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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 210 ) M 18 00052
( 220 ) 2018.01.09.
( 731 ) Höveji Csipkevarrók Köre, Hövej (HU)
( 546 )

( 511 ) 24

Hövej földrajzi jelzés területéről származó csipke ajtófüggönyök, csipke asztali futók, csipke asztalkendők,

csipke asztalterítők, csipke ágyneműk, csipke ágytakarók, csipke ágyterítők, csipke díszpárnahuzatok, csipke
függönyök, csipke párnahuzatok, csipke poháralátétek (asztalneműk), palla (20x20 cm-es kehelyhez tartozó
csipke alapanyagú), csipke oltárterítők, kehelytörlő kendő (csipke alapanyag), korporálé (ostyaabrosz,
négyszögletű csipke alapanyagú), szalvéták (csipkéből), tányéralátétek csipkéből polcokhoz, csipke
vánkoshuzatok, zsebkendők csipkéből.
25

Hövej földrajzi jelzés területéről származó csipke csecsemőkelengyék, csipke babakelengyék, csipke

blúzok, csipke boleró, csipke díszzsebkendők (ruházat), csipke fátylak (ruházat), csipke fejkendők, csipke
fejszalagok (ruházat), csipke fityulák, csipke gallérok (ruházat), csipke ingek, csipke ingelők, csipke ingblúzok,
csipke ingvállak, csipke pruszlikok, csipke menyasszonyi ruha, csipke karing, csipke alba, csipke ministránsruha,
csipke kézelők (ruházat), csipke kötények (ruházat), csipke mellények, csipke szoknyák, csipke vállkendők,
csipke nagykendők, csipke fátyol, csipke stóla.
26

Hövej földrajzi jelzés területéről származó csipke mellfodor, csipke zsabó, csipke fodrok szoknyára, csipke

kitűző ruhára, csipke karszalag, csipke szalag hímzett textilanyag, csipke szalagok függönyök összehúzásához.
35

Reklámozás kereskedelmi ügyletek kereskedelmi adminisztráció irodai munkák; rádiós reklámozás;

kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kirakatrendezés marketing; reklámanyagok [röplapok,
prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; árubemutatás; reklámozás; reklámfilmek előállítása; áruk
bemutatása kommunikációs médiában; kiskereskedelmi célokból, reklámozás, televíziós reklámozás.
40

Anyagmegmunkálás; hímzés; mintarajzolás.

41

Kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások];

oktatás; oktatási tárgyú információk.
( 210 ) M 18 00944
( 220 ) 2018.03.23.
( 731 ) Kámán Levente, Solymár (HU)
( 546 )
( 511 ) 6

Fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; kisméretű

fémáru; páncélszekrények.
7

Kulcsmásoló gépek; fúró- és csiszológépek; erőgépek.

8

Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök.

20

Bútorok, tükrök, keretek.

37

Javítás; zárszerelés: javítás/felújítás/karbantartás/összeszerelés (ajtó-, páncélszekrény- és autózárak

esetében); zár-, zárrendszer- és kulcskészítés (ajtó-, páncélszekrény- és autózárak esetében).
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( 210 ) M 18 01081
( 220 ) 2018.04.06.
( 731 ) Pasaréti 75 Vendéglátó-ipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
41

Szórakoztatási szolgáltatások, klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás), partik tervezése

(szórakoztatás).
43

Vendéglátás, átmeneti szállások kiadása, bár szolgáltatások, éttermi szolgáltatások, szállásfoglalás,

kantinok, büfék, étkezdék, önkiszolgáló éttermek, panziók.
( 210 ) M 18 01347
( 220 ) 2018.04.25.
( 731 ) MOM-Park MFC Ingatlanforgalmazó és Beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Fütty Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 01493
( 220 ) 2018.05.16.
( 731 ) Karsai Ármin László, Kistarcsa (HU)
( 541 ) DOCKINROLL
( 511 ) 12

Járművek, szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 18 01822
( 220 ) 2018.06.13.
( 731 ) Kerekes Pál, Zákányszék (HU)
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( 546 )

( 511 ) 33

Homokháti Őszibarack Pálinka földrajzi jelzés termékleírásának megfelelő őszibarack pálinka.

( 210 ) M 18 02192
( 220 ) 2018.07.19.
( 731 ) "PEIBA" Termelő és Kereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság, Nemesvámos (HU)
( 740 ) Bencze és Ambrus Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Tökmagolaj a javából!
( 511 ) 29

BIO és konvencionális étkezési tökmagolajok.

( 210 ) M 18 02435
( 220 ) 2018.08.17.
( 731 ) Burghard Réka, Seregélyes (HU)
( 546 )
( 511 ) 35
41

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.
Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 18 02499
( 220 ) 2018.08.27.
( 731 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. M. Nagy Gergő egyéni ügyvéd, Budapest
( 541 ) Filmverzum
( 511 ) 35

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

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

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

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

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

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

hálózatokon keresztül; kábeltelevízión keresztül biztosított szórakoztatás; online információk szolgáltatása audioés vizuális médiával kapcsolatban; szórakoztatás IPTV-n keresztül; szórakoztatás televíziós hírműsorok
formájában; szórakoztatási célú játék szolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás;
televíziós műsorok készítése; televíziós zenei koncertek; televíziós műsorismertetési szolgáltatások; televíziós
hírműsorok szolgáltatása; televíziós díjátadók vendégül látása [szervezése]; televízióműsorokkal kapcsolatos
információnyújtás; televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online szórakoztatási tájékoztató szolgáltatások;
tévéműsorokhoz kapcsolódó könyvek kiadása; online egyidejű adatfolyammal nyújtott szórakoztató
szolgáltatások; videofilmek kölcsönzése; videós szórakoztató szolgáltatások; automatizált videofelvevő
szolgáltatások; online, nem letölthető videók biztosítása; szórakoztató szolgáltatások nyújtása videofilmeken
keresztül; online szórakoztatás; online kiadói szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; filmforgalmazás;
szórakoztató anyagok terjesztése; interaktív szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások nyújtása
mozifilmeken keresztül; online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők.
( 210 ) M 18 02500
( 220 ) 2018.08.27.
( 731 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. M. Nagy Gergő egyéni ügyvéd, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

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

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

televíziós sugárzása; információk sugárzása televízión keresztül; interaktív televíziósugárzás; interneten és más
kommunikációs hálózatokon keresztül történő audio-, videó- és multimédiás műsorszórás; kábeltelevíziós
közvetítéssel kapcsolatos információk szolgáltatása; kábeltelevíziós műsorszórási információk; kommunikáció
biztosítása televíziós átvitel útján; televíziós műsorszolgáltatás, kábelhálózaton keresztül is; televíziós műsorok
közvetítése; televíziós műsorszórás; teleshopműsorok közvetítése; televíziós és kábeles műsorszórási
szolgáltatások; televízióműsorok az interneten keresztül történő közvetítése; televízióműsorok terjesztése
kábelösszeköttetés által; TV programszórás és -közvetítés; televizuális kommunikációs szolgáltatások; televíziós
információközlés; televíziós műsorok vezeték nélküli továbbítása és közvetítése; televíziós programok
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közvetítése; televízióstreaming interneten keresztül; kommunikációs szolgáltatások; műholdas televíziós adók

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

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

hálózatokon keresztül; kábeltelevízión keresztül biztosított szórakoztatás; online információk szolgáltatása audioés vizuális médiával kapcsolatban; szórakoztatás IPTV-n keresztül; szórakoztatás televíziós hírműsorok
formájában; szórakoztatási célú játék szolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás;
televíziós műsorok készítése; televíziós zenei koncertek; televíziós műsorismertetési szolgáltatások; televíziós
hírműsorok szolgáltatása; televíziós díjátadók vendéglátása [szervezése]; televízióműsorokkal kapcsolatos
információnyújtás; televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online szórakoztatási tájékoztató szolgáltatások;
tévéműsorokhoz kapcsolódó könyvek kiadása; online egyidejű adatfolyammal nyújtott szórakoztató
szolgáltatások. videofilmek kölcsönzése; videós szórakoztató szolgáltatások; automatizált videofelvevő
szolgáltatások; online, nem letölthető videók biztosítása; szórakoztató szolgáltatások nyújtása videofilmeken
keresztül; online szórakoztatás; online kiadói szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; filmforgalmazás;
szórakoztató anyagok terjesztése; interaktív szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások nyújtása
mozifilmeken keresztül; online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők.
( 210 ) M 18 02538
( 220 ) 2018.08.31.
( 731 ) SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)
( 740 ) Dr. Csere Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SAINTS
( 511 ) 33

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

áru).
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

( 210 ) M 18 02561
( 220 ) 2018.09.03.
( 731 ) Büki Gyógyfürdő ZRt., Bük (HU)
( 740 ) Dr. Forstóber Gábor, Szombathely
( 546 )

( 511 ) 41

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

43

Időleges szállásadás.

44

Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.
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( 210 ) M 18 02563
( 220 ) 2018.09.03.
( 731 ) dr. Asztalos Kata, Hódmezővásárhely (HU)
( 740 ) dr. Simonffy Ildikó, Szeged
( 546 )

( 511 ) 15
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 02564
( 220 ) 2018.08.31.
( 731 ) Dr. Bata Magyar Kanadai Biotechnológiai Kutató-Fejlesztő Zrt., Ócsa (HU)
( 541 ) HERBANOPLEX
( 511 ) 5
31

Táplálékkiegészítő állatok számára.
Takarmány, takarmánykiegészítő.

( 210 ) M 18 02569
( 220 ) 2018.09.04.
( 731 ) EL-CO TECH Elektromos Kommunikációs Technológiák Kft., Gödöllő (HU)
( 740 ) dr. Györfi Beáta, Gödöllő
( 546 )

( 511 ) 35

Kereskedelmi ügyletek; irodai munkák; kommunikációs szolgáltatások, üzleti menedzsment.

37

Villamosenergetikai szerelési szolgáltatások; elektromos berendezések üzembe helyezése.

42

Energetikai, műszaki, tervezési szolgáltatások; energiatakarékossági tanácsadás.

( 210 ) M 18 02571
( 220 ) 2018.09.05.
( 731 ) Aranyi Szilvia, Budapest (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Üzleti tanácsadás.

40

Mérték utáni szabóság; méretre készítési [méret utáni] szabósági szolgáltatások.

41

Tréningek biztosítása; csoportos tréningek biztosítása; csoportos tréningek biztosítása vállalkozásfejlesztési

területen; csoportos tréningek biztosítása üzleti készségfejlesztési területen; üzleti készségfejlesztő tréning; üzleti
tréning; csoportos üzleti készségfejlesztő tréning; csoportos üzleti tréning; képzések biztosítása vállalkozások
számára; tréningek biztosítása; mentorálás; mentorálás vállalkozásfejlesztési területen; mentorálás üzleti
készségfejlesztési területen.
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( 210 ) M 18 02572
( 220 ) 2018.09.05.
( 731 ) Geopolisz Green Energy Kft., Acsa (HU)
( 541 ) Lehel Radiátorgyár
( 511 ) 11

Radiátorok, fűtőtestek központi fűtéshez.

( 210 ) M 18 02578
( 220 ) 2018.09.04.
( 731 ) Ignátz Húskereskedelmi Kft., Máriahalom (HU)
( 541 ) HúsSzabóság
( 511 ) 29

Állati velő táplálkozási célra; angolszalonna; baromfi, nem élő; bulgogi [koreai szarvasmarhából készült

étel]; csontleves, húsleves; csontolaj, étkezési; disznóhús; disznózsír; faggyú, étkezési; fagyasztva szárított hús;
falafel; garnélarákok, apró, nem élő; garnéla rákok, nem élő; halak; halból készített élelmiszertermékek; halenyv
táplálkozási használatra; halfilé; halikra, elkészítve; halkonzerv; halliszt emberi fogyasztásra; hal mousse-ok; hal,
tartósított; heringek [nem élő]; homár, nem élő; húskivonatok; húsleves koncentrátumok; húsok; hús, tartósított;
kalbí [grillezett húsétel]; készítmények húsleveshez; klipfish [sózott és szárított tőkehal]; kocsonyák; kolbász;
languszták, nem élő; lazac [nem élő]; liofilizált hús; máj; májpástétom; osztriga, nem élő; pacal; rákfélék,
keménytestű, nem élő; rákok, folyami, nem élő; sonka; sózott hal; sózott hús; szardella, nem élő; szardínia [nem
élő]; természetes vagy műbelek hurka- és kolbásztöltéshez; tonhal [nem élő]; vadhús; virslik; zsírok, étkezési; zsír
tartalmú anyagok étkezési zsírok előállításához; zsír tartalmú keverékek, kenyérre.
30

Hot dogok [szendvicsek]; húslé, mártás, szaft; húsos piték; húspuhító szerek, háztartási használatra;

szendvicsek; szusi; tésztában sült pástétom.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 02612
( 220 ) 2018.09.07.
( 731 ) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Fülöp Tímea, Budapest
( 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 (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
2

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

jelöléshez és gravírozáshoz; nyers természetes gyanták; fémlapok és fémporok festéshez, dekoráláshoz,
nyomtatáshoz és képzőművészethez (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
3

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
csiszolószerek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
4

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

(beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
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mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
6

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

fémkábelek és fémvezetékek; kisméretű fémáru; fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz; páncélszekrények (az
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
7

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

erőátviteli elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); mezőgazdasági szerszámok, kézi
szerszámok kivételével; keltetőgépek; árusító automaták (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
8

Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; oldalfegyverek, lőfegyverek kivételével;

borotvák (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók, hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
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).
11

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

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
12

Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

szereplő valamennyi áru); étkezőkocsik, étkezővagonok, vasúti hálókocsik, vasúti járművek, vasúti vagonok,
vasúti hűtőkocsik, vasúti teherkocsik, vasúti közlekedési járművek; vasúti személykocsik, személyvagonok;
utasszállító vasúti kocsik; távvezérelt vasúti járművek; vasúti utasszállító kocsik, vasúti kocsik kocsiszekrényei;
elektromos vasúti kocsik; kocsiszekrények vasúti kocsikhoz; ajtók vasúti kocsikhoz; ülések vasúti kocsikba;
konténerszállító vasúti kocsik, vagonok; vasúti közlekedésre szolgáló járművek.
13

Lőfegyverek; lőszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tűzijátékok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

szereplő valamennyi áru).
14

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

osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
15

Hangszerek (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).
17

Feldolgozatlan és félig feldolgozott kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai;

műanyagok és gyanták extrudált formában gyártási használatra; tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok; rugalmas
csövek és tömlők, nem fémből (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
18

Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és szállító táskák; esernyők és napernyők; sétapálcák;

ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
19

Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből
M317

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 4. szám, 2019.02.28.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

valamennyi áru).
20

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

félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
21

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

villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok;
takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,
porcelán- és fajanszáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
22

Kötelek és zsinegek; hálók; sátrak és ponyvák; napellenző tetők textilanyagokból vagy műanyagokból;

vitorlák; zsákok ömlesztett áru szállításához és tárolásához; párnázó-, bélelő- és tömőanyagok, a papír, karton,
gumi vagy műanyagok kivételével; nyers textilrostok és ezek helyettesítő anyagai (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
23

Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

áru).
24

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

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

26

Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fűzőlyukak, gombostűk és tűk;

művirágok; hajdíszek; póthajak (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
27

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

falikárpitok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
28

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

áru).
34

Dohány; dohányzási cikkek; gyufák (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

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

szolgáltatás).
38

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

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
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szereplő valamennyi szolgáltatás); vasúti utasszállítás; vasúti jegyfoglalás; vasúti áruszállítás; vasúti szállítás;

vasúti szállítóeszközök kölcsönzése; vasúti utasszállítási szolgáltatások; áruk vasúti kézbesítése; vasúti
teherkocsik bérbeadása; vasúti szállítás foglalása; vasúti teherszállító szolgáltatások; vasúti járművek bérbeadása;
helyfoglalás vasúti szállításhoz; vasúti szállítási szolgáltatások; utasok vasúti szállításának megszervezése; vasúti
szállítás megszervezésére vonatkozó szolgáltatások; vasúti szállítással kapcsolatos tájékoztatási szolgáltatások;
vasúti szállítás bérletére vonatkozó szolgáltatások; vasúti teheráru szállításához kapcsolódó szolgáltatások;
közúti, vasúti, légi és vízi (tengeri) utasszállítás szervezése; utaskísérés; utasok szállítása; utasszállítási
szolgáltatások; utasok csomagjainak kezelése; utasok csomagjainak szállítása; utasok csomagjainak tárolása;
utasok poggyászainak tárolása; utaskísérő szolgáltatások kiskorúaknak; utasok és csomagjaik szállítása;
helyfoglalási szolgáltatások utasok számára; utazás és utasok szállítása; utasok vonattal történő szállításának
megszervezése; check-in szolgáltatások VIP-utasoknak; utasszállítással kapcsolatos számítógépes információs
szolgáltatások; utasszállítással kapcsolatos számítógépes foglalási szolgáltatások.
40

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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).
43

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

valamennyi szolgáltatás); idegenforgalmi szálláshelyek foglalása; szállásszervezés turisták számára; üdülési
szálláshely biztosítása; üdülési szálláshelyek bérbeadása; ügynökségi szolgáltatások üdülési szállásfoglaláshoz;
utazási irodai szolgáltatások szállásfoglaláshoz; utazási irodák szállásszervezési szolgáltatásai; ételek és italok
felszolgálása; étel-és italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások;
ételrendelési szolgáltatások; gyorséttermi szolgáltatások; önkiszolgáló éttermi szolgáltatások; vendéglátási
szolgáltatások (étel-és italszolgáltatás); vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások.
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).
45

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

egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 02614
( 220 ) 2018.09.07.
( 731 ) Tóth Péter, Nyíregyháza (HU)
( 546 )

( 511 ) 43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 02616
( 220 ) 2018.09.07.
( 731 ) Szabó Tibor, Szeged (HU)
( 740 ) Dr. Bene Zoltán egyéni ügyvéd, Szeged
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( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés).

( 210 ) M 18 02622
( 220 ) 2018.09.10.
( 731 ) OPUS Mobile Kft., Gödöllő (HU)
( 740 ) dr. Fenyő Gábor ügyvéd, Budapest
( 546 )

( 511 ) 18

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

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

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

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

térdszalagok, harisnyakötő szalagok; tógák; ujjatlan kesztyűk; vállkendők, nagykendők; vállszalagok; zoknik;
zoknitartók.
35

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

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése; divatbemutatók
szervezése promóciós célokból; eladási propaganda mások számára; hirdetési hely kölcsönzése; információ és
tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi vagy
reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; közönségszolgálat;
közvéleménykutatás; manöken/modell-szolgálatok reklám vagy kereskedelmi célból; marketing;
munkaerő-toborzás; piackutatás, reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése;
reklámanyagok terjesztése; reklámozás, reklámszövegek publikálása; szabadtéri hirdetés; szponzorok felkutatása,
üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk; vásárlási megrendelések ügyintézése.
( 210 ) M 18 02624
( 220 ) 2018.09.10.
( 731 ) D&YJ Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Wanshida Kft. Eczet Mária, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölö szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
29

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

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

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég [fagyott víz] (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi
szolgáltatás).
( 210 ) M 18 02654
( 220 ) 2018.09.11.
( 731 ) Fruit Farmer Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) Kozma & Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények

italokhoz.
M321

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 4. szám, 2019.02.28.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 210 ) M 18 02670
( 220 ) 2018.09.07.
( 731 ) Good Karma Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Németh Vida Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Gyorséttermek, snack bárok; gyorséttermi szolgáltatások; vendéglátás; vendéglátási szolgáltatások; (étel- és

italszolgáltatás); kantinok, büfék, étkezdék; bisztro szolgáltatások; elviteli rendszerű gyorséttermi szolgáltatások.
( 210 ) M 18 02672
( 220 ) 2018.09.12.
( 731 ) Mitomarin Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) Mitomarin
( 511 ) 3
5

Egészségügyi termékek [piperecikkek].
Főleg vitaminokból készült egészségügyi táplálékkiegészítők; főleg ásványi anyagokból készült egészségügyi

táplálékkiegészítők; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; egészségügyi készítmények állatorvosi
célokra; gyógyszeres egészségmegőrző készítmények.
44

Egészségügyi ellátás; egészségügyi központok szolgáltatásai [orvosi]; egészségügyi szolgáltatások az

emberi test állapotainak kezelésére; orvosok és más egészségügyi szakszemélyzet által nyújtott orvosi ellátás és
konzultáció.
( 210 ) M 18 02674
( 220 ) 2018.09.13.
( 731 ) UNION Vienna Insurance Group Biztosító 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; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.
18

Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és szállító táskák; esernyők és napernyők; sétapálcák;

ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára.
21

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

villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok;
takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,
porcelán- és fajanszáruk.
28

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

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

41

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

45

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

egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.
( 210 ) M 18 02675
( 220 ) 2018.09.12.
( 731 ) SANSIN GLOBE ZRt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Csiha Judit és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Ice Glow
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Mosó- és tisztítószerek.

( 210 ) M 18 02676
( 220 ) 2018.09.13.
( 731 ) SANSIN GLOBE ZRt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Csiha Judit és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Heat Flow
( 511 ) 3

Mosó- és tisztítószerek.

( 210 ) M 18 02679
( 220 ) 2018.09.13.
( 731 ) SANSIN GLOBE ZRt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Csiha Judit és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Summer Vibe
( 511 ) 3

Mosó- és tisztítószerek.

( 210 ) M 18 02697
( 220 ) 2018.09.15.
( 731 ) BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Horváth és Medgyesi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

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

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

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

28

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 02698
( 220 ) 2018.09.15.
( 731 ) BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Horváth és Medgyesi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

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

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

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

28

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 02699
( 220 ) 2018.09.17.
( 731 ) Chen Ze Hua, Budapest (HU)
( 740 ) Wanshida Kft. Eczet Mária, Budapest
( 546 )

( 511 ) 18

Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és szállító táskák; esernyők és napernyők; sétapálcák;

ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

28

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 18 02706
( 220 ) 2018.09.13.
( 731 ) Youation Egészségalkotó Kft., Szekszárd (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; fertőtlenítőszerek; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.
29

Feldolgozott gyümölcsök, gombák és zöldségek beleértve diófélék és hüvelyesek.

32

Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcslevek; szörpök és más

készítmények italokhoz.
( 210 ) M 18 02708
( 220 ) 2018.09.12.
( 731 ) Snock Kft., Balatonföldvár (HU)
( 541 ) SNOCK
( 511 ) 29

Sós snack.

( 210 ) M 18 02709
( 220 ) 2018.09.17.
( 731 ) Bócsa Község Önkormányzat, Bócsa (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 18 02744
( 220 ) 2018.09.18.
( 731 ) Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)
( 541 ) Nonplusz
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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).
( 210 ) M 18 02745
( 220 ) 2018.09.18.
( 731 ) Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)
( 541 ) Naforte
( 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).
( 210 ) M 18 02746
( 220 ) 2018.09.18.
( 731 ) Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)
( 541 ) Méhmedika Forte
( 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).
( 210 ) M 18 02747
( 220 ) 2018.09.18.
( 731 ) Simai Marianna Ágnes, Budapest (HU)
Józsa-Dézsi Emese, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Nemes Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 41

Szórakoztatás; esküvői szórakoztatás megszervezése.

43

Esküvői fogadások szervezése [helyszínek]; vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

45

Esküvői szertartások tervezése és szervezése; egyházi esküvői szolgáltatások; egyházi esküvőkre vonatkozó

szolgáltatások; liturgikus szolgáltatások esküvőkön; esküvői ajándéklista vezetése mások által kiválasztott
ajándékok kiválasztása céljából; ajándék dobozok testreszabott gyűjtése; személyes bevásárlási szolgáltatások;
személyes ajándék kiválasztása mások számára; személyes ruházati stílustanácsadás mások számára; nem vallási,
nem vallásos esküvők tervezése és vezetése; különös alkalmakkor a galambok reptetése; esküvői csokrok
kölcsönzése, készíttetése; nászút tervezési szolgáltatások; egyéb ünnepi alkalmak tervezése; házassági
ceremóniák rendezése; esküvői vendéglisták készítése.
( 210 ) M 18 02753
( 220 ) 2018.09.19.
( 731 ) Gölley Mónika, Budapest (HU)
Németh Mónika, Fót (HU)
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( 546 )

( 511 ) 14

Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek és féldrágakövek; ékszerek; ékszerkellékek; fityegők,

díszek kulcskarikákhoz; fityegők, díszek kulcsláncokhoz; karkötők [ékszerek]; láncok [ékszerek]; medálok;
medálok [ékszerek]; kapcsok ékszer készítéshez; függők ékszerekhez; fülbevalók.
16

Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk; kártyák;

könyvecskék, brosúrák; könyvek; könyvjelzők; naptárak.
21

Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; üveg-, porcelán- és fajanszáruk; gyertya

alátétek; gyertyatartók; gyertyatartó üvegedények [tartók]; ivóedények; kancsók; palackok, poháralátétek, nem
papírból vagy textilből; urnák; üvegáru italokhoz; üvegek [tárolóedények]; üvegtálak; vázák.
( 210 ) M 18 02757
( 220 ) 2018.09.20.
( 731 ) Qiu Yanzan, Fujian Sheng (CN)
Luo Shuisong, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Babó József ügyvéd, Budapest
( 546 )

( 511 ) 21

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

villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok;
takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,
porcelán- és fajanszáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

28

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 18 02759
( 220 ) 2018.09.20.
( 731 ) Zoltán György, Tordas (HU)
( 740 ) bnt Tom Burmeister Varga Ratatics Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Egészségfalu
( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
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).
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( 210 ) M 18 02760
( 220 ) 2018.09.20.
( 731 ) Extrudertechnika Kft., Dunakeszi (HU)
( 740 ) Perecz Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 39
43

Étel házhozszállítás.
Étel házhoz szállítása, partiszerviz, vendéglátóipari szolgáltatások, hideg-meleg konyhai szolgáltatások,

étkeztetés.
( 210 ) M 18 02792
( 220 ) 2018.09.24.
( 731 ) PATINVEST Kft., Pécs (HU)
( 740 ) dr. Frei János, Pécs
( 541 ) SIPO
( 511 ) 3

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok.
5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fertőtlenítőszerek.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
( 210 ) M 18 02793
( 220 ) 2018.09.24.
( 731 ) PATINVEST Kft., Pécs (HU)
( 740 ) dr. Frei János, Pécs
( 546 )

( 511 ) 3

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok.
5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fertőtlenítőszerek.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
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( 210 ) M 18 02794
( 220 ) 2018.09.24.
( 731 ) PATINVEST Kft., Pécs (HU)
( 740 ) dr. Frei János, Pécs
( 546 )

( 511 ) 3

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok.
5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fertőtlenítőszerek.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
( 210 ) M 18 02795
( 220 ) 2018.09.24.
( 731 ) PATINVEST Kft., Pécs (HU)
( 740 ) dr. Frei János, Pécs
( 546 )

( 511 ) 3

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok.
5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fertőtlenítőszerek.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
( 210 ) M 18 02796
( 220 ) 2018.09.24.
( 731 ) PATINVEST Kft., Pécs (HU)
( 740 ) dr. Frei János, Pécs
( 546 )

( 511 ) 3

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok.
5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fertőtlenítőszerek.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
( 210 ) M 18 02799
( 220 ) 2018.09.25.
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( 731 ) Zengin Serkan, Budapest (HU)

( 541 ) RED OFF WHITE
( 511 ) 18

Általános hordtáskák; poggyász; poggyász, sporttáskák, tornazsákok; alkalmi táskák [clutch]; poggyász;

kézitáskák; válltáskák, tarisznyák; bevásárló táskák; strandtáskák; levéltárcák, pénztárcák; hátizsákok, hátitáskák;
kurírtáskák; irattáskák, aktatáskák.
24

Lepedők; párnahuzatok, vánkoshuzatok; huzatok díszpárnákhoz; ágyterítők; ágytakarók; steppelt paplanok,

paplanok; ágyszoknyák; huzatok paplanokhoz, dunyhákhoz; zuhanyfüggönyök; törölközők.
25

Férfi- és női ruházat, nevezetesen zakók, dzsekik, tréningfelsők, kabátok, blézerek, kosztümök, nadrágok,

farmernadrágok, sportos nadrágok, pulóverek, melegítők, szvetterek, mellények, rövidnadrágok, sortok, ingek,
női ruhák, szoknyák, nyakbavalók, nyaki viselet, zoknik, övék, kalapok, sapkák [fejfedők], kesztyűk, cipők,
magas szárú lábbelik és edzőcipők, szabadidőcipők, pólók.
( 210 ) M 18 02800
( 220 ) 2018.09.24.
( 731 ) MADENTKO Egészségügyi Klinika Kft., Szombathely (HU)
( 541 ) MADENTKO
( 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).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 02806
( 220 ) 2018.09.25.
( 731 ) XBody Hungary Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 25
28

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 02809
( 220 ) 2018.09.26.
( 731 ) Eclair Kft., Dombóvár (HU)
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( 546 )

( 511 ) 9
18

Pendrive-ok, töltők, töltők telefonokhoz és okos telefonokhoz, USB töltők, autós töltők, napelemes töltők.
Ruhák állatok számára, nyakörvek állatok számára, táskák, kézi táskák, háti táskák, hátizsákok,hordozók

állatoknak, táskák állatok hordozására.
24

Törölközők, fürdőlepedők, plédek, ágytakarók, konyharuhák, asztalterítők.

25

Felső ruházati termékek férfiak, nők és gyermekek számára.

27

Szőnyegek, fürdőszobai szőnyegek és kilépők.

35

Pendrive-ok, töltők, töltők telefonokhoz és okos telefonokhoz, USB töltők, autós töltők, napelemes töltők,

ruhák állatok számára, nyakörvek állatok számára, táskák, kézi táskák, háti táskák, hátizsákok,hordozók
állatoknak, táskák állatok hordozására, törölközők, fürdőlepedők, plédek, ágytakarók, konyharuhák, asztalterítők,
felső ruházati termékek férfiak, nők és gyermekek számára, szőnyegek,fürdőszobai szőnyegek és kilépők
kereskedelme és interneten történő online kereskedelme.
( 210 ) M 18 02810
( 220 ) 2018.09.26.
( 731 ) Földvári Csilla Lívia, Budapest (HU)
( 740 ) Diós Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 37
42

Kereskedelmi vásárok és kiállítások standjainak építése, bontása, kapcsolódó kölcsönzés és tanácsadás.
Kereskedelmi vásári és kiállítási stand tervezése.

( 210 ) M 18 02833
( 220 ) 2018.09.27.
( 731 ) Fontanus Központ Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kovács A. Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) B2P2
( 511 ) 25

Alsóruházat, fehérneműk, atlétatrikók, trikók, kabátok, dzsekik, pulóverek, esőruhák, felsőruházat,

fejszalagok [ruházat], egyenruhák, fülvédők [ruházat], hosszúnadrágok, izzadságfelszívó alsóruházat, legging
nadrágok, cicanadrágok, mellények, melltartók, nyaksálak [sálak], pólók, ruházati cikkek, skortok
[sportszoknyák], tornaruházat.
27

Tornaszőnyegek, tornatermi padlóburkolatok.

41

Coaching [tréning], egészségklub szolgáltatások [egészség és fitness], elektronikus kiadványszerkesztés,

elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása, fényképészet, fotóriportok készítése, gyakorlati képzés
[szemléltetés], konferenciák szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, oktatási információs szolgáltatások,
oktatási vizsgáztatás, online nem letölthető videók biztosítása, sportlétesítmények üzemeltetése, szabadidős
létesítmények üzemeltetése, szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, személyes oktatófórumok
rendezése és levezetése, szórakozási, szórakoztatási információk, szórakoztatási szolgáltatások, testnevelés,
tornatanítás, sportelméleti képzés, fizikai és mentális fejlesztő játékok személyi edző szolgáltatások [fitnesz
edzés], fitnesz órák vezetése.
( 210 ) M 18 02834
( 220 ) 2018.09.27.
( 731 ) Szabó Zsolt, Gyömrő (HU)
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( 541 ) Számíthatsz Rám, Számít6sz Rám

( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 02877
( 220 ) 2018.10.04.
( 731 ) BioCo Magyarország Kft., Lőrinci (HU)
( 546 )

( 511 ) 3

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
csiszolószerek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
30

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

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

( 210 ) M 18 02878
( 220 ) 2018.10.04.
( 731 ) Miskolci Szimfónikus Zenekar Nonprofit Kft., Miskolc (HU)
( 740 ) Dr. Gyurcsik András, Miskolc
( 541 ) Ciróka Babakoncert
( 511 ) 41

Hangversenyek szervezése és lebonyolítása; szórakoztatás; zenekarok szolgáltatásai; előadóművészek

szolgáltatásai; zenei összeállítása; színházi produkciók; óvodák [nevelés]; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy
oktatás]; élő előadások bemutatása.
( 210 ) M 18 02881
( 220 ) 2018.10.04.
( 731 ) dr. Pap Lajos, Budapest (HU)
Bucsai Orsolya, Budapest (HU)
( 541 ) BAUTLET
( 511 ) 19

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

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

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

szolgáltatás).
( 210 ) M 18 02882
( 220 ) 2018.10.03.
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( 731 ) Monszport Vivien, Budapest (HU)

( 546 )

( 511 ) 16

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

rajzkellék és művészeti kellékek; ecsetek; tanítási és oktatási anyagok; nyomdabetűk, klisék.
25

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

28

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 18 02884
( 220 ) 2018.10.04.
( 731 ) Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) Nógrádi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 44

Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások.

( 210 ) M 18 02887
( 220 ) 2018.10.04.
( 731 ) Hungast Management Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Kapolyi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Étel. Élmény. Gondoskodás.
( 511 ) 29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 02889
( 220 ) 2018.10.05.
( 731 ) Lélekkel az Egészségért Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bihary Ákos, Budapest
( 541 ) Lélek-boxutca
( 511 ) 16

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

tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék (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).
( 210 ) M 18 02892
( 220 ) 2018.10.08.
( 731 ) Bajáki Ede, Kecskemét (HU)
( 546 )

( 511 ) 3

Szappanok.

( 210 ) M 18 02894
( 220 ) 2018.10.08.
( 731 ) dr. Fodor Ádám, Jászárokszállás (HU)
( 740 ) Dr. Kánya Juhász Nóra, Budapest
( 546 )

( 511 ) 21

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

villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok;
takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,
porcelán- és fajanszáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

28

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 18 02895
( 220 ) 2018.10.08.
( 731 ) Törley Pezsgőpincészet Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Törley - Miénk a pillanat
( 511 ) 33

Borok, pezsgők.

( 210 ) M 18 03011
( 220 ) 2018.10.16.
( 731 ) Wine Concept ZRt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Csiha Judit és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Grand Budapest
( 511 ) 33

Borok; habzóbor, pezsgő.

( 210 ) M 18 03012
( 220 ) 2018.10.16.
( 731 ) Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont, Budapest (HU)
M333

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 4. szám, 2019.02.28.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
( 740 ) Mátrai Mihály Ügyvédi Iroda, Budapest

( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; közönségkapcsolati

kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; marketingszolgáltatások; segítségnyújtás üzleti tevékenységek
menedzsmentjében; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális
magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzletszervezési és üzletvezetési
tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási
szolgáltatások.
36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; finanszírozási szolgáltatások; pénzügyi

szponzorálás; támogatás.
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; technológiai szaktanácsadás.

( 210 ) M 18 03014
( 220 ) 2018.10.16.
( 731 ) Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont, Budapest (HU)
( 740 ) Mátrai Mihály Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; közönségkapcsolati

kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; marketingszolgáltatások; segítségnyújtás üzleti tevékenységek
menedzsmentjében; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális
magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzletszervezési és üzletvezetési
tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási
szolgáltatások.
36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; finanszírozási szolgáltatások; pénzügyi

szponzorálás; támogatás.
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; technológiai szaktanácsadás.

( 210 ) M 18 03017
( 220 ) 2018.10.16.
( 731 ) Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont, Budapest (HU)
( 740 ) Mátrai Mihály Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; közönségkapcsolati

kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; marketingszolgáltatások; segítségnyújtás üzleti tevékenységek
menedzsmentjében; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális
magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzletszervezési és üzletvezetési
tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási
szolgáltatások.
36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; finanszírozási szolgáltatások; pénzügyi
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szponzorálás; támogatás.

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; technológiai szaktanácsadás.

( 210 ) M 18 03018
( 220 ) 2018.10.16.
( 731 ) Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont, Budapest (HU)
( 740 ) Mátrai Mihály Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; közönségkapcsolati

kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; marketingszolgáltatások; segítségnyújtás üzleti tevékenységek
menedzsmentjében; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális
magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzletszervezési és üzletvezetési
tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási
szolgáltatások.
36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; finanszírozási szolgáltatások; pénzügyi

szponzorálás; támogatás.
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; technológiai szaktanácsadás.

( 210 ) M 18 03019
( 220 ) 2018.10.16.
( 731 ) Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont, Budapest (HU)
( 740 ) Mátrai Mihály Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; közönségkapcsolati

kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; marketingszolgáltatások; segítségnyújtás üzleti tevékenységek
menedzsmentjében; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális
magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzletszervezési és üzletvezetési
tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási
szolgáltatások.
36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; finanszírozási szolgáltatások; pénzügyi

szponzorálás; támogatás.
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; technológiai szaktanácsadás.

( 210 ) M 18 03020
( 220 ) 2018.10.16.
( 731 ) Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont, Budapest (HU)
( 740 ) Mátrai Mihály Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; közönségkapcsolati

kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; marketingszolgáltatások; segítségnyújtás üzleti tevékenységek
menedzsmentjében; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális
magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzletszervezési és üzletvezetési
tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási
szolgáltatások.
36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; finanszírozási szolgáltatások; pénzügyi

szponzorálás; támogatás.
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; technológiai szaktanácsadás.

( 210 ) M 18 03021
( 220 ) 2018.10.16.
( 731 ) Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont, Budapest (HU)
( 740 ) Mátrai Mihály Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; közönségkapcsolati

kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; marketingszolgáltatások; segítségnyújtás üzleti tevékenységek
menedzsmentjében; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális
magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzletszervezési és üzletvezetési
tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási
szolgáltatások.
36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; finanszírozási szolgáltatások; pénzügyi

szponzorálás; támogatás.
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; technológiai szaktanácsadás.

( 210 ) M 18 03022
( 220 ) 2018.10.16.
( 731 ) Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont, Budapest (HU)
( 740 ) Mátrai Mihály Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; közönségkapcsolati

kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; marketingszolgáltatások; segítségnyújtás üzleti tevékenységek
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menedzsmentjében; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális

magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzletszervezési és üzletvezetési
tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási
szolgáltatások.
36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; finanszírozási szolgáltatások; pénzügyi

szponzorálás; támogatás.
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; technológiai szaktanácsadás.

( 210 ) M 18 03023
( 220 ) 2018.10.16.
( 731 ) Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont, Budapest (HU)
( 740 ) Mátrai Mihály Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; közönségkapcsolati

kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; marketingszolgáltatások; segítségnyújtás üzleti tevékenységek
menedzsmentjében; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális
magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzletszervezési és üzletvezetési
tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási
szolgáltatások.
36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; finanszírozási szolgáltatások; pénzügyi

szponzorálás; támogatás.
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; technológiai szaktanácsadás.

( 210 ) M 18 03025
( 220 ) 2018.10.17.
( 731 ) Lélekkel az Egészségért Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) Balogh-B. Szabó-Jean-Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Sulinyugi
( 511 ) 16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék (az osztály
betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 03028
( 220 ) 2018.10.17.
( 731 ) Calf 35 (UK) Limited, Merseyside (GB)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) CALF 35
( 511 ) 7
29

Fejőrendszerek telepítése és üzembe helyezése; fejőrendszerek; fejőberendezések.
Tej.

( 210 ) M 18 03029
( 220 ) 2018.10.17.
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( 731 ) Lakatos József, Szentendre (HU)

( 740 ) Dr. Szécsényi Péter Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Pálinka, sör, bor.

( 210 ) M 18 03030
( 220 ) 2018.10.17.
( 731 ) Koch's Torma Kft., Kiskunfélegyháza (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

Élelmiszer-ízesítők, ételízesítők, salátaöntetek, majonéz, tormatermékek, mustár, szószok [ízesítőszerek,

fűszeres mártások], ecet.
30

Tartósított, szárított és főtt gyümölcsök, zöldségek, konzervek, étkezési olajok, csípős darált paprika,

csemege paprikakrém, fokhagymakrém, almaecet, torma.
( 210 ) M 18 03052
( 220 ) 2018.10.19.
( 731 ) Kacsó Sándor Béla, Eger (HU)
( 740 ) dr. Bajusz Krisztina Ilona, Budapest
( 546 )

( 511 ) 39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 03060
( 220 ) 2018.10.19.
( 731 ) TKD-KOVKER Kft., Pécs (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

Alsóruházat, fehérneműk; atlétatrikók; díszzsebkendők [ruházat]; dzsekik; egyenruhák; esőruhák;

fejszalagok [ruházat]; felsőruházat; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőruhák, úszódresszek; horgászmellények;
ingek; judo egyenruhák; kabátok, dzsekik; karate egyenruhák kerékpáros ruházat; készruhák; kötöttáruk
[ruházat]; legging nadrágok, cicanadrágok; nyakkendők; nyaksálak [sálak]; overallok, munkaruhák; pólók; sálak;
sapka; ellenzők; sapkák; tornaruházat.
35

Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások

engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények
szponzorálásával; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós
szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; ideiglenes üzleti menedzsment; információk számítógépes
adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; iratmásolás; kereskedelmi
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tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú

kiállítások; marketing szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása on-line hirdetői
tevékenység számítógépes hálózaton; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;
reklámanyagok [röplapok, prospektusok]; reklám terjesztés; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1),(2); szponzorok
felkutatása; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzletvitel sportolók számára.
41

Akadémiák, oktatás; coaching [tréning]; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; fitnesz órák

vezetése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; időmérés sporteseményeken; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy
oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése;
mentorálás; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető
elektronikus publikációk, nem letölthetők; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével;
sportlétesítmények üzemeltetése (1); sportlétesítmények üzemeltetése (2); sportpályák bérbeadása;
sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos
tájékoztatás; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása;
szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; táboroztatás; testnevelés; tornatanítás; versenyek szervezése [oktatás
vagy szórakoztatás]; vezetett mászótúrák lebonyolítása.
( 210 ) M 18 03146
( 220 ) 2018.10.26.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) KLIMDA
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 18 03148
( 220 ) 2018.10.26.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) KLIMELLA
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 18 03150
( 220 ) 2018.10.26.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) LACARAN
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 18 03152
( 220 ) 2018.10.26.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) LONELIX
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 18 03154
( 220 ) 2018.10.26.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) MILLENTA
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 18 03155
( 220 ) 2018.10.26.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
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( 541 ) NALUNDA
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 18 03158
( 220 ) 2018.10.26.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) NOVOLEX
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 18 03165
( 220 ) 2018.10.26.
( 731 ) Windt Corporation Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Horváth Márk ügyvéd, Budapest
( 541 ) GWR NANO INSULATION
( 511 ) 2

Bevonóanyagok [festékek]; szigetelő-, tömítőanyagok festékek formájában; szigetelő, tömítő keverékek

festékek formájában; szigetelő tulajdonságokkal rendelkező védőbevonatok fémekhez; alapozó, szigetelő
bevonatok gépjárművek kitett, fedetlen felületeihez.
17

Szigetelő-, és védőanyagok, eszközök; nanotechnológiás szigetelőanyagok; szigetelőanyagok;

szigetelőfestékek; szigetelő bevonatok; szigetelő vakolat; hőszigetelő anyagok; hőszigetelő cikkek;
szigetelőanyagok hőszigetelésre; hőterjedést gátló anyagok; hőálló szigetelő anyagok; időjárásvédő
szigetelőanyagok.
19

Bevonatok [építőanyagok]; nem fémből készült építési és szerkezeti anyagok és elemek; szigetelőanyagokat

tartalmazó építőelemek, falazóblokkok.
37

Épületszigetelés; épületszigetelési és tömítési szolgáltatások; épületek hőszigetelése; csőhálózatok

hőszigetelése; ablakok hőszigetelése; szigetelőanyagok beépítése; szigetelőanyagok épületekbe, tetőkbe és
szerkezetekbe való beépítése; építés, építkezés és bontás; építési-bontási eszközök, berendezések és felszerelések
bérbeadása; épület karbantartás és javítás; felszerelés, tisztítás, javítás és karbantartás.
40

Festés; festési szolgáltatások; anyagmegmunkálás és anyagátalakítás.

( 210 ) M 18 03187
( 220 ) 2018.10.26.
( 731 ) Terrán Tetőcserép Gyártó Kft., Bóly (HU)
( 541 ) Terrán-Generon
( 511 ) 19

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

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.
( 210 ) M 18 03188
( 220 ) 2018.10.26.
( 731 ) Hidegkuti Lilla, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

Esküvői ruhák; egyrészes ruhák; estélyi ruházat; férfi, női és gyermek ruházat; női alkalmi ruhák; női ruhák;

állatbőrből készült ruhák; báli ruhák; ballonkabátok [ruházat]; bodyk [ruházat]; férfi ruházat; fülvédők [ruházat];
koszorúslány ruhák; kötények [ruházat]; menyasszonyi ruhák; műbőr ruhák; műbőr ruházat; rövid együttesek
[ruházat]; rövidnadrágok [ruházat]; ruhák koszorúslányoknak; ruházati cikkek nők számára; sálak [ruházati
M340

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 4. szám, 2019.02.28.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
cikkek]; topok [ruházati cikkek].

42

Ruha- és divattervezés; divattervezési tanácsadási szolgáltatások; divattervezési szolgáltatással kapcsolatos

tájékoztatás; divattervezés; divatkiegészítők tervezése.
45

Személyre szabott divattanácsadási szolgáltatások.

( 210 ) M 18 03189
( 220 ) 2018.10.26.
( 731 ) Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 19

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

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.
25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

28

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

37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

41

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

( 210 ) M 18 03190
( 220 ) 2018.10.26.
( 731 ) Szőlő utca Lapkiadó Kft., Budapest (HU)
TraderMagazin Lapkiadó és Szolgáltató Kft., Szada (HU)
( 740 ) Dr. Farkas Gergely Ádám Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16
35

Folyóiratok; magazinok, revük (időszaki lapok); nyomtatott publikációk; nyomtatványok; szórólapok.
Hirdetési- és reklámszolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépeshálózaton; reklámanyagok

(röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése.
( 210 ) M 18 03192
( 220 ) 2018.10.26.
( 731 ) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac, Vršac (RS)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) D-MANURO
( 511 ) 5

Étrend-kiegészítők (táplálékkiegészítők) emberek számára.

( 210 ) M 18 03193
( 220 ) 2018.10.26.
( 731 ) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac, Vršac (RS)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) DEMANURO
( 511 ) 5

Étrend-kiegészítők (táplálékkiegészítők) emberek számára.

( 210 ) M 18 03253
( 220 ) 2018.11.05.
( 731 ) Sikfürdő Kft., Komló (HU)
( 740 ) PATINORG Kft., Budapest
( 541 ) Ambient Wellness Sikonda
( 511 ) 41

Egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; élő előadások bemutatása; fitnesz órák vezetése;

személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; sportversenyek rendezése; versenyek szervezése [oktatás vagy
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szórakoztatás]; golflétesítmények üzemeltetése; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása;

idegenvezetős túrák levezetése; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és
lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; kulturális
vagy oktatási célú kiállítások szervezése; partik tervezése [szórakoztatás]; sportfelszerelések kölcsönzése, a
járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős
tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szórakoztatási szolgáltatások.
43

Szállodai szolgáltatások; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és távozások

ügyintézése]; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; foglalás
panziókban; vendéglátás; éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék;
kávéházak; panziók.
44

Alternatív gyógyászati szolgáltatások; aromaterápiás szolgáltatások; egészségfürdő szolgáltatások;

egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; szolárium szolgáltatások; szauna szolgáltatások; masszázs;
fodrászat; manikűr; szépségszalonok; fizioterápia, fizikoterápia; terápiás szolgáltatások; termálvizes
létesítmények szolgáltatásai; nyilvános fürdők szolgáltatásai; fitnesz szolgáltatások; wellness szolgáltatások.
( 210 ) M 18 03255
( 220 ) 2018.10.31.
( 731 ) Novák-Kovács Dóra, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 1

Vegyi és szerves összetételek élelmiszerek és italok gyártásában való használatra; aszkorbinsav por, agaragar,

pektin, eritrit, xilit, eritrit és stevia por keverék.
29

Étkezési olajok és zsírok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök; feldolgozott diófélék,

zselék, lekvárok (dzsemek); kókuszpehely, kókuszliszt, kókuszolaj-és zsír [étkezési], hidegen sajtolt olajok:
lenmagolaj, kendermagolaj, mákolaj, szezámmagolaj, szőlőmagolaj, tökmagolaj; pálma olaj, bio kókuszolaj,
tejtermék helyettesítők, kókusztejpor, rizsitalpor.
30

Feldolgozott gabonák, feldolgozott gluténmentes gabonák, és keverékeik; gluténmentes lisztek és más

gabonakészítmények; gluténmentes lisztkeverékek és ezekből készült gluténmentes kenyér és péksütemények;
szárított gluténmentes tészták: kölestészta, ciroktészta, hajdinatészta, quinoatészta; só, fűszerek és ízesítők;
keményítők; édesítőszerek: kókuszvirág cukor, stevia tabletta, stevia csepp, stevia por, fruktóz; reggeliző müzli,
zabkása, zabpehely, zabpehelyliszt; feldolgozott és feldolgozatlan quinoa és cirok.
( 210 ) M 18 03268
( 220 ) 2018.11.06.
( 731 ) Pintz György, Budapest (HU)
( 541 ) PISAVER
( 511 ) 9

Távközlési berendezések; felügyelő, ellenőrző berendezések, elektromos; elektromos biztonsági felügyelő

berendezések; ellenőrző (felügyelő) berendezések és készülékek; elektronikus jeladók; okostelefonok; riasztók,
számítógépes programok, rögzített, világító jeladók; védőruhák balesetek, sugárzás és tűz ellen; világító vagy
mechanikai jelzések.
38

Távközlési szolgáltatások; távközlési berendezések kölcsönzése; üzenetküldő készülékek kölcsönzése;

üzenetek elektronikus továbbítása.
45

Biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme; őrző-védő szolgáltatások; biztonsági

szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.
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( 210 ) M 18 03269
( 220 ) 2018.11.06.
( 731 ) Kálnoki-Kis Viktória, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 25

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

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
40

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

( 210 ) M 18 03349
( 220 ) 2018.11.13.
( 731 ) Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsa, Eger (HU)
( 740 ) Takács Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) EGRI CSILLAG FESZTIVÁL
( 511 ) 16

Promóciós anyagok, programfüzetek, kiadványok, ceruzák, ceruzatartók, tollak, golyóstollak, iratgyűjtők,

dossziék, íróeszközök, kártyák, naptárak, papír alátétek, papírszalvéták, poháralátétek.
25

Sapkák, pólók, sálak, zoknik, kesztyűk.

41

Rendezvények létrehozása-, szervezése-, lebonyolítása.

( 210 ) M 18 03350
( 220 ) 2018.11.13.
( 731 ) Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsa, Eger (HU)
( 740 ) Takács Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) EGRI CSILLAG WEEKEND
( 511 ) 16

Promóciós anyagok, programfüzetek, kiadványok, ceruzák, ceruzatartók, tollak, golyóstollak, iratgyűjtők,

dossziék, íróeszközök, kártyák, naptárak, papír alátétek, papírszalvéták, poháralátétek.
25

Sapkák, pólók, sálak, zoknik, kesztyűk.

41

Rendezvények létrehozása-, szervezése-, lebonyolítása.

( 210 ) M 18 03397
( 220 ) 2018.11.15.
( 731 ) Betekints Vendéglátóipari és Szolgáltató Kft., Veszprém (HU)
( 541 ) Betekints Hotel
( 511 ) 43

Utazási szállásadási információs szolgáltatások és utazási szállásfoglalási ügynökségi szolgáltatások utazók

számára; foglalási szolgáltatások szállodákba; foglalási ügynökségek szolgáltatásai szállodai elhelyezéshez;
helyfoglalás szállodákban; hotelszolgáltatások kiemelt ügyfeleknek; idegenforgalmi szálláshelyek foglalása;
ideiglenes szálláshelyek biztosítása vendégek számára; online információnyújtás nyaralási szállások
lefoglalásával kapcsolatban; online információnyújtás szállodai foglalásokkal kapcsolatban; szállás biztosítása
szállodákban és motelekben; szállásadási szolgáltatások üdülőkben, üdülőkomplexumokban; szállásbiztosítás
nyaralók számára; szállásfoglalás szállodákba; szállásinformációk biztosítása az interneten; szálláskiadás
nyaraláshoz; szállásszervezés turisták számára; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai elhelyezés
értékelése; szállodai és motelszolgáltatások; szállodai és motelszolgáltatások biztosítása; szállodai férőhely
foglalás; szállodai foglalási szolgáltatások; szállodai foglalási szolgáltatások az interneten keresztül; szállodai
szállásbiztosítás; szállodai szálláshely szolgáltatások; szállodai szálláshelyek megszervezése; szállodai
szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szobák lefoglalása utazók számára; szállodai szolgáltatás; szállodai
szolgáltatások; szállodákkal kapcsolatos információnyújtás; szállodákkal kapcsolatos elektronikus információs
szolgáltatások; szállodákkal kapcsolatos információk; szállodakomplexumok; szállók, turistaszállók;
szobafoglalás utazóknak; szobafoglalási, valamint szállodai foglalási szolgáltatások biztosítása; üdülési
szállásfoglalási szolgáltatások; üdülési szálláshely biztosítása; üdülési szálláshelyek bérbeadása; üdülési
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szálláshelyek biztosítása; üdülőhelyi szállások; üdülők, üdülőházak bérbeadása; üdülőszállások értékelése;

ügynökségi szolgáltatások üdülési szállásfoglaláshoz; utazási irodai szolgáltatások szállásfoglaláshoz; utazási
irodai szolgáltatások ideiglenes szállások foglalásához; utazási irodák által nyújtott szállásfoglalási
szolgáltatások; utazási irodák szálláshely foglalási szolgáltatásai; utazási irodák szállásszervezési szolgáltatásai;
utazási irodák szolgáltatásai szállodai foglalások intézéséhez; konzultációs szolgáltatások szállodák
szolgáltatásaival kapcsolatban; bankettek és társas összejövetelek tartására alkalmas létesítmények biztosítása
különleges alkalmakra; esküvői fogadások szervezése [helyszínek]; konferencia létesítmények biztosítása;
konferenciatermek biztosítása; kiállítóhelyek biztosítása hotelekben; kiállítási termek bérbeadása; létesítmények
biztosítása konferenciákhoz, kiállításokhoz és találkozókhoz, értekezletekhez; létesítmények biztosítása
vásárokhoz és kiállításokhoz; létesítmények rendelkezésre bocsátása összejövetelekhez; szakmai bemutatók,
kiállítások létesítményeinek biztosítása [szállásadás]; szállásbiztosítás találkozókhoz; szálláshely biztosítás
találkozókhoz; tárgyalótermek bérbeadása; terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek]; termek kölcsönzése
közösségi célokra; közösségi központok biztosítása társasági összejövetelekhez és találkozókhoz; kiállítási
létesítmények biztosítása; igazgatósági ülésekhez szükséges felszerelések biztosítása; elhelyezés biztosítása
ideiglenes munkákhoz; ideiglenes irodai férőhelyek bérbeadása; catering szolgáltatások ételbiztosításhoz; elviteli
rendszerű gyorséttermi szolgáltatások; étel és ital catering bankettekre; étel és ital catering intézményeknek; étel
és ital catering koktélpartikra; étel és ital catering szolgáltatások kiállítóhelyek számára; étel és ital catering
szolgáltatások vásári és kiállítási létesítmények számára; étel és ital catering szolgáltatások gyűlések helyszíneire;
étel-, italszállítás szervezése születésnapi bulik számára; ételkiszállítási szolgáltatások, azonnali fogyasztásra;
étkeztetés gyorsbüfékben; étkeztetési szolgáltatások konferencia-központok számára; étkeztetési szolgáltatások
rendezvénytermek számára; éttermek idegenforgalmi célokra; felszolgálás szervezése születésnapi bulik számára;
kültéri étkeztetési szolgáltatások; mobil catering szolgáltatások; szállodai catering szolgáltatások; vendéglátás;
vendéglátás szervezése születésnapi bulik számára; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátóipar;
alkoholos italok felszolgálása; bankett szolgáltatások; bankettek szervezése; bár- és éttermi szolgáltatások; bár
szolgáltatások; bárok; elhelyezés biztosítása összejövetelekhez; étel előkészítés; étel- és italkészítés; étel- és
italkészítési szolgáltatások; étel- és italkészítéssel kapcsolatos információnyújtás; ételek és italok biztosítása
éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára;
ételek és italok felszolgálása vendégek számára; ételek és italok felszolgálása éttermekben és bárokban; ételek és
italok készítése és biztosítása azonnali fogyasztásra; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára;
ételek és italok szolgáltatása vendégek számára; ételfelszolgáló felszerelések kölcsönzése; ételfelszolgáló
eszközök kölcsönzése; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; ételkészítés; ételkészítés mások számára
kiszervezéssel; ételkészítés megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások; éttermek értékelései; éttermek
[szolgáltatások]; éttermekkel és bárokkal kapcsolatos értékelések készítése; éttermi asztalfoglalás; éttermi
foglalási szolgáltatások; éttermi foglalások és ételek megrendelése; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások,
beleértve az engedéllyel rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat; éttermi szolgáltatások étel elvitelre
árusításához; éttermi tájékoztató szolgáltatások; italszolgáltatás biztosítása; kávézói szolgáltatások;
szállásfoglalási szolgáltatások [időmegosztás]; svédasztalos éttermi szolgáltatások; szállodai étkezés, étkeztetés
megszervezése; szállodai éttermi szolgáltatások; szállodák által nyújtott éttermi szolgáltatások; utazási irodai
szolgáltatások éttermi asztalfoglalásokkal kapcsolatban; vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása);
vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás].
( 210 ) M 18 03399
( 220 ) 2018.11.15.
( 731 ) Betekints Vendéglátóipari és Szolgáltató Kft., Veszprém (HU)
( 541 ) Betekints Wellness és Konferencia Hotel
( 511 ) 43

Catering szolgáltatások ételbiztosításhoz; elviteli rendszerű gyorséttermi szolgáltatások; étel és ital catering

bankettekre; étel és ital catering intézményeknek; étel és ital catering koktélpartikra; étel és ital catering
szolgáltatások kiállítóhelyek számára; étel és ital catering szolgáltatások vásári és kiállítási létesítmények
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számára; étel és ital catering szolgáltatások gyűlések helyszíneire; étel-, italszállítás szervezése születésnapi bulik

számára; ételkiszállítási szolgáltatások, azonnali fogyasztásra; étkeztetés gyorsbüfékben; étkeztetési
szolgáltatások konferencia-központok számára; étkeztetési szolgáltatások céges étkezdék számára; étkeztetési
szolgáltatások rendezvénytermek számára; étkeztetési szolgáltatások európai ételek biztosításával kapcsolatban;
éttermek idegenforgalmi célokra; felszolgálás szervezése születésnapi bulik számára; kültéri étkeztetési
szolgáltatások; mobil catering szolgáltatások; szállodai catering szolgáltatások; üzleti célú étkeztetési
szolgáltatások; vendéglátás; vendéglátás szervezése születésnapi bulik számára; vendéglátással kapcsolatos
szolgáltatások; vendéglátóipar; foglalási szolgáltatások szállodákba; foglalási ügynökségek szolgáltatásai
szállodai elhelyezéshez; helyfoglalás szállodákban; hotelszolgáltatások kiemelt ügyfeleknek; idegenforgalmi
szálláshelyek foglalása; ideiglenes szálláshelyek biztosítása vendégek számára; online információnyújtás
nyaralási szállások lefoglalásával kapcsolatban; online információnyújtás szállodai foglalásokkal kapcsolatban;
szállás biztosítása szállodákban és motelekben; szállásadási szolgáltatások üdülőkben, üdülőkomplexumokban;
szállásbiztosítás nyaralók számára; szállásfoglalás szállodákba; szállásinformációk biztosítása az interneten;
szálláskiadás nyaraláshoz; szállásszervezés turisták számára; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai
elhelyezés értékelése; szállodai és motelszolgáltatások; szállodai és motelszolgáltatások biztosítása; szállodai
férőhely foglalás; szállodai foglalási szolgáltatások; szállodai foglalási szolgáltatások az interneten keresztül;
szállodai szállásbiztosítás; szállodai szálláshely szolgáltatások; szállodai szálláshelyek megszervezése; szállodai
szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szobák lefoglalása utazók számára; szállodai szolgáltatás; szállodai
szolgáltatások; szállodákkal kapcsolatos információnyújtás; szállodákkal kapcsolatos elektronikus információs
szolgáltatások; szállodákkal kapcsolatos információk; szállodakomplexumok; szállók, turistaszállók;
szobafoglalás utazóknak; szobafoglalási, valamint szállodai foglalási szolgáltatások biztosítása; üdülési
szállásfoglalási szolgáltatások; üdülési szálláshely biztosítása; üdülési szálláshelyek bérbeadása; üdülési
szálláshelyek biztosítása; üdülőhelyi szállások; üdülők, üdülőházak bérbeadása; üdülőszállások értékelése; utazási
irodai szolgáltatások szállásfoglaláshoz; ügynökségi szolgáltatások üdülési szállásfoglaláshoz; utazási irodai
szolgáltatások ideiglenes szállások foglalásához; utazási irodák által nyújtott szállásfoglalási szolgáltatások;
utazási irodák szálláshely foglalási szolgáltatásai; utazási irodák szállásszervezési szolgáltatásai; utazási irodák
szolgáltatásai szállodai foglalások intézéséhez; utazási szállásadási információs szolgáltatások és utazási
szállásfoglalási ügynökségi szolgáltatások utazók számára; vendégházak; alkoholos italok felszolgálása; bankett
szolgáltatások; bankettek szervezése; bár- és éttermi szolgáltatások; esküvői fogadások rendezése [étel és ital];
étel előkészítés; étel- és italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; ételek és italok biztosítása éttermekben és
bárokban; ételek és italok felszolgálása; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; ételek és italok
felszolgálása vendégek számára; ételek és italok felszolgálása éttermekben és bárokban; ételek és italok készítése
és biztosítása azonnali fogyasztásra; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételek és italok
szolgáltatása vendégek számára; ételkészítés; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; ételkészítés
megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások; ételrendelési szolgáltatások; étkezdei, menzai szolgáltatások;
éttermek értékelései; éttermek [szolgáltatások]; éttermekkel és bárokkal kapcsolatos értékelések készítése; éttermi
asztalfoglalás; éttermi foglalási szolgáltatások; éttermi foglalások és ételek megrendelése; éttermi szolgáltatások;
éttermi szolgáltatások, beleértve az engedéllyel rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat; éttermi
szolgáltatások étel elvitelre árusításához; éttermi tájékoztató szolgáltatások; italszolgáltatás biztosítása;
svédasztalos éttermi szolgáltatások; szállásfoglalási szolgáltatások [időmegosztás]; szállodai étkezés, étkeztetés
megszervezése; szállodai éttermi szolgáltatások; szállodák által nyújtott éttermi szolgáltatások; ügynökségi
szolgáltatások éttermi foglalásokhoz; utazási irodai szolgáltatások éttermi asztalfoglalásokkal kapcsolatban;
vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; átmeneti
szálláskiadás; átmeneti szállások foglalása; átmeneti szállások kiadása; elszállásolási szolgáltatások; helyszínek
biztosítása rendezvényekhez, ideiglenes irodai férőhelyek és termek biztosítása; ideiglenes elszállásolás
biztosítása; ideiglenes elszállásolások megszervezése; ideiglenes szállás szervezése és biztosítása; ideiglenes
szállásfoglalás; ideiglenes szállások foglalása az interneten keresztül; ideiglenes szállásszervezés; ideiglenes
szobabérlés; információk biztosítása ideiglenes szálláslehetőségek biztosításával kapcsolatban; információk
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biztosítása ideiglenes szálláslehetőségekkel kapcsolatosan az interneten keresztül; recepciós szolgáltatások

ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és távozások ügyintézése]; szállásfoglalás; szállásfoglalás utazók számára;
szállásfoglalással kapcsolatos információnyújtás; szálláskiadási ügynökségi szolgáltatások [időmegosztás];
szállásrendelési szolgáltatások; szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek; szoba- és terembérlési
szolgáltatások; szobafoglalás; szobák bérbeadása; szobák bérbeadása időszakos lakhatási lehetőségként; üdülési
szállás biztosítása; ügynökségi szállásfoglalási szolgáltatások [időbeosztásos üdülés]; ügynökségi szolgáltatások
ideiglenes szállás foglalásával kapcsolatban; utazásszervezői szolgáltatások ideiglenes szálláshelyek foglalásához;
vendéglátási szolgáltatások [szállásadás].
( 210 ) M 18 03400
( 220 ) 2018.11.15.
( 731 ) Mocca Negra Élelmiszeripari és Kereskedelmi Zrt., Szentendre (HU)
( 740 ) Zsilinszky Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 21

Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra, csészék, csészealjak, edények, ivóedények,

ivópoharak, kancsók, kávéskannák, nem elektromos; kávéskészletek.
25

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

30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek.

( 210 ) M 18 03403
( 220 ) 2018.11.15.
( 731 ) Budapest Főváros Önkormányzata, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 9
16

CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média.
Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,

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

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 03404
( 220 ) 2018.11.15.
( 731 ) Budapest Főváros Önkormányzata, Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 9
16

CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média.
Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,

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

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 03424
( 220 ) 2018.11.16.
( 731 ) EUTEK Építő Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Papp Zsuzsa Georgina ügyvéd, Budapest
( 546 )

( 511 ) 19

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

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
37

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

szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 03467
( 220 ) 2018.11.21.
( 731 ) NNG Szoftverfejlesztő és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 9

Alkalmazások és eszközök közötti adatmegosztáshoz használatos számitógépes szoftver; szoftver

többplatformos (multi-platform) és több operációs rendszerrel rendelkező (multi-operating system)
környezetekben történő adatmegosztáshoz; szerver szoftver többeszközös hálózaton belüli informatikai
szabályozás kezelő applikációhoz (policy management applikáció) történő hozzáférés felügyeletéhez és
kezeléséhez; szoftver-fejlesztési eszközök rendszeralkalmazások fejlesztéséhez, telepítéséhez és kezeléséhez;
szerver szoftver szolgáltatások futtatásához, vagy is alkalmazások futtatásához, valamint járműipari és egyéb
beágyazott rendszerekben használt többeszközös hálózaton belüli adatküldéshez és adatfogadásához; szerver
szoftver járműipari és egyéb beágyazott rendszerekben használt, többeszközös hálózaton belüli informatikai
szabályozás kezelő applikációhoz (policy management applikáció) történő hozzáférés felügyeletéhez és
kezeléséhez; szoftver adatok megosztásához, valamint több képernyős környezetekhez tartozó platformok és
eszközök összekapcsolásához; 20-s és 30-s grafikus motorhoz tartozó szoftverplatform járműipari és egyéb
beágyazott rendszerekben való használathoz; szoftver, amely valamely járműipari eszköz és valamely járműipari
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eszköz alkalmazás-szoftvere közötti közvetítést biztosítja; szoftver felhőalapú számítógépes hálózatokhoz történő

hozzáféréshez és azok használatához; szoftver, amely webes operációs rendszeren és portálinterfészen keresztüli
webes hozzáférést biztosít különféle alkalmazásokhoz és szolgáltatásokhoz.
42

Design- és szoftverfejlesztési szolgáltatások járműipari szoftverekkel kapcsolatban, -programozási és

implementációs szolgáltatások a járműipari szoftverek területén; szoftverek fejlesztése több képernyős
környezetekhez; hozzáférés biztosítása online szoftverekhez adatmegosztás, továbbá platformok és eszközök
összekapcsolása céljából; szoftverprogramozással kapcsolatos, valamint mobileszközökön, számítógépeken,
számítógépes hálózatokon, járműipari rendszerek beépített rendszereiben egyéb szoftverek fejlesztésében,
végrehajtásában és futtatásában használt szoftverekkel kapcsolatos konzultációs, tervezési és fejlesztési
szolgáltatások; műszaki információk nyújtása autóipari rendszerekhez tartozó szoftverek tervezéséhez,
fejlesztéséhez, programozásához, kiválasztásához és implementálásához; konzultációs, tervezési és fejlesztési
szolgáltatások szoftverekkel kapcsolatban, amelyek valamely járműipari eszköz és valamely járműipari eszköz
alkalmazás szoftvere közötti közvetítést végzik; számítógépesszoftver-fejlesztési eszközökhöz kapcsolódó
konzultációs, tervezési és fejlesztési szolgáltatások.
45

Szellemi tulajdon használatának engedélyezése (licencia).

( 210 ) M 18 03483
( 220 ) 2018.11.22.
( 731 ) Rossmann Magyarország Kft., Üllő (HU)
( 740 ) Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Fedelek, kötések, borítók [papíráruk]; fényképtartók; füzetek, könyvek íráshoz vagy rajzolához;

könyvecskék, brosurák; könyvek; naplók; naptárak; noteszok; rajzok.
41

Gyakorlati képzés [szemléltetés]; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; on-line elérhető

elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; szabadidőd
tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; szemináriumok
szervezése és lebonyolítása.
( 210 ) M 18 03566
( 220 ) 2018.11.30.
( 731 ) Magyar Tejgazdasági Intézet Kft., Mosonmagyaróvár (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Bonolact prebiotikum
( 511 ) 5

Étrend-kiegészítők, étkezési rostok, gyógyszerészeti készitmények.

( 210 ) M 18 03676
( 220 ) 2018.12.11.
( 731 ) Laukris Bt., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) THE FRENCH CONNECTION SHOW
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Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); rendezvényszervezés; koncertszervezés.
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 03697
( 220 ) 2018.12.12.
( 731 ) DL'1 Kft., Budapest (HU)
( 740 ) László és Bagaméry Ügyvédi Iroda, Budapest
( 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 (az
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; 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).
11

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 03737
( 220 ) 2018.12.16.
( 731 ) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac, Vršac (RS)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) TIGSTAD
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 18 03830
( 220 ) 2018.12.20.
( 731 ) Life Print Kft., Gödöllő (HU)
( 541 ) Life & Wall
( 511 ) 24
27

Függönyök; függönyök textilből vagy műanyagból; szövetek (1); szövetek (2); szövetek (3); szövetek (4).
Nem textilből készült faldíszek; tapéta; textiltapéták.

( 210 ) M 18 03835
( 220 ) 2018.12.20.
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( 731 ) Vargyas András, Kapuvár (HU)

( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) CricksyDog
( 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).
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).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 03843
( 220 ) 2018.12.20.
( 731 ) Vass-Szabó Bettina, Budapest (HU)
( 740 ) Király György szabadalmi ügyvivő, Budapest
( 546 )
( 511 ) 24

Babatakarók; babahálózsákok; baba hálózsákok; hálózsákok babáknak; takaró újszülött babáknak.

28

Baba játszószőnyegek; rágókákat tartalmazó babacsörgők; babafészek; körforgó babáknak.

35

Babaetető cumik; fogzást segítő gyűrűket tartalmazó babacsörgők; babakocsik; összecsukható babakocsik:

mózeskosárral felszerelt babakocsik; méretre szabott lábzsákok babakocsihoz; babapárnák; babaszékek:
bababútorok; mózeskosarak, babakosarak; babapelenkázó matracok; babáknak való kiságyak; ringató
pihenőszékek babáknak; babák számára kialakított ülések; polcok mint babaszoba bútorok; ágyfelszerelés
babaágyakba [nem ágynemű]; babakelengyés dobozok [fából vagy műanyagból]; baba alsóneműk; baba
overallok; kötött babacipők; gyerekcipők, babacipők; csecsemőkelengyék, babakelengyék; baba nadrágok
[ruházat]; baba body-k; mamuszok (gyapjú babacipők) babaházak; labdatartók (labdamedence); mozgást segítő
kerekes járássegítő eszközök; játéktartó állványok gyermekek számára.
( 210 ) M 18 03844
( 220 ) 2018.12.20.
( 731 ) Absorice Hungary 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).
30

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 19 00369
( 220 ) 2019.02.07.
( 731 ) Aquamaxx Roll Kft., Szeged (HU)
( 740 ) Varga János, Szeged
( 541 ) AQUAMAXX
( 511 ) 21

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

villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok;
takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,
porcelán- és fajanszáruk.
A rovat 119 darab közlést tartalmaz.
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