gyógyhatású
hajszeszek, nem gyógyhatású fogkrémek.
5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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).
( 111 ) 226.900
( 151 ) 2019.01.11.
( 210 ) M 18 00379
( 220 ) 2018.02.07.
( 732 ) Lettrich Attila Azarél, Miskolc (HU)
( 541 ) BVCCA
( 511 ) 3

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

nem gyógyhatású szappanok; illatszerek, illóolajok, nem gyógyhatású kozmetikumok, nem gyógyhatású
hajszeszek, nem gyógyhatású fogkrémek.
5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
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(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (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).
( 111 ) 226.901
( 151 ) 2019.01.11.
( 210 ) M 18 00380
( 220 ) 2018.02.06.
( 732 ) Barcsay Zsombor, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

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

( 111 ) 226.902
( 151 ) 2019.01.11.
( 210 ) M 18 00477
( 220 ) 2018.02.15.
( 732 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 226.904
( 151 ) 2019.01.11.
( 210 ) M 18 00985
( 220 ) 2018.03.28.
( 732 ) National Fire Fighting Manufacturing FZCO, Jafza South, Jebel Ali, Dubai (AE)
( 740 ) Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Antennák; elektromos riasztócsengők- és harangok; vészcsengők (tűz); azbesztkesztyűk balesetvédelmi

célokra; azbesztöltözékek tűzvédelmi célra tűzoltóknak; védőöltözékek pilóták számára; elemek világításhoz;
töltőkészülékek elemekhez; elektromos riasztóharangok, riasztócsengők; jelzőcsengők, jelzőharangok;
figyelmeztető harangok és csengők; tűzoltóhajók; légzőkészülékek, mesterséges lélegeztetéshez való készülékek
kivételével; légzőkészülékek vízalatti úszáshoz; golyóálló mellények; elektromos kábelek; ruházat balesetekkel,
sugárzással és tűzzel szembeni védelemhez; ruházat tűzzel szembeni védelemhez; detektorok; fűtésérzékelők;
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búváröltözékek; elektromos vezetékek; elektro-dinamikus készülékek jelek távirányításához; tűzoltó készülékek;

szemüvegek; védőpajzsok munkások számára; tűzjelző készülékek; lapátos tűzoltó szerszámok; tűzoltó takarók;
tűzoltó hajók; ruházat tűzzel szembeni védelemhez; tűzoltó fecskendők; tűzlétrák; tűzlépcsők; tűzoltó készülékek;
tűzoltótömlő fecskendők, szórófejek tűzoltótömlőkhöz; azbeszt takarók tűzoltók részére; villogó fényforrások
világító jelzések kibocsátásához; ruházatok, öltözékek tűzzel szembeni védelemhez; gáztesztelő készülékek;
mérőeszközök, kaliberek; balesetvédelmi kesztyűk; hőszabályozó készülékek; biztonsági fejvédő sisakok;
nagyfrekvenciás készülékek; hangszórók; tűzoltótömlők; úszógumik; mentőövek; mentőmellények; életmentő
készülékek és berendezések; életmentő tutajok; elektromos zárak, reteszek; védőálarcok; anyagtesztelő
készülékek és gépek; motoros tűzoltó kocsik, fúvókák tűzoltótömlőkhöz; nyomásmérők; balesetek elleni
személyes védelemhez használatos védőeszközök; biztonsági fejvédő sisakok; védőmaszkok; védőruházatok
pilótáknak; reflektáló tárcsák ruházatokhoz, közlekedési balesetek megelőzése céljából; elektromos szerkezetek
ipari műveletek távirányításához; elektro-dinamikus készülékek jelek távirányításához; lélegzőkészülékek nem
mesterséges lélegeztetéshez; lélegzőmaszkok nem mesterséges lélegeztetéshez; biztonsági megfogóeszközök,
járműülésekhez és sporteszközökhöz előirányzott biztonsági eszközök kivételével; cipők balesetekkel,
sugárzással és tűzzel szembeni védelemhez; jelzőharangok és -csengők világító vagy mechanikus jelzőpanelek;
jelzősípok, világító vagy mechanikus jelek; elektronikus transzmitterek jelei; világító jelzések; szirénák,
jelzőkürtök, füstérzékelők; hanggal riasztó eszközök; szemüvegek; locsolórendszerek tűzvédelemhez;
vizsgálóeszközök és -szerkezetek tűzvédelemhez; reflektáló tárcsák ruházatokhoz közlekedési balesetekkel
szembeni védelem céljára; golyóálló mellények; vízszintjelzők; mérlegelő gépek; szélzsákok szélirány jelzésre;
védőálarc munkások számára.
( 111 ) 226.905
( 151 ) 2019.01.11.
( 210 ) M 18 01661
( 220 ) 2018.06.01.
( 732 ) LLC Investment Vagyonkezelő és Befektető Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Vigh Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) GASZTVITÁL
( 511 ) 5

Diétás élelmiszerek és anyagok.

35

Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

43

Üzemi konyha és éttermi vendéglátás, élelmezés, étkeztetés, ételkihordás, szállítás.

( 111 ) 226.906
( 151 ) 2019.01.11.
( 210 ) M 18 01461
( 220 ) 2018.05.12.
( 732 ) Sánta Balázs, Balatonfüred (HU)
Zagyi Balázs, Andornaktálya (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

( 111 ) 226.907
( 151 ) 2019.01.11.
( 210 ) M 18 01194
M191

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 2. szám, 2019.01.28.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 220 ) 2018.04.17.
( 732 ) Orion Corporation, Espoo (FI)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) TRIMARON
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények emberi felhasználásra.

( 111 ) 226.908
( 151 ) 2019.01.11.
( 210 ) M 18 00937
( 220 ) 2018.03.23.
( 732 ) Alapítvány a Vidék Kis- és Középvállalkozásainak Fejlesztésére - Baranya Megyei Vállalkozói Központ,
Pécs (HU)
( 541 ) Baranyai Gazdanapok
( 511 ) 35

Kereskedelmi és reklámcélú kiállítások; kereskedelmi és reklámcélú vásárok szervezése.

( 111 ) 226.909
( 151 ) 2019.01.11.
( 210 ) M 18 00936
( 220 ) 2018.03.23.
( 732 ) Alapítvány a Vidék Kis- és Középvállalkozásainak Fejlesztésére - Baranya Megyei Vállalkozói Központ,
Pécs (HU)
( 541 ) Szentlőrinci Gazdanapok
( 511 ) 35

Kereskedelmi és reklámcélú kiállítások; kereskedelmi és reklámcélú vásárok szervezése.

( 111 ) 226.910
( 151 ) 2019.01.11.
( 210 ) M 18 00935
( 220 ) 2018.03.23.
( 732 ) Hortobágyi Ágoston, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Mester Katalin, Budapest
( 546 )

( 511 ) 42

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

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

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

( 111 ) 226.912
( 151 ) 2019.01.11.
( 210 ) M 18 01480
( 220 ) 2018.05.14.
( 732 ) Kandász Andrea, Budapest (HU)
( 541 ) AZ ÉV ANYUKÁJA
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 226.913
( 151 ) 2019.01.11.
( 210 ) M 18 01476
( 220 ) 2018.05.14.
( 732 ) Klinger Júlia Klára, Budapest (HU)
Deák Endre, Budapest (HU)
( 541 ) Techxlusive
( 511 ) 25

Baseball sapkák; divatkalapok; férfi ruházat; női ruhák; pólók.

34

Nem nemesfém öngyújtók; nemesfém öngyújtók.

35

Zenei koncertek promóciója; zenei előadók üzleti menedzsmentje.

38

Digitális zene közvetítése távközlés útján; zenei műsorszórás.

41

Zenei rendezvények szervezése; zenés szórakoztató rendezvények szervezése; kulturális és művészeti

rendezvények szervezése; lemezlovasok, dj szolgáltatások partikra és különleges rendezvényekre; művészek
fellépésének lefoglalása rendezvényekre (szponzori, promotor szolgáltatások); szabadidős rendezvények
szervezése; szórakoztatási célú rendezvényszervezés; táncos rendezvények szervezése.
( 111 ) 226.914
( 151 ) 2019.01.11.
( 210 ) M 18 01475
( 220 ) 2018.05.14.
( 732 ) Tickething-Change Kft., Heves (HU)
( 740 ) Mayer M. Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Tickething
( 511 ) 9

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

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

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

38

Távközlés.

( 111 ) 226.915
( 151 ) 2019.01.11.
( 210 ) M 18 01469
( 220 ) 2018.05.10.
( 732 ) Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Büntetés-végrehajtás keretén belül nyújtott alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés];

büntetés-végrehajtással kapcsolatos coaching [tréning]; büntetés-végrehajtási szervezet létesítményeiben és
azokon kívül nyújtott egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; büntetés-végrehajtási szervezet által
nyújtott elektronikus kiadványszerkesztés; büntetés-végrehajtási szervezet által elektronikus könyvek és
folyóiratok on-line publikálása; büntetés-végrehajtással kapcsolatos eszmecserék, kollokviumok szervezése és
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lebonyolítása; büntetés-végrehajtás létesítményeiben filmgyártás; büntetés-végrehajtás keretén belül nyújtott

filmszínházi előadások, filmbemutatók; büntetés-végrehajtás keretén belül nyújtott hangversenyek, koncertek
szervezése és lebonyolítása; büntetés-végrehajtással kapcsolatos konferenciák szervezése és lebonyolítása;
büntetés-végrehajtással kapcsolatos kongresszusok szervezése és lebonyolítása; büntetés-végrehajtással
kapcsolatos könyvkiadás; büntetés-végrehajtás keretén belül nyújtott múzeumi szolgáltatások
[bemutatók,kiállítások]; büntetés-végrehajtási szervezet által sportlétesítmények üzemeltetése;
büntetés-végrehajtási szervezet által sportpályák bérbeadása; büntetés-végrehajtási szervezet által szabadidős
létesítmények üzemeltetése; büntetés-végrehajtási szervezet által szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos
tájékoztatás; büntetés-végrehajtás keretén belül színházi produkciók; büntetés-végrehajtás keretén belül
szórakoztatási szolgáltatások; büntetés-végrehajtási szervezet által szervezett táboroztatás; büntetés-végrehajtás
keretén belül zenei produkciók.
44

Büntetés-végrehajtási szervezet által nyújtott fizioterápia, fizikoterápia; büntetés-végrehajtás keretén belül

gazdálkodás (állatok).
45

Jogi kutatás; képviselet jogvitákban [jogi szolgáltatások]; közbenjárás; őrző-védő szolgáltatások.

( 111 ) 226.916
( 151 ) 2019.01.11.
( 210 ) M 18 01465
( 220 ) 2018.05.14.
( 732 ) Farkas B. Szabina, Pécs (HU)
( 740 ) XLEXUM IP Tanácsadó Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Teljesítményt elismerő ünnepségek szervezése vér- és vérplazmadonorok részére; tanácsadási szolgáltatások

a vér- és vérplazma adományozás területén; találkozók szervezése és lebonyolítása vér- és vérplazmadonorok
részére; támogató oktatóprogramok vezetése vér- és vérplazmadonorok részére.
45

Támogató szolgáltatások biztosítása páciensek, valamint vér- és vérplazmadonorok számára; érzelmi

támogató szolgáltatások vér- és vérplazma donorok részére; érzelmi támogató csoportok páciensek, valamint vérés vérplazma donorok részére.
( 111 ) 226.917
( 151 ) 2019.01.11.
( 210 ) M 18 01464
( 220 ) 2018.05.14.
( 732 ) Market Store Kft., Dunakeszi (HU)
( 740 ) Dr. Cseszlai Ádám, 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.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 226.918
( 151 ) 2019.01.11.
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( 210 ) M 18 01928
( 220 ) 2018.06.21.
( 732 ) Teka Magyarország Zrt., Mosonmagyaróvár (HU)
( 740 ) Dr. Illés Ügyvédi Iroda, Mosonmagyaróvár
( 546 )

( 511 ) 6

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

fémkábelek és fémvezetékek; kisméretű fémáru; fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz; páncélszekrények;
lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csővezetékek; golyóscsapok; csapszegek; csavarok
fémből; csőhálózat fémből.
11

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

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 226.922
( 151 ) 2019.01.14.
( 210 ) M 17 02578
( 220 ) 2017.08.15.
( 732 ) Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Csabai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 30

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 226.923
( 151 ) 2019.01.14.
( 210 ) M 17 02580
( 220 ) 2017.08.15.
( 732 ) Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Csabai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 30

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 226.924
( 151 ) 2019.01.14.
( 210 ) M 18 02383
( 220 ) 2018.08.09.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
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( 541 ) REPARON
( 511 ) 3
5

Kozmetikai szerek, személyes higiéniai készítmények.
Humán gyógyszerészeti készítmények; kenőcsök gyógyszerészeti használatra; kúpok (végbél vagy hüvely);

aranyér elleni kenőcsök; aranyér kúpok; aranyér elleni készítmények.
( 111 ) 226.925
( 151 ) 2019.01.14.
( 210 ) M 18 02384
( 220 ) 2018.08.09.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 3
5

Kozmetikai szerek, személyes higiéniai készítmények.
Humán gyógyszerészeti készítmények; kenőcsök gyógyszerészeti használatra; kúpok (végbél vagy hüvely);

aranyér elleni kenőcsök; aranyér kúpok; aranyér elleni készítmények.
( 111 ) 226.935
( 151 ) 2019.01.17.
( 210 ) M 18 01559
( 220 ) 2018.05.23.
( 732 ) Marquard Média Magyarország Kiadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Zalán Gábor, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók, hanglemezek; cD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
16

Papír 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).
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).
( 111 ) 226.940
( 151 ) 2019.01.14.
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( 210 ) M 18 01566
( 220 ) 2018.05.23.
( 732 ) Lados Péter 50%, Gödöllő (HU)
Lados Szilvia 50%, Gödöllő (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; 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).
33

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

áru).
( 111 ) 226.942
( 151 ) 2019.01.14.
( 210 ) M 18 01842
( 220 ) 2018.06.14.
( 732 ) Jack Daniel's Properties, Inc., San Rafael (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Alkoholos italok sör kivételével; kiforrott almabor; gyümölcsöt, gyümölcsjuice-t vagy gyümölcsesszenciát

tartalmazó alkoholos italok.
( 111 ) 226.943
( 151 ) 2019.01.14.
( 210 ) M 18 02096
( 220 ) 2018.07.10.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) GANDIVA
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 226.954
( 151 ) 2019.01.14.
( 210 ) M 17 03472
( 220 ) 2017.10.26.
( 732 ) Gál Mihály István 50%, Érd (HU)
Kukorelli Péter 50%, Budapest (HU)
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( 546 )
( 511 ) 9
25

Tokok okostelefonokhoz.
Alsóruházat; fehérneműk; atlétatrikók; bokszer alsónadrágok; bokszeralsók; esőruhák; fürdőköpenyek;

fürdőköntösök; ingek; kabátok; dzsekik; kalapáruk; övek (ruházat); pólók; pulóverek; kötött pulóverek; ruházati
cikkek; sálak; sálak (nyaksálak); sapkák; strandruházat; zoknik.
( 111 ) 226.955
( 151 ) 2019.01.14.
( 210 ) M 18 00016
( 220 ) 2018.01.04.
( 732 ) Kovács Zalán László, Budapest (HU)
( 541 ) Bach Mindenkinek Fesztivál
( 511 ) 35
41

Ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; célzott marketing; hirdetési- és reklámszolgáltatások.
Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; bálok szervezése; előadóművészek szolgáltatásai; élő

előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; filmszínházi előadások,
filmbemutatók; hangfelvételek kölcsönzése; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása;
idegenvezetős túrák levezetése; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás].
( 111 ) 226.957
( 151 ) 2019.01.14.
( 210 ) M 18 00489
( 220 ) 2018.02.16.
( 732 ) Magyar Élelmiszerbank Egyesület, Budapest (HU)
( 740 ) Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ÉLELMISZERBANK
( 511 ) 35

Szponzorok felkutatása, franchise, franchise-ok működtetése, névhasználat kezelése, üzleti információk

nyújtása a közösségi média területén.
36

Jótékonysági célú gyűjtések.

43

Étel biztosítása rászorulóknak (jótékonysági szolgáltatások).

( 111 ) 226.958
( 151 ) 2019.01.14.
( 210 ) M 18 00591
( 220 ) 2018.02.23.
( 732 ) Tóth István Zsolt, Debrecen (HU)
( 541 ) PDR GUYS
( 511 ) 25
37

Ruházati termékek, pólók, táskák, sapkák.
Gépjárművek javítása, karosszéria javítás, autófényezés, gépkocsi-karosszéria javításával kapcsolatos

szolgáltatások.
A rovat 85 darab közlést tartalmaz.
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