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Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 226.773
( 151 ) 2018.12.17.
( 210 ) M 17 04089
( 220 ) 2017.12.19.
( 732 ) Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Törökszentmiklós (HU)
( 740 ) Szabó-Szombati Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PANNON FARM
( 511 ) 1

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

műgyanták, műanyagok; trágyák; élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok.
29

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

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

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

gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és virágok; táplálékok és italok állatoknak; nyers
és feldolgozatlan magok és vetőmagok; hagymák, palánták és magok ültetéshez.
44

Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

( 111 ) 226.875
( 151 ) 2019.01.04.
( 210 ) M 18 00357
( 220 ) 2018.02.06.
( 732 ) Tóth Mónika, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Számítógép hardverek; szoftverek közösségi hálózatokhoz; számítógépes szoftverek alkalmazás-programozó

interfészekként való használatra (API); alkalmazás-programozási interfész (API) szoftverek szoftveralkalmazások
építéséhez; online közösség létrehozására, kezelésére és azzal történő interakcióra használt számítógépes
szoftverek; számítógépes szoftverek, amelyek lehetővé teszik a következőket: elektronikus média vagy
információ létrehozása, szerkesztése, feltöltése, letöltése, elérése, megtekintése, posztolása, megjelenítése,
megjelölése/címkézése, blogolása, adatfolyamos sugárzása, linkelése, megjegyzésekkel való ellátása, velük
kapcsolatos érzelmek jelzése, megjegyzések hozzáfűzése, beágyazása, továbbítása és megosztása vagy egyéb
módon történő biztosítása számítógépes és kommunikációs hálózatokon keresztül; képek, audiovizuális és
videotartalmak módosításának és továbbításának lehetővé tételéhez használatos számítógépes szoftverek;
fényképek, képek és audio, video és audiovizuális tartalom módosítására szolgáló szoftver fényképészeti
szűrökkel és kiegészített valóság (AR) effektusokkal, nevezetesen grafika, animációk, szöveg, rajzok, földrajzi
címkék, metaadatcímkék, hiperlinkek; számítógépes szoftverek adatok és információk gyűjtéséhez, kezeléséhez,
szerkesztéséhez, rendezéséhez, módosításához, átviteléhez, megosztásához és tárolásához; a felhasználók számára
elektronikus üzleti tranzakciók számítógépes és kommunikációs világhálózaton keresztüli lebonyolítását lehetővé
tevő letölthető e-kereskedelmi számítógépes szoftverek; elektronikus figyelmeztető üzenetek, értesítések és
emlékeztetők küldésére szolgáló számítógépes szoftverek; számítógépes kereső szoftverek; szoftver az
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elektronikus adatok valós környezetekkel történő integrálására szórakoztatási, oktatási, kommunikációs, valamint

közösségi hálózatépítési célból;; szoftverek áruk és szolgáltatások megrendelésére és/vagy megvásárlására;
helymeghatározást figyelembe vevő szoftver helyek keresésére, meghatározására és megosztására; szoftver
vezeték nélküli tartalom, adatok és információk továbbítására; szoftverek, nevezetesen közösségi hálózati
funkciókat biztosító alkalmazás; szoftver virtuális közösségeken belüli csoportok létrehozására, kezelésére és
elérésére; szoftver az emberi és az Al (mesterséges intelligencia) platformok közötti együttműködés és
kommunikáció megkönnyítésére; szoftverek betöltött képek, hang-, audiovizuális és video tartalmak, ill. a
hozzájuk kapcsolódó szövegek és adatok megtekintésére és azokkal kezelésére; alkalmazás programozási felület
(API) az Al (mesterséges intelligencia) platformok fejlesztéséhez; szoftverek rendezvények szervezéséhez;
számítógépes program; számítógépes szoftver elektronikus üzenetek, grafikák, képek, hang- és audiovizuális
tartalom küldésére és fogadására számítógéppel az interneten és a kommunikációs hálózatokon; szoftverek kép-,
grafika-, hang-, video- és szöveg feldolgozásra; közösségi hálózati tartalmak kezelésére szolgáló szoftver, a
virtuális közösséggel való kommunikációra, valamint a képek, audio, audiovizuális és video tartalmak,
fényképek, videók, adatok, szövegek, üzenetek, megjegyzések, reklámok, média hirdetési kommunikáció és
információ átadására; ügyfélkapcsolat-kezelési (CRM) szoftver; üzenetküldő szoftver; az előbbiekben felsoroltak
egyike sem szórakoztató szoftverrel, videojátékkal vagy számítógépes játékkal kapcsolatban.
35

Marketing, reklám és promóciós szolgáltatások; piackutatási és tájékoztató szolgáltatások biztosítása; mások

áruinak és szolgáltatásainak reklámozása az interneten és kommunikációs hálózatokon keresztül; üzleti és
reklámszolgáltatások, elsősorban médiatervezés és médiavásárlás mások megbízásából konzultációs
szolgáltatások a reklám és marketing területén; kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások;
kereskedelmi információs szolgáltatások az interneten keresztül; kereskedelmi üzletek közvetítése; kereskedelmi
vásárok rendezése; kereskedelmi információk gyűjtése; kereskedelmi információk összeállítása; kereskedelmi
közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi, üzleti információk szolgáltatása; kereskedelmi tranzakciók közvetítése és
lebonyolítása; harmadik fél szolgáltatásainak és termékeinek cseréjének és értékesítésének lehetővé tétele
számítógépes és kommunikációs hálózatokon keresztül; online piacterek biztosítása áruk és/vagy szolgáltatások
értékesítői számára; on-line eszközök biztosítása eladók és vevők összehozása céljából; üzleti hálózatépítés;
reklámozási és információterjesztési szolgáltatások, elsősorban kategorizált reklámfelületek biztosítása a
számitógépes világhálózaton keresztül; online számítógépes adatbázisok és online kereshető adatbázisok
biztosítása az apróhirdetések területén; előre fizetett ajándék kártyák, ezen belül ajándékkártya-utalványok
kiadása, amelyek beválthatók termékekre vagy szogláltatásokra; jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen a
közfigyelem felhívása a jótékonysági, emberbarát, önkéntes, köz- és közösségi szolgálat és humanitárius
tevékenységek fontosságára; elektronikus médián keresztül történő reklámozás; ügyfélkapcsolat-menedzsment;
reklámszolgáltatások; internetes és kommunikációs hálózatokon keresztül történő reklámterjesztés mások
számára; reklámszolgáltatások, célzása és optimalizálása; üzleti menedzsment; üzleti marketing és
reklámtevékenységgel kapcsolatos üzleti médiavásárlási szolgáltatások; márka(név) tanácsadás; nevezetesen
online hirdetések adminisztráció, irodai funkciók; konzultáció; médiatervezés és reklámanyagok tervezése mások
számára; az előbbiekben felsoroltak egyike sem szórakoztató szoftverrel, videojátékkal vagy számítógépes
játékkal kapcsolatban.
38

Távközlés; hozzáférés biztosítása számítógépes, elektronikus és online adatbázisokhoz; távközlési

szolgáltatások, nevezetesen adatok, üzenetek és információk elektronikus továbbítása;online kommunikációs
fórumok biztosítása általános érdeklődésre számot tartó témakörökben; a mobileszköz és webhely felhasználóit
más helyi vagy globális weboldalakra irányító online kommunikációs kapcsolódási pontok rendelkezésre
bocsátása; hozzáférés segítése harmadik fél weblapjaihoz vagy más elektronikus tartalomhoz általános
bejelentkezéssel; online csevegőszobák, azonnali üzenetküldési szolgáltatások és elektronikus hirdetőtáblák
biztosítása; audio-, szöveg- és videoközvetítési szolgáltatások az számítógépes vagy más kommunikációs
hálózatokon keresztül; Voice Over Internet Protocol (VOIP) szolgáltatások; telefonos távközlési szolgáltatások;
hozzáférés biztosítása számítógépes adatbázisokhoz a közösségi hálózatok területén; peer-to-peer (egyenrangú
hálózati) fotómegosztó és adatmegosztó szolgáltatások, nevezetesen digitális fényképfájlok, grafikák és
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hanganyagok elektronikus továbbítása az internethasználók körében; telekommunikációs és peer-to-peer hálózati

számítógépes szolgáltatások, nevezetesen képek, audiovizuális és video tartalmak, fényképek, videók, adatok,
szövegek, üzenetek, reklámok, média hirdetési kommunikáció és információ elektronikus továbbítása; videó,
audiovizuális és interaktív audiovizuális tartalom közvetítése és élő közvetítése az interneten keresztül;
telekonferencia; telekommunikációs szolgáltatások, nevezetesen adatátviteli és vétel szolgáltatások
telekommunikációs hálózatokon keresztül; mobiltelefon-kommunikációs szolgáltatások; webes üzenetküldés;
azonnali üzenetküldő szolgáltatások; hang, adat, hang, videó, szöveg és grafika elektronikus cseréje az interneten
és a távközlési hálózatokon keresztül; az előbbiekben felsoroltak egyike sem szórakoztató szoftverrel,
videojátékkal vagy számítógépes játékkal kapcsolatban.
41

Szórakoztató szolgáltatások; fényképek megosztása és videó megosztása; elektronikus kiadói szolgáltatások

mások számára; online források biztosítása szoftverfejlesztők számára; verseny szervezése és ösztönző
jutalomprogramok szoftverfejlesztők számára; oktatási anyagok közzététele, nevezetesen könyvek, folyóiratok,
hírlevelek és elektronikus kiadványok kiadása; online folyóiratok, nevezetesen webes blogok (blogok), amelyek
felhasználó által meghatározott tartalmat tartalmaznak; oktatási szolgáltatások, nevezetesen konferenciák és
szemináriumok szervezése és bonyolítása a mesterséges intelligenciával és a "dolgok internetével" kapcsolatban;
oktatás; képzés biztosítása; sport és kulturális tevékenységek; ; az előbbiekben felsoroltak egyike sem
szórakoztató szoftverrel, videojátékkal vagy számítógépes játékkal kapcsolatban.
42

Számítógépes szolgáltatások, különösen a regisztrált felhasználók számára csoportok és rendezvények

szervezését, vitákban való részvételt valamint társadalmi, üzleti és közösségi hálózat építésbe történő
bekapcsolódást lehetővé tevő virtuális közösségek létrehozása; számítógépes szolgáltatások, köztük webkeresők
(keresőmotorok) biztosítása globális számítógépes és kommunikációs hálózaton történő adatszerzéshez;
közösségi hálózatépítésre, virtuális közösség létrehozására valamint hang- és videóanyagok, fényképek,
szövegek, tartalom és adatok továbbítására szolgáló szoftverek biztosítása; alkalmazás-kiszolgálói
(ASP)szolgáltatások, beleértve mások számítógépes szoftveralkalmazásainak hosztolását; olyan szoftverek
biztosítása, amelyek lehetővé tesznek a felhasználók számára elektronikus üzleti tranzakciókat az interneten és a
kommunikációs hálózatokon keresztül; értesítések, figyelmeztető üzenetek küldésére, és elektronikus üzenetek
küldésére és fogadására szolgáló, valamint a felhasználók számára elektronikus üzleti tranzakciók globális
számítógépes hálózaton keresztüli végrehajtását lehetővé tevő szoftvereket kínáló szoftver mint szolgáltatás
(SaaS)szolgáltatások; mobil szoftver alkalmazások elérhetővé tétele, fejlesztése, értékelése, tesztelése és
karbantartása hordozható számítástechnikai eszközök számára; egyszeri bejelentkezés használatán alapuló
felhasználó hitelesítési szolgáltatások és szoftverháttér nyújtása e-kereskedelmi tranzakciók lebonyolítására;
elektronikus pénzátutalási, hitel- és betéti kártya, ill. elektronikus csekk-tranzakciók hitelesítési szolgáltatásainak
biztosítása egyszeri bejelentkezésen alapuló szoftvertechnológiával; olyan alkalmazásprogramozási felület (API)
biztosítása, amely a felhasználók számára lehetővé tesz elektronikus üzleti monetáris tranzakciókat az interneten
keresztül; szoftverek elektronikus fizetések feldolgozására; platform mint szolgáltatás (PAAS)szolgáltatásokat
tartalmazó szoftverek, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára üzleti és e-kereskedelmi tranzakciók
végrehajtását; alkalmazás-programozási interfész (API) szoftver biztosítása hang-, video-, kép-, szöveg-,
tartalom- és adatátvitelhez elektronikus üzenet küldéshez és adattovábbításhoz; szoftverek elektronikus
üzenetküldéshez; nyomonkövetési szolgáltatások; szoftverek biztosítása nyomkövetési szolgáltatásokhoz;
alkalmazásszolgáltató (ASP), amely szoftvereket tartalmaz nyomon követési szolgáltatásokhoz; szoftver
biztosítása a felhasználó tartózkodási helyének megosztására és megjelenítésére, más felhasználókkal folytatott
tevékenységek tervezéséhez és ajánlások készítéséhez; szoftverek biztosítása közösségi élet és úticél követéséhez;
alkalmazásszolgáltató (ASP), amely olyan szoftvereket tartalmaz, amelyek lehetővé teszik vagy megkönnyítik a
közösségi élet és úticélok követését; szoftverek biztosítása rendelések és foglalások lebonyolításához;
helymeghatározószoftver biztosítása az érdeklődésre számot tartó áruk, szolgáltatások és események helyének
keresésére, meghatározására és megosztására; alkalmazás-szolgáltató (ASP), amely helymeghatározó szoftverrel
rendelkezik az érdeklődésre számot tartó áruk, szolgáltatások és események helyének keresésére,
meghatározására és megosztására; szoftverek biztosítása emberek és az Al (mesterséges intelligencia) platformok
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közötti interakció és kommunikáció megkönnyítésére; alkalmazás-szolgáltató (ASP), amely olyan szoftvereket

tartalmaz, amelyeklehetővé teszik vagy megkönnyítik az emberek és az Al (mesterséges intelligencia)
platformokközötti együttműködést és kommunikációt; kiterjesztett valóság és virtuális valóság effektek tervezése
fényképek, képek, videók és audiovizuális tartalmak módosításához; "platform mintszolgáltatás" (PAAS), amely
szoftverplatformokat tartalmaz hirdetések vásárlására és terjesztésére; szoftverek biztosítása fényképek, képek és
hang-, video- és audiovizuális tartalommódosításához fényképészeti szűrőkkel és kiterjesztett valóság (AR)
effektekkel, melyek főkéntgrafika, animációk, szöveg, rajzok, földrajzi címkék, metaadatcímkék,
hiperhivatkozások;"platform mint szolgáltatás" (PAAS), amely szoftveres platformot biztosít közösségi
hálózatbavaló bekapcsolódásra, a közösségi hálózati tartalmak kezelésére virtuális közösséglétrehozására és a
képek, audiovizuális és videó tartalmak, fényképek, videók, adatok, szövegek,üzenetek, hirdetések,
kommunikáció és információ továbbítására; személyi asszisztens szoftver biztosítása; szociális asszisztens
szoftver biztosítása; olyan online szolgáltatások nyújtása,amelyek nem letölthető szoftverek ideiglenes
használatát teszik lehetővé elektronikus üzenetek,azonnali üzenetek, elektronikus figyelmeztetések és
emlékeztetők, valamint fényképek, képek, grafikák, adatok, hangok, videók és audiovizuális tartalmak küldésére
és fogadására aszámítógépes és a kommunikációs hálózatokon keresztül; nem letölthető számítógépesszoftverek
ideiglenes használata a hangalapú internet protokoll (VOIP) hívások, telefonhívások, videohívások, szöveges
üzenetek, elektronikus üzenetek, azonnali üzenetek és online közösségi hálózati szolgáltatások nyújtásának
megkönnyítésére; internetes protokoll (VOIP) ívások, telefonhívások, videohívások, szöveges üzenetek,
elektronikus üzenetek, azonnali üzenetek ésonline közösségi hálózatok szolgáltatásainak engedélyezésére vagy
megkönnyítésére szolgálószoftvereket tartalmazó alkalmazás-szolgáltatás (ASP) szolgáltatások;
számítógépesszolgáltatások, nevezetesen információk nyújtása a technológia és a szoftverfejlesztés területén az
interneten és a kommunikációs hálózatokon keresztül; szoftverek biztosítása fényképek készítéséhez és
szerkesztéséhez, videók rögzítéséhez és szerkesztéséhez; alkalmazásszolgáltatás(ASP), amely olyan szoftvereket
tartalmaz, amelyek lehetővé teszik vagy megkönnyítik a fényképek készítését és szerkesztését, valamint a videók
rögzítését ésszerkesztését; szoftverfejlesztés; online szoftver biztosítása; alkalmazásszolgáltatás, nevezetesen
alkalmazások, szoftverek, webhelyek és adatbázisok biztosítása, fejlesztése és karbantartása a vezeték nélküli
kommunikáció, a mobilinformáció-hozzáférés és a távoli adatkezelés területén a vezeték nélküli tartalmak
kézbesítésére kézi számítógépek, laptopok ésmobil elektronikus eszközök számára; alkalmazásszolgáltatás
(ASP); olyan online lehetőség biztosítása, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy
feltölthessenek,módosíthassanak és megoszthassanak audio-, video-, fényképfelvételeket, szövegeket,grafikákat
és adatokat; szoftver és alkalmazások biztosítása ügyfélkapcsolat-kezeléshez (CRIVI);Ügyfélkapcsolat-kezelő
(CRM) szoftverrel rendelkező alkalmazás-szolgáltatás (ASP);Számítógépes szolgáltatások, főként
alkalmazás-szolgáltatás, amely az ügyfélkapcsolatkezelésére(CRIVI) szolgáló alkalmazásprogramozási felületet
(API) biztosítja; az előbbiekben felsoroltak egyike sem szórakoztató szoftverrel, videojátékkal vagy számítógépes
játékkal kapcsolatban.
45

Közösségi hálózati szolgáltatások; concierge szolgáltatások nyújtása mások számára, nevezetesen szállások

foglalása, vásárlások megkönnyítése, szállítás-szervezés, kérés szerint személyes beállítások készítése,
termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó ajánlások, egyedi igények kielégítésére szolgáló ügyfél-specifikus
információk biztosítása, valamint elektronikus emlékeztetök és értesítések biztosítása; online közösségi hálózati
szolgáltatások; felhasználói hitelesítési szolgáltatások; azonosító hitelesítési szolgáltatások; üzleti azonosítási
hitelesítési szolgáltatások; az előbbiekben felsoroltak egyike sem szórakoztató szoftverrel, videojátékkal vagy
számítógépes játékkal kapcsolatban.
( 111 ) 226.911
( 151 ) 2019.01.22.
( 210 ) M 18 00792
( 220 ) 2018.03.12.
( 732 ) Kazincbarcika Város Önkormányzata, Kazincbarcika (HU)
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( 541 ) KOLORLAB
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 226.945
( 151 ) 2019.01.14.
( 210 ) M 18 00569
( 220 ) 2018.02.22.
( 732 ) Green-pex Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 1
6

Tűzállóvá tevő készítmények; tűzoltó vegyületek és alapanyagok.
Fém építőanyagok; fém hordozható szerkezet; ajtóbetétek; ajtóvasalások; ajtónyitószerkezetek fémből;

ajtókilincsek; ajtóreteszek; ajtózárak fémből; ajtórugók; burkolólapok fémből épületekhez; ablakzárak;
ablakszerelvények fémből; ablakkilincsek; biztonsági fém bilincsek és láncok; fémkapuk; lakatok; tűzálló
építőanyagok fémből.
11

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

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
19

Nem fém építőanyagok, nem fémből készült hordozható szerkezetek.

35

Fémből készült termékek, nem fém építőipari termékek, tűzállóvá tevő készítmények, tűzoltó vegyületek és

alapanyagok, világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató- és egészségügyi
berendezések, zárak, lakatok, mechanikus biztonsági védelmi termékek kereskedelmi ügyleteinek bonyolítása
beleértve online kereskedelmet is; fémből készült termékek, nem fém építőipari termékek, tűzállóvá tevő
készítmények, tűzoltó vegyületek és alapanyagok, világító-, fűtő, gőzfejlesztő, főző-, szárító-, szellőztető-,
vízszolgáltató- és egészségügyi berendezések, zárak lakatok, mechanikus biztonsági védelmi termékek
kereskedelmi képviselete és szervizelése; fémből készült termékek, nem fém építőipari termékek, tűzállóvá tevő
készítmények, tűzoltó vegyületek és alapanyagok, világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, szárító-, szellőztető-,
vízszolgáltató- és egészségügyi berendezések, zárak, lakatok, mechanikus biztonsági védelmi termékek
kiállításainak és termékbemutatóinak megszervezése és lebonyolítása.
( 111 ) 226.959
( 151 ) 2019.01.14.
( 210 ) M 18 00592
( 220 ) 2018.02.23.
( 732 ) Magyar Posta Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) Ahol Ön a világ közepe
( 511 ) 39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; szállítmányozás; garázs szolgáltatás; parkolás

és járműőrzés; hírlapterjesztés; szárazföldi szállítóeszközök kölcsönzése.
( 111 ) 226.960
( 151 ) 2019.01.14.
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( 210 ) M 18 00603
( 220 ) 2018.02.23.
( 732 ) Dr. Mattyasovszky-Zsolnay Viktor Tibor 50%, Pécs (HU)
Matyasovszky-Zsolnay Zsófia Márta 50%, Budapest (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 21

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

kivételével); asztaldíszek; asztali alátétek, nem papírból vagy textilből; asztali ecet- és olajtartók; asztali
késtartók; asztali szalvétatartók; bögrék, korsók; cégtáblák, információs táblák porcelánból vagy üvegből;
cukorkásdobozok; cukortartók; csészealjak; csészék; dézsák; diótörők; dobozok üvegből; dugók üvegből,
üvegdugók; edényáruk; edények, fazekak; enyvesfazekak; ételbúrák; étkészlet, a kések, villák és kanalak
kivételével; étkészletek; fűszertartó szettek; gyertyaoltók; gyertyatartók; gyertyatartó üvegedények [tartók];
kancsók; porcelándíszek; porcelánok; porcelán tálcák; agyagedények; borstartók; fazekasáruk; kaspók, nem
papírból; kerámiák háztartási használatra; konyhai dobozok, tárolók; levesestálak; majolika; mellszobrok
porcelánból, terrakottából vagy üvegből; mozsarak konyhai használatra; szappantartók; szappanadagolók;
söröskancsók; tányérok; teáskannák; teáskészletek [terítékek]; toalettpapír-tartók; urnák; üvegek; üvegtálak;
vajtartók; vázák; virágállványok [virágok elrendezésére]; virágcserepek; virágládák ablakba; zöldségestálak.
30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; aprósütemények,

kekszek; chips [gabonakészítmény]; csokoládés italok tejjel; fagylaltok és jégkrémek; fűszerek; kakaóalapú
italok; pizza; pudingok; salátaöntetek; szendvicsek; tésztaöntetek; taco; tortilla.
32

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

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 226.961
( 151 ) 2019.01.14.
( 210 ) M 18 00604
( 220 ) 2018.02.23.
( 732 ) Matyasovszky-Zsolnay Zsófia Márta 50%, Budapest (HU)
Dr. Mattyasovszky-Zsolnay Viktor Tibor 50%, Pécs (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 21

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

kivételével); asztaldíszek; asztali alátétek, nem papírból vagy textilből; asztali ecet- és olajtartók; asztali
késtartók; asztali szalvétatartók; bögrék, korsók; cégtáblák, információs táblák porcelánból vagy üvegből;
cukorkásdobozok; cukortartók; csészealjak; csészék; dézsák; diótörők; dobozok üvegből; dugók üvegből,
üvegdugók; edényáruk; edények, fazekak; enyvesfazekak; ételbúrák; étkészlet, a kések, villák és kanalak
kivételével; étkészletek; fűszertartó szettek; gyertyaoltók; gyertyatartók; gyertyatartó üvegedények [tartók];
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kancsók; porcelándíszek; porcelánok; porcelán tálcák; agyagedények; borstartók; fazekasáruk; kaspók nem

papírból; kerámiák háztartási használatra; konyhai dobozok, tárolók; levesestálak; majolika; mellszobrok
porcelánból, terrakottából vagy üvegből; mozsarak konyhai használatra; szappantartók; szappanadagolók;
söröskancsók; tányérok; teáskannák; teáskészletek[terítékek]; toalettpapír-tartók; urnák; üvegek; üvegtálak;
vajtartók; vázák; virágállványok[virágok elrendezésére]; virágcserepek; virágládák ablakba; zöldségestálak.
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

Étel- és italellátás; étel- és italkészítési szolgáltatások; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek

számára; ételrendelési szolgáltatások; ételkészítési szolgáltatások; éttermi asztalfoglalás; éttermi szolgáltatások;
kantinok, büfék, étkezdék; mobil éttermi szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás];
elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; kávéházak; motelek; nyugdíjasotthonok, időskorúak otthona;
bölcsődék, óvodák; panziók; sátrak kölcsönzése; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai
szolgáltatások; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; turistaházak, üdülők; terembérlés
találkozókhoz [tárgyalótermek].
( 111 ) 226.962
( 151 ) 2019.01.14.
( 210 ) M 18 00606
( 220 ) 2018.02.23.
( 732 ) WHITEHALL'S Kft., Budapest (HU)
( 740 ) PINTZ és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) Szeress jól!
( 511 ) 41

Eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése és lebonyolítása;

kongresszusok szervezése és lebonyolítása; levelező tanfolyamok; oktatás biztosítása; pályaválasztási tanácsadás;
szemináriumok szervezése és lebonyolítása szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; nem reklámcélú szövegek
publikálása.
( 111 ) 226.963
( 151 ) 2019.01.14.
( 210 ) M 18 00607
( 220 ) 2018.02.26.
( 732 ) Horváth József, Győr (HU)
( 740 ) Pintz és Társai Kft., Budapest
( 541 ) Romano Theologist and Romano Kodexo College
( 511 ) 41

Akadémiák [oktatás]; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; gyakorlati képzés

[szemléltetés]; könyvkiadás; oktatási vizsgáztatás.
42

Minőségellenőrzés; kutatás és fejlesztés mások részére.

45

Vallási összejövetelek szervezése.

( 111 ) 226.964
( 151 ) 2019.01.14.
( 210 ) M 18 00608
( 220 ) 2018.02.27.
( 732 ) Terrán Kft., Bóly (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.
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( 111 ) 226.965
( 151 ) 2019.01.14.
( 210 ) M 18 00609
( 220 ) 2018.02.27.
( 732 ) Terrán Kft., Bóly (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.
( 111 ) 226.966
( 151 ) 2019.01.14.
( 210 ) M 18 00849
( 220 ) 2018.03.19.
( 732 ) SOLTRADE EUROPE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Trugly Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 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).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 226.967
( 151 ) 2019.01.14.
( 210 ) M 18 00976
( 220 ) 2018.03.27.
( 732 ) Szakács Tamás János, Debrecen (HU)
( 541 ) Tempót ad napjaidnak
( 511 ) 30

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég.
( 111 ) 226.968
( 151 ) 2019.01.14.
( 210 ) M 18 00982
( 220 ) 2018.03.27.
( 732 ) Gerbeaud Gasztronómia Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Berki Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 226.969
( 151 ) 2019.01.14.
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( 210 ) M 18 00986
( 220 ) 2018.03.27.
( 732 ) Szántó Bettina, Iszkaszentgyörgy (HU)
Gerencsér István Péter, Várpalota (HU)
( 546 )

( 511 ) 20

Bútorok, lakberendezési tárgyak.

25

Ruházati termékek.

44

Tetoválás.

( 111 ) 226.970
( 151 ) 2019.01.14.
( 210 ) M 18 00991
( 220 ) 2018.03.28.
( 732 ) Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)
( 541 ) Agroferm
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 226.972
( 151 ) 2019.01.14.
( 210 ) M 18 00995
( 220 ) 2018.03.28.
( 732 ) Goopi12 Magyarország Kft., Ercsi (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Kiskereskedelmi csomagküldő szolgáltatások.

( 111 ) 226.973
( 151 ) 2019.01.14.
( 210 ) M 18 01252
( 220 ) 2018.04.19.
( 732 ) 77 Elektronika Műszeripari Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 5

Diagnosztikai reagensek orvosi, gyógyászati használatra; orvosi diagnosztikai reagensek testfolyadékok

tesztelésére; tesztcsíkok, reagens csíkok és tesztkazetták orvosi készülékekhez és eszközökhöz; tesztcsíkok,
reagens csíkok és tesztkazetták immunkromatográfiás gyorsteszt kiértékelésére szolgáló orvosi készülékekhez és
eszközökhöz; laterális áramlás elvén működő diagnosztikai tesztkazetták; vér, plazma, szérum, vizelet
vizsgálatához való tesztkazetták.
10

Orvosi készülékek és eszközök, immunkromatográfiás gyorsteszt kiértékelésére szolgáló orvosi készülékek

és eszközök; az előzőekben felsoroltakhoz való alkatrészek, kellékek és eszközök.
44

Orvosi és egészségügyi szolgáltatások, on-line egészségügyi naplóval kapcsolatos szolgáltatások.
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( 111 ) 226.974
( 151 ) 2019.01.14.
( 210 ) M 18 01253
( 220 ) 2018.04.19.
( 732 ) Biotest AG, Dreieich (DE)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Cytotect CP Biotest
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények, nevezetesen immunoglobulinok cytomegalovírus-fertőzés megelőzésére és

terápiás kezelésére.
( 111 ) 226.975
( 151 ) 2019.01.14.
( 210 ) M 18 01254
( 220 ) 2018.04.19.
( 732 ) Orbán József, Mánfa (HU)
Győri István, Szászvár (HU)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 541 ) KOVIN 50
( 511 ) 5

Állatgyógyászati használathoz adoptált diétás élelmiszerek, étrend kiegészítők állatok számára.

31

Táplálékok és italok állatoknak.

44

Állatgyógyászati szolgáltatások.

( 111 ) 226.976
( 151 ) 2019.01.14.
( 210 ) M 18 01939
( 220 ) 2018.06.25.
( 732 ) Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt., Pécs (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) N-EOZIN
( 511 ) 19

Porcelánból és fajanszból készült díszítő elemek építési célra; nem fém építőanyagok; nem fémből készült

merev építési csövek; nem fémből készült hordozható szerkezetek; nem fém emlékművek.
21

Porcelánból és fajanszból készült háztartási edények, étkészletek, dísztárgyak, vázák és egyéb díszítő

elemek (nem építési célra).
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

37

Építkezés; építkezéshez, épületekhez használt porcelánból, fajanszból készült burkolatokkal, díszekkel

kapcsolatos javítási és szerelési szolgáltatások.
41

Szakmai képzés; sport- és kulturális tevékenységek.

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 226.985
( 151 ) 2019.02.20.
( 210 ) M 18 01569
( 220 ) 2018.05.24.
( 732 ) Royal Tokaji Borászati Zrt., Mád (HU)
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( 740 ) Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

( 546 )

( 511 ) 33

Tokaj eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

( 111 ) 226.987
( 151 ) 2019.02.12.
( 210 ) M 18 01447
( 220 ) 2018.05.10.
( 732 ) Tabár Zoltán, Budapest (HU)
Tabár István, Halásztelek (HU)
( 541 ) EXOTIC
( 511 ) 41

Zenekari szolgáltatás, nyilvános előadás, hangfelvétel, audio-video multimédia gyártás.

( 111 ) 226.988
( 151 ) 2019.02.12.
( 210 ) M 18 02396
( 220 ) 2018.08.10.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 3
5

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

aranyér elleni kenőcsök; aranyér kúpok; aranyér elleni készítmények.
( 111 ) 226.989
( 151 ) 2019.02.20.
( 210 ) M 18 02270
( 220 ) 2018.07.27.
( 732 ) EM-TECH Co., Ltd., Changwon-si, Gyeongsangnam-do (KR)
( 300 ) 40-2018-0014310 2018.01.30. KR
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 541 ) MY THEATER
( 511 ) 9

Vezeték nélküli (bluetooth) hangerösítők; vezeték nélküli (bluetooth) fejhallgatók; vezeték nélküli (bluetooth)

hangszórók; bluetooth adó/vevő készülékek; bluetooth hangszóró telefonokhoz; bluetooth fülhallgató szettek;
bluetooth kommunikációs eszközök; bluetooth kommunikációs készülékek; okos telefon bluetooth adó/vevő
hangerősítők; bluetooth készülékek okos telefonok számára.
( 111 ) 226.990
( 151 ) 2019.02.12.
( 210 ) M 18 01923
( 220 ) 2018.06.21.
( 732 ) Ye Xiaorong, Szigetszentmiklós (HU)
( 740 ) Kiss-Meggyesi Zita, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 226.991
( 151 ) 2019.02.12.
( 210 ) M 18 02130
( 220 ) 2018.07.13.
( 732 ) E.I. du Pont de Nemours and Company, Wilmington, Delaware (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) ASSOCIATE
( 511 ) 5

Gombaölő szerek (fungicidek) mezőgazdasági használatra.

( 111 ) 226.993
( 151 ) 2019.02.12.
( 210 ) M 18 01996
( 220 ) 2018.06.28.
( 732 ) Gulyás Gréta 50%, Pápa (HU)
Hanczár Jázmin 50%, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gulyás Adél, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

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

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 226.996
( 151 ) 2019.02.12.
( 210 ) M 18 01981
( 220 ) 2018.06.27.
( 732 ) Csesznok Dávid, Abaliget (HU)
( 541 ) StaminAir
( 511 ) 10

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

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok; terápiás eszközök és segédeszközök
mozgáskorlátozottaknak; masszírozókészülékek; készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők gondozásához;
szexuális tevékenységet elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 226.997
( 151 ) 2019.02.12.
( 210 ) M 18 01856
( 220 ) 2018.06.18.
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( 732 ) DIAMOND Quest Ltd., OMC Chambers, Road Town, Tortola (VG)

( 740 ) ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 34

Dohány; dohányzási cikkek; gyufák; cigaretták; cigarettásdobozok; cigaretta filterek; cigarettaszipkák;

cigarettapapír; cigarettatartók; szopókák cigarettaszipkákhoz; pipák; szivarkák; szivarok; hamutartók; öngyújtók.
( 111 ) 226.999
( 151 ) 2019.02.12.
( 210 ) M 18 01851
( 220 ) 2018.06.15.
( 732 ) H/2 Credit Manager LP, Stamford, Connecticut (US)
( 300 ) 3277430 2017.12.15. GB
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) H/2
( 511 ) 36

Pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi ügyletek; vállalati pénzügyi szolgáltatások; magántőke szolgáltatások;

tőke, alap és bizalom befektetési szolgáltatások; befektetési szolgáltatások; befektetési menedzsment
szolgáltatások; vagyonkezelési szolgáltatások; pénzügyi kutatási szolgáltatások; fentiek mindegyikéhez
kapcsolódóan információs, konzultációs és tanácsadási szolgáltatások.
( 111 ) 227.001
( 151 ) 2019.02.12.
( 210 ) M 18 01857
( 220 ) 2018.06.18.
( 732 ) DIAMOND Quest Ltd., OMC Chambers, Road Town, Tortola (VG)
( 740 ) ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 34

Dohány; dohányzási cikkek; gyufák; cigaretták; cigarettásdobozok; cigaretta filterek; cigarettaszipkák;

cigarettapapír; cigarettatartók; szopókák cigarettaszipkákhoz; pipák; szivarkák; szivarok; hamutartók; öngyújtók.
( 111 ) 227.002
( 151 ) 2019.02.12.
( 210 ) M 18 01849
( 220 ) 2018.06.15.
( 732 ) TOLNATEJ Tolna Megyei Tejipari ZRt., Szekszárd (HU)
( 740 ) JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
( 541 ) Tolle Jogolle
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Joghurt; joghurtok; joghurt desszertek; gyümölcsízű joghurtok; ízesített joghurtok; alacsony zsírtartalmú

joghurtok; gyümölcsös joghurtok.
( 111 ) 227.011
( 151 ) 2019.02.12.
( 210 ) M 18 01172
( 220 ) 2018.04.13.
( 732 ) Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Fábián Ábel Balázs, Budapest
( 541 ) Edzők Ligája
( 511 ) 9

Számítógépes szoftverek.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

Nevelés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 111 ) 227.016
( 151 ) 2019.02.12.
( 210 ) M 18 01725
( 220 ) 2018.06.06.
( 732 ) PRINTEK Irodatechnikai Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Szombathely (HU)
( 740 ) Dr. Tatár Jeromos Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Tender
( 511 ) 2

Festékek, kencék, lakkok; színezékek, festékek; tinták nyomtatáshoz, jelöléshez és gravírozáshoz; fémlapok

és fémporok festéshez, dekoráláshoz, nyomtatáshoz és képzőművészethez.
9

Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; regiszteres pénztárgépek,

számológépek, adatfeldolgozó berendezések, számítógépek.
16

Papír és karton; nyomdaipari termékek; papíráruk és irodaszerek, bútorok kivételével.

( 111 ) 227.018
( 151 ) 2019.02.12.
( 210 ) M 18 01864
( 220 ) 2018.06.15.
( 732 ) TOKAJ NOBILIS Szőlészeti és Borászati Kereskedelmi Betéti Társaság, Bodrogkeresztúr (HU)
( 740 ) Gál és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Tokaj Nobilis
( 511 ) 33
35

Tokaj eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 111 ) 227.025
( 151 ) 2019.02.12.
( 210 ) M 18 01188
( 220 ) 2018.04.16.
( 732 ) Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Fábián Ábel Balázs, Budapest
( 541 ) Kell egy csapat!
( 511 ) 9

Számítógépes szoftverek online játékok és szerencsejátékok üzemeltetéséhez; számítógépes játékszoftverek

online interaktív játékokhoz.
35

Reklámozás; kereskedelmi adminisztráció.

41

Nevelés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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( 111 ) 227.027
( 151 ) 2019.02.12.
( 210 ) M 18 01592
( 220 ) 2018.05.25.
( 732 ) NT Élelmiszertermelő és Kereskedelmi Kft., Kiskunfélegyháza (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

Magyarországról származó olajok és zsírok.

( 111 ) 227.028
( 151 ) 2019.02.12.
( 210 ) M 18 01855
( 220 ) 2018.06.15.
( 732 ) Kanizsai Szilvia, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Tóth D. Béla Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 111 ) 227.029
( 151 ) 2019.02.12.
( 210 ) M 18 01986
( 220 ) 2018.06.28.
( 732 ) Ozsgyán Anita, Székesfehérvár (HU)
( 740 ) dr. Botka Gábor, Székesfehérvár
( 546 )

( 511 ) 30
43

Kávé, tea, cukrászsütemények, fagylaltok.
Vendéglátás.
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( 111 ) 227.030
( 151 ) 2019.02.12.
( 210 ) M 18 01860
( 220 ) 2018.06.18.
( 732 ) Funside School Kft., 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.
41

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

( 111 ) 227.031
( 151 ) 2019.02.12.
( 210 ) M 18 01859
( 220 ) 2018.06.18.
( 732 ) OR-KA PRO Kft., Albertirsa (HU)
( 546 )

( 511 ) 35
37

Építőipari termékek kereskedelme, fa álpadló kereskedelme.
Építési szolgáltatás, gipszkarton panelek felszerelése, gipszkartonozási szolgáltatás,építésfelügyelet,

építkezések munkavédelmi felügyelete, építkezések munkavédelmi, építkezések munkavédelmi koordinálása.
45

Munkavédelmi tanácsadás.

( 111 ) 227.032
( 151 ) 2019.02.20.
( 210 ) M 18 01850
( 220 ) 2018.06.15.
( 732 ) H/2 Credit Manager LP, Stamford, Connecticut (US)
( 300 ) 3277432 2017.12.15. GB
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) H/2 CAPITAL PARTNERS
( 511 ) 36

Pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi ügyletek; vállalati pénzügyi szolgáltatások; magántőke szolgáltatások;

tőke, alap és bizalom befektetési szolgáltatások; befektetési szolgáltatások; befektetési menedzsment
szolgáltatások; vagyonkezelési szolgáltatások; pénzügyi kutatási szolgáltatások; fentiek mindegyikéhez
kapcsolódóan információs, konzultációs és tanácsadási szolgáltatások.
( 111 ) 227.033
( 151 ) 2019.02.12.
( 210 ) M 18 01729
( 220 ) 2018.06.07.
( 732 ) Cemp-x online Zrt., Budapest (HU)
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( 546 )
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 227.034
( 151 ) 2019.02.12.
( 210 ) M 18 02269
( 220 ) 2018.07.27.
( 732 ) ORION Corporation, Espoo (FI)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) SAFUMIX
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények; gyógyszerészeti készítmények asztma és egyéb légzési betegségek vagy

panaszok kezelésére és enyhítésére.
( 111 ) 227.035
( 151 ) 2019.02.12.
( 210 ) M 18 01999
( 220 ) 2018.06.29.
( 732 ) Takács Kinga, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35
41

Sportfelszerelésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.
Fitnesz- és edzőlétesítmények biztosítása, egészség- és fitnesztréning, sport- és fitneszszolgáltatások, oktató

jellegű egészségmegőrzési és erőnléti (fitnesz) tájékoztatás nyújtása, fitnesz tanácsadás, szórakoztatási, oktatási és
képzési szolgáltatások, sporttal kapcsolatos oktatási szolgáltatások, sportoktatás, sportoktatók képzése,
sportoktatás szervezése.
44

Egészségvédelemmel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások, egészséggel kapcsolatos tanácsadó

szolgáltatások, egészségjavító szolgáltatások.
( 111 ) 227.038
( 151 ) 2019.02.12.
( 210 ) M 18 01589
( 220 ) 2018.05.25.
( 732 ) NT Élelmiszertermelő és Kereskedelmi Kft., Kiskunfélegyháza (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

Magyarországról származó étkezési olajok és zsírok.
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( 111 ) 227.041
( 151 ) 2019.02.12.
( 210 ) M 18 00752
( 220 ) 2018.03.09.
( 732 ) CBA Kereskedelmi Kft., Alsónémedi (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 élemiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények.
16

Papír és karton; nyomdaipari termékek; 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.
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; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és

cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet, fűszeres mártások;
fűszerek; jég [fagyott víz].
31

Friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és virágok; hagymák, palánták és

magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak.
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

Gyufák.

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 227.043
( 151 ) 2019.02.12.
( 210 ) M 18 02588
( 220 ) 2018.09.05.
( 732 ) GEMIL PHARMA Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Becher és Torma Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Nottevit
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

altatószerek; nyugtatók; vitaminkészítmények; immunerősítők; vitaminkészítmények ételkiegészítők formájában;
vegyes vitaminkészítmények; humán étrendkiegészítők; étrendkiegészítők gyógyászati célokra;
étrendkiegészítőként használható gyógyélelmiszerek; nem gyógyászati célú étrendkiegészítők emberi
fogyasztásra; altató hatású készítmények; nyugtató hatású készítmények.
( 111 ) 227.044
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( 151 ) 2019.02.12.
( 210 ) M 18 01272
( 220 ) 2018.04.20.
( 732 ) Dreher Sörgyárak Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SÖR, JAPÁNUL ÚJRAGONDOLVA
( 511 ) 32

Sörök.

( 111 ) 227.045
( 151 ) 2019.02.12.
( 210 ) M 18 01544
( 220 ) 2018.05.21.
( 732 ) Mollináry László Lajos, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 20

Masszázsasztalok.

( 111 ) 227.046
( 151 ) 2019.02.12.
( 210 ) M 18 01545
( 220 ) 2018.05.21.
( 732 ) MAVAD Kft., Sopron (HU)
( 541 ) MAVAD
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 227.047
( 151 ) 2019.02.12.
( 210 ) M 18 01956
( 220 ) 2018.06.26.
( 732 ) Benkő Károly, Gyál (HU)
( 740 ) Dr. Laczkó és Dr. Szőke Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 541 ) Budapesti Ingatlan Kincstár
( 511 ) 36

Ingatlanforgalmazás; épületek adásvételével kapcsolatos ingatlanügynökségi szolgáltatások; ingatlan

befektetések; ingatlan értékbecslés; ingatlan- és vagyonkezelési szolgáltatások; ingatlanbefektetés tervezés;
ingatlan adminisztráció; ingatlan bérbeadás, lízing; ingatlan bérbeadási szolgáltatások; ingatlan bérbeadási
ügyintézés; ingatlan-vagyonkezelői szolgáltatások; ingatlanbefektetések kezelésével kapcsolatos
ingatlanszolgáltatások; ingatlanbefektetések menedzsmentje; ingatlanfelvásárlási szolgáltatások; saját tulajdonú
ingatlan lízingje; tőkebefektetés ingatlanba; ügynökségek (ingatlan -); vagyonkezelés, ingatlankezelés; ingatlan
értékelés; ingatlanközvetítő irodák szolgáltatásai épületek értékesítésére és bérbeadására; ingatlanmenedzsment;
ingatlanok kezelése és értékbecslése; ingatlanok vásárlásával kapcsolatos szaktanácsadás; ingatlanok vásárlása
[mások számára]; ingatlanprojektek pénzügyi menedzsmentje; ingatlanprojektek finanszírozása; ingatlanfejlesztés
finanszírozása.
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Ingatlanépítés [ingatlanvagyon építése]; ingatlanfelújítás; ingatlanok karbantartása; ingatlanprojektekhez

kapcsolódó építkezésfelügyeleti szolgáltatások; ingatlantakarítás; kereskedelmi ingatlanok építése.
( 111 ) 227.048
( 151 ) 2019.02.12.
( 210 ) M 18 01813
( 220 ) 2018.06.12.
( 732 ) László Béla, Budapest (HU)
( 541 ) Élményekkel kényeztetünk
( 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.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlés.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 227.049
( 151 ) 2019.02.12.
( 210 ) M 18 01814
( 220 ) 2018.06.12.
( 732 ) Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)
( 541 ) Primavet Egyetemi Patika
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 227.050
( 151 ) 2019.02.12.
( 210 ) M 18 01818
( 220 ) 2018.06.12.
( 732 ) Befogadó Társadalomért Egyesület, Esztergom-kertváros (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 18

Táskák, kézitáskák; utazótáskák, bőröndök, tárcák és más hordozóeszközök; esernyők és napernyők.

24

Szövetek; textilcikkek és azok helyettesítői; függönyök; párnahuzatok; ágy- és asztalneműk.

25

Ruházati cikkek; kalapáruk; fejre való viselet; sálak; lábbelik.

( 111 ) 227.051
( 151 ) 2019.02.12.
( 210 ) M 18 01821
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( 220 ) 2018.06.12.
( 732 ) Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd., Hangzhou (CN)
( 740 ) Pintz és Társai Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 7

Rostáló berendezések; ipari osztályozógépek, szortírozó gépek; rostálógépek; osztályozógépek, szortírozó

gépek [vegyi feldolgozáshoz]; italautomaták; karos emelők emelőgépekhez; címkézők [gépek]; robotok [gépek];
automata kezelőgépek [manipulátorok]; teherfelvonók, emelők, csörlők; csomagológépek; emelő berendezések;
lépcsős és szegmentált szállítószalagok; önindítók, indítókapcsolók motorokhoz és hajtóművekhez.
9

Webkamerák; szilárdtest-meghajtós videofelvevők; memóriák adatfeldolgozó berendezésekhez; web

szerverek; számítógép memória eszközök; videokamerák; videomagnók, képmagnók; kódoló és dekódoló
készülékek és műszerek; videomonitorok; audiovizuális vevőkészülékek; hangszóró kürtök; mikrofonok
kommunikációs berendezésekhez; újratölthető elemek; lencsevédők; optikai lencsék; anyagok elektromos
hálózatokhoz, fővezetékekhez [huzalok, kábelek]; radarkészülékek; számítógép szekrények; optikai lámpák;
videotelefonok; elektronikus belépés-ellenőrzési rendszerek egymással összeköttetésben lévő biztonsági ajtókhoz;
digitális ajtózárak; ujjlenyomattal működő ajtózárak; riasztók; tűzjelző készülékek; füstjelző berendezések;
lopásgátló berendezések, elektromos; infravörös érzékelő berendezések; tűzoltókészülék; védőeszközök
személyek balesetvédelmére; számítógéphez kialakított perifériák; hálózati routerek; monitorok [számítógép
hardver]; video-vetítőgépek; nagyképernyős LCD kijelzők; folyadékkristályos és nagyképernyős kijelzők;
interaktív érintőképernyős terminálok; mikroprocesszorok; hang és jelrögzítő monitorberendezések;
billentyűzetek; videoképernyők; szilárdtest-meghajtó [SSD]; visszapillantó kamerák járművekhez; hordozható
videokamerák beépített képmagnóval; elektronikus parkolójegy-kiadók; digitális kijelző panelek; jelzőpanelek,
világító vagy mechanikus; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; letölthető alkalmazások mobil
eszközökkel történő használatra; csengők [figyelmeztető berendezések]; elektromos ajtócsengők; smartkártyák;
digitális fényképezőgépek ipari felhasználásra; lineáris szenzorral működő kamerák; biztonsági felügyelő
robotok; humanoid robotok mesterséges intelligenciával.
12

Légi járművek; kétéltű repülőgépek; civil drónok; szárazföldi, légi, vízi vagy vasúti helyváltoztató

eszközök, járművek; vasúti járművek; kerékpárok; gépkocsik; kézikocsik; hajók; járműkárpitok; pilóta nélküli
légi járművek; vezető nélküli autók [autonóm autók]; automatikus irányítású járművek; automatikus irányítású
[vezető nélküli] anyagmozgató teherautók; repülő drónok [nem játék céljára]; légi készülékek, gépek és
berendezések; katonai célú drónok; kamerás drónok.
35

Áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; segítségnyújtás üzleti tevékenységek

menedzsmentjében; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; áruk és szolgáltatások engedélyezésének
kereskedelmi ügyintézése; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; üzleti információk nyújtása
weboldalon keresztül; import-export ügynökségek; marketing szolgáltatások; online piactér biztosítása áruk és
szolgáltatások eladói és vásárlói részére; értékesítési promóciós szolgáltatások; személyzeti management;
költöztető szolgálat vállalkozások számára; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; üzleti
könyvvizsgálat; árusító automaták kölcsönzése; szponzorok felkutatása; árusító standok bérbeadása; irodagépek
és irodafelszerelés kölcsönzése; munkaerő közvetítési és toborzási szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység
számítógépes hálózaton.
37

Javítási információk; tűzriasztók felszerelése és javítása; betörésvédelmi riasztórendszerek felszerelése és

javítása; fényképezőgépek javítása; filmvetítőgépek javítása és karbantartása; elektromos berendezések üzembe
helyezése és javítása; irodagépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; gépek üzembe helyezése,
karbantartása és javítása; számítógépes hardverek [üzembe helyezés, karbantartás és javítás]; elhasznált vagy
tönkrement gépek felújítása; légkondicionáló berendezések telepítése és javítása; tűzjelző készülékek javítása
vagy karbantartása; épület karbantartás és javítás; elektromos járművek javítása és karbantartása;
rozsdamentesítés; audiovizuális eszközök üzembe helyezéséhez kapcsolódó tanácsadás; számítógépek és
számítógép perifériák telepítése, javítása és karbantartása; hardver üzembe helyezés és javítás.
M375

38

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 4. szám, 2019.02.28.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
Rádióadás; üzenetek küldése; videokonferencia szolgáltatások; internetes fórumok biztosítása; hozzáférés

biztosítása adatbázisokhoz; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; felhasználói hozzáférés
biztosítása számítógépes világhálókhoz; rádiós kommunikáció; távkonferencia szolgáltatások; nagysebességű
adatátvitel; video on-demand közvetítések.
42

Mérnöki munkával kapcsolatos mérések, földmérés; műszaki tervtanulmányok készítése;

minőségellenőrzés; szoftver-karbantartás; elektronikus adatbiztonsági rendszerek tervezése és fejlesztése;
számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; számítástechnikai tanácsadás;
számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring]; felhőalapú számítástechnika; adatmigrációs szolgáltatások;
számítógépes szoftverek telepítése, javítása és karbantartása; adatbiztonsági tanácsadás; számítógépes szoftverek
tesztelése; szoftverek tervezése és fejlesztése; technológiai fejlesztéssel kapcsolatos szaktanácsadási
szolgáltatások; építési projektek fejlesztése; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; szoftver mint szolgáltatás
[SaaS]; számítógépes szoftver karbantartás és aktualizálás.
45

Betörés elleni és riasztórendszerek felügyelete; fizikai biztonsági tanácsadás; őrző-védő szolgáltatások;

biztonsági rendszerek felügyelete; biztonsági szolgálat létesítményekhez; online közösségi hálózatok
szolgáltatásai; tűzjelző készülékek kölcsönzése; számítógépes szoftverek licenszelése, engedélyezése [jogi
szolgáltatások]; biztonsági zárak kinyitása; tűzoltás; éjjeliőr-szolgáltatások; szellemi tulajdon licenszelése.
( 111 ) 227.052
( 151 ) 2019.02.12.
( 210 ) M 18 01948
( 220 ) 2018.06.25.
( 732 ) Véber Zoltán, Veszprém (HU)
( 541 ) MindKiDo
( 511 ) 35
41

Üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai.
Személyi edző szolgáltatások [fitnesz edző], coaching [tréning].

( 111 ) 227.054
( 151 ) 2019.02.12.
( 210 ) M 18 01549
( 220 ) 2018.05.21.
( 732 ) Sági Kornél, Veszprém (HU)
( 546 )

( 511 ) 42

Számítógépes grafikai tervezési szolgáltatások.

( 111 ) 227.055
( 151 ) 2019.02.18.
( 210 ) M 18 01672
( 220 ) 2018.06.02.
( 732 ) dr. Erdély Mihály Dániel, Budapest (HU)
( 541 ) spidron
( 511 ) 6

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

fémkábelek és fémvezetékek; kisméretű fémáru; fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz; páncélszekrények.
9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
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berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses

adathordozók, hanglemezek; cd-k (kompakt lemezek), dvd-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek.
14

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

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.
19

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

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.
20

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

félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán.
28

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

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 227.056
( 151 ) 2019.02.12.
( 210 ) M 18 01820
( 220 ) 2018.06.12.
( 732 ) Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd., Hangzhou (CN)
( 740 ) Pintz és Társai Kft., Budapest
( 541 ) DAHUA
( 511 ) 7

Rostáló berendezések; ipari osztályozógépek, szortírozó gépek; rostálógépek; osztályozógépek, szortírozó

gépek [vegyi feldolgozáshoz]; italautomaták; karos emelők emelőgépekhez; címkézők [gépek]; robotok [gépek];
automata kezelőgépek [manipulátorok]; teherfelvonók, emelők, csörlők; csomagológépek; emelő berendezések;
lépcsős és szegmentált szállítószalagok; önindítók, indítókapcsolók motorokhoz és hajtóművekhez.
9

Webkamerák; szilárdtest-meghajtós videofelvevők; memóriák adatfeldolgozó berendezésekhez; web

szerverek; számítógép memória eszközök; videokamerák; videomagnók, képmagnók; kódoló és dekódoló
készülékek és műszerek; videomonitorok; audiovizuális vevőkészülékek; hangszóró kürtök; mikrofonok
kommunikációs berendezésekhez; újratölthető elemek; lencsevédők; optikai lencsék; anyagok elektromos
hálózatokhoz, fővezetékekhez [huzalok, kábelek]; radarkészülékek; számítógép szekrények; optikai lámpák;
videotelefonok; elektronikus belépés-ellenőrzési rendszerek egymással összeköttetésben lévő biztonsági ajtókhoz;
digitális ajtózárak; ujjlenyomattal működő ajtózárak; riasztók; tűzjelző készülékek; füstjelző berendezések;
lopásgátló berendezések, elektromos; infravörös érzékelő berendezések; tűzoltókészülék; védőeszközök
személyek balesetvédelmére; számítógéphez kialakított perifériák; hálózati routerek; monitorok [számítógép
hardver]; video-vetítőgépek; nagyképernyős LCD kijelzők; folyadékkristályos és nagyképernyős kijelzők;
interaktív érintőképernyős terminálok; mikroprocesszorok; hang és jelrögzítő monitorberendezések;
billentyűzetek; videoképernyők; szilárdtest-meghajtó [SSD]; visszapillantó kamerák járművekhez; hordozható
videokamerák beépített képmagnóval; elektronikus parkolójegy-kiadók; digitális kijelző panelek; jelzőpanelek,
világító vagy mechanikus; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; letölthető alkalmazások mobil
eszközökkel történő használatra; csengők [figyelmeztető berendezések]; elektromos ajtócsengők; smartkártyák;
digitális fényképezőgépek ipari felhasználásra; lineáris szenzorral működő kamerák; biztonsági felügyelő
robotok; humanoid robotok mesterséges intelligenciával.
12

Légi járművek; kétéltű repülőgépek; civil drónok; szárazföldi, légi, vízi vagy vasúti helyváltoztató

eszközök, járművek; vasúti járművek; kerékpárok; gépkocsik; kézikocsik; hajók; járműkárpitok; pilóta nélküli
légi járművek; vezető nélküli autók [autonóm autók]; automatikus irányítású járművek; automatikus irányítású
[vezető nélküli] anyagmozgató teherautók; repülő drónok [nem játék céljára]; légi készülékek, gépek és
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berendezések; katonai célú drónok; kamerás drónok.

35

Áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; segítségnyújtás üzleti tevékenységek

menedzsmentjében; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; áruk és szolgáltatások engedélyezésének
kereskedelmi ügyintézése; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; üzleti információk nyújtása
weboldalon keresztül; import-export ügynökségek; marketing szolgáltatások; online piactér biztosítása áruk és
szolgáltatások eladói és vásárlói részére; értékesítési promóciós szolgáltatások; személyzeti management;
költöztető szolgálat vállalkozások számára; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; üzleti
könyvvizsgálat; árusító automaták kölcsönzése; szponzorok felkutatása; árusító standok bérbeadása; irodagépek
és irodafelszerelés kölcsönzése; munkaerő közvetítési és toborzási szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység
számítógépes hálózaton.
37

Javítási információk; tűzriasztók felszerelése és javítása; betörésvédelmi riasztórendszerek felszerelése és

javítása; fényképezőgépek javítása; filmvetítőgépek javítása és karbantartása; elektromos berendezések üzembe
helyezése és javítása; irodagépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; gépek üzembe helyezése,
karbantartása és javítása; számítógépes hardverek [üzembe helyezés, karbantartás és javítás]; elhasznált vagy
tönkrement gépek felújítása; légkondicionáló berendezések telepítése és javítása; tűzjelző készülékek javítása
vagy karbantartása; épület karbantartás és javítás; elektromos járművek javítása és karbantartása;
rozsdamentesítés; audiovizuális eszközök üzembe helyezéséhez kapcsolódó tanácsadás; számítógépek és
számítógép perifériák telepítése, javítása és karbantartása; hardver üzembe helyezés és javítás.
38

Rádióadás; üzenetek küldése; videokonferencia szolgáltatások; internetes fórumok biztosítása; hozzáférés

biztosítása adatbázisokhoz; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; felhasználói hozzáférés
biztosítása számítógépes világhálókhoz; rádiós kommunikáció; távkonferencia szolgáltatások; nagysebességű
adatátvitel; video on-demand közvetítések.
42

Mérnöki munkával kapcsolatos mérések, földmérés; műszaki tervtanulmányok készítése;

minőségellenőrzés; szoftver-karbantartás; elektronikus adatbiztonsági rendszerek tervezése és fejlesztése;
számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; számítástechnikai tanácsadás;
számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring]; felhőalapú számítástechnika; adatmigrációs szolgáltatások;
számítógépes szoftverek telepítése, javítása és karbantartása; adatbiztonsági tanácsadás; számítógépes szoftverek
tesztelése; szoftverek tervezése és fejlesztése; technológiai fejlesztéssel kapcsolatos szaktanácsadási
szolgáltatások; építési projektek fejlesztése; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; szoftver mint szolgáltatás
[SaaS]; számítógépes szoftver karbantartás és aktualizálás.
45

Betörés elleni és riasztórendszerek felügyelete; fizikai biztonsági tanácsadás; őrző-védő szolgáltatások;

biztonsági rendszerek felügyelete; biztonsági szolgálat létesítményekhez; online közösségi hálózatok
szolgáltatásai; tűzjelző készülékek kölcsönzése; számítógépes szoftverek licenszelése, engedélyezése [jogi
szolgáltatások]; biztonsági zárak kinyitása; tűzoltás; éjjeliőr-szolgáltatások; szellemi tulajdon licenszelése.
( 111 ) 227.057
( 151 ) 2019.02.12.
( 210 ) M 18 02227
( 220 ) 2018.07.24.
( 732 ) Dunai Horgászok Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Érd (HU)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; fejfedők horgászathoz; gumi horgászcsizmák; horgászcipők;

horgászcsizmák; horgászingek; horgászsapkák; horgászmellények; lábbelik horgászathoz; sportsapkák;
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sportruházat; sportnadrágok; szabadidőcipők; szabadidő ruházat; szabadidős ruházat; pólók; felsőruházat;

vízhatlan horgászcsizmák.
28

Etetőanyagok horgászathoz; műlegyek horgászathoz; horgok horgászathoz; műlegyes dobozok horgászathoz

[horgászati cikkek]; mesterséges etetőanyag [horgászat]; mesterséges csali horgászathoz; úszók
horgászathoz/halászathoz; elektronikus kapásjelzők horgászathoz; mesterséges csalik horgászathoz; horgászathoz
használt kapásriasztók; horgászathoz kialakított táskák; távdobók műlegyes horgászathoz; horgászcsali-dobozok
[horgászati cikkek]; horgászathoz használt akusztikus jelzőberendezések; mesterséges csalik horgászathoz,
halászathoz; horgászbotok; horgászorsók; horgászelőkék; horgásztáskák; horgászzsinórok, horgászdamilok;
horgászvillantók; horgászfelszerelés; horgászfelszerelések; horgász előkék; horgász horgok; horgász nehezékek;
horgászbot tartók; horgászbot rudak; horgászbot-nyelek; felfújható horgász úszószékek; forgókapcsok
[horgászfelszerelés]; kapásérzékelők [horgászfelszerelés]; úszók [horgászfelszerelés]; halaskosarak
[horgászfelszerelés]; kapásjelzők [horgászfelszerelés]; horgászzsinór-toldalékok; merítőhálók horgászáshoz;
horgászhálók [sporthorgász]; horgászorsó tartók; illatos csalik, csalétkek vadászathoz vagy horgászathoz; élő
horgászcsalik tárolására kialakított táskák; fagyasztva szárított horgászcsalétkek; horgászbot tartó állványok; parti
horgászbot-támaszok; horgászfelszerelés tárolására alkalmas dobozok; páternoszteres szerelékek
[horgászfelszerelések].
41

Rekreációs, szabadidős versenyek rendezése; szabadidős, rekreációs tevékenységek szervezése; rekreációs,

szabadidős klubszolgáltatások nyújtása; sport- és szabadidős tevékenységek; szabadidős és képzési
szolgáltatások; rekreációs, szabadidős fesztiválok szervezése; szabadidős rendezvények megszervezése;
rekreációval, szabadidővel kapcsolatos információs szolgáltatások; szabadidős, rekreációs versenyek,
versenysorozatok szervezése; rekreációs, szabadidős célú ünnepségek szervezése; halász- és horgászversenyek
szervezése és lebonyolítása; kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés.
( 111 ) 227.058
( 151 ) 2019.02.12.
( 210 ) M 18 02217
( 220 ) 2018.07.23.
( 732 ) Dömeová Veronika, Nesvady (SK)
( 740 ) dr. Fancsalszki Erna, Szolnok
( 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.
4

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

(beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
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).
( 111 ) 227.059
( 151 ) 2019.02.19.
( 210 ) M 18 01554
( 220 ) 2018.05.22.
( 732 ) Humen Media Hungary Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 16

Utazási magazinok.

35

Reklámozás a turizmus és utazás terén.

39

Kirándulásokkal és városnézéssel kapcsolatos tájékoztatás turisták számára; városnézés [turizmus].

( 111 ) 227.060
( 151 ) 2019.02.12.
( 210 ) M 18 00623
( 220 ) 2018.02.27.
( 732 ) Nightingale Optics Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Szemvizek; szemcseppek; szemizom lazítók; szemészeti készítmények; szemborogatások; gyógyszeres

szemöblítők; szemnedvesítő készítmények; szemkenőcs gyógyászati használatra; szemtapaszok gyógyászati
célokra; szemkötszerek gyógyászati alkalmazásra; szemre való kötszerek gyógyászati célokra; szemészetben
használt gyógyszerészeti készítmények; viszkoelasztikus anyagok szemészeti célokra; szemápoló folyadékok,
oldatok gyógyászati használatra; szembetegségek megelőzésre szolgáló gyógyszerészeti készítmények; szem
rendellenességek megelőzésre szolgáló gyógyszerészeti készítmények; gyógyszerészeti készítmények
szembetegségek és -tünetek kezelésére; szemfertőzések kezelésére szolgáló helyileg alkalmazott fertőzés elleni
anyagok; helyileg alkalmazott fertőzés elleni anyagok szemfertőzések kezelésére.
9

Szemüveg; szemüvegek; szemüvegtokok; szemüvegszárak; szemüvegpántok; szemüveglencsék;

szemüvegkeretek; szemüvegzsinórok; szemüvegtartók, szemüvegtartó állványok; lencsék szemüvegekhez,
szemüveglencsék; szem-refraktométerek; szemüveg-lencsék; szemvédő eszközök; szemüveg tasakok; szemüveg
alkatrészek; szemüveg-, napszemüvegtokok; kerékpáros szemüvegek; szemészeti üveglencsék; polarizációs
szemüvegek; szemüvegek síeléshez; szemüvegek lencséi; szemüvegek [optikai felírt szemüvegek]; biztonsági
szemüvegek; vakításgátló szemüvegek; vakításmentes szemüvegek; sminkes szemüvegek; kamerás szemüvegek;
látásjavító szemüvegek; háromdimenziós szemüvegek; motoros szemüvegek; nagyító szemüvegek; szemlencsék,
okulárok; védőmaszkok, szemellenzők; védő szemellenzők; lencsék szemüvegekhez; pótlencsék szemüvegekhez;
borítók szemüvegekhez; orrtámaszok szemüvegekhez; szemüvegtokok gyermekszemüvegekhez; oldalvédők
szemüvegekhez; szemüveglencse-védők; nyers szemüveglencsék; biztonsági szemüvegek a szemek védelméhez;
nyeles szemüvegek, lornyonok (opera szemüvegek]; szemvédő viselet sportoláshoz; szemüveg- és
napszemüvegtokok; síeléshez használt szemüvegek; szemüvegre csíptethető napszemüvegek; szemüvegek
lövéshez [optikai]; csíptetős szemüvegek, cvikkerek; védőszemüvegek, biztonsági szemüvegek; virtuális valóság
szemüvegek; zsinórok csíptetős szemüveghez; lencse nélküli szemüvegkeretek; fémből készült szemüvegkeretek;
műanyagból készült szemüvegkeretek; szemüvegek, napszemüvegek és kontaktlencsék; 3D-s szemüvegek
televíziókészülékekhez; visszaverődésgátló bevonattal ellátott szemüvegek; láncok cvikkerhez, csíptetős
szemüveghez; szemlencséket, okulárokat tartalmazó műszerek; keretek nyeles szemüvegekhez, lornyonokhoz;
keretek szemüvegekhez és napszemüvegekhez; láncok szemüvegekhez és napszemüvegekhez; szemüvegkeretek
fémből és szintetikus anyagból; szemüvegkeretek fémből vagy műanyag-fém kombinációjából; fém és műanyag
kombinációjából készült szemüvegkeretek.
44

Szemüveg testreszabása; szemüveg beállítása; szemészeti szolgáltatások; szemészeti szűrési szolgáltatások.
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( 111 ) 227.061
( 151 ) 2019.02.12.
( 210 ) M 18 00624
( 220 ) 2018.02.27.
( 732 ) Nightingale Optics Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Szemvizek; szemcseppek; szemizom lazítók; szemészeti készítmények; szemborogatások; gyógyszeres

szemöblítők; szemnedvesítő készítmények; szemkenőcs gyógyászati használatra; szemtapaszok gyógyászati
célokra; szemkötszerek gyógyászati alkalmazásra; szemre való kötszerek gyógyászati célokra; szemészetben
használt gyógyszerészeti készítmények; viszkoelasztikus anyagok szemészeti célokra; szemápoló folyadékok,
oldatok gyógyászati használatra; szembetegségek megelőzésre szolgáló gyógyszerészeti készítmények; szem
rendellenességek megelőzésre szolgáló gyógyszerészeti készítmények; gyógyszerészeti készítmények
szembetegségek és -tünetek kezelésére; szemfertőzések kezelésére szolgáló helyileg alkalmazott fertőzés elleni
anyagok; helyileg alkalmazott fertőzés elleni anyagok szemfertőzések kezelésére.
9

Szemüveg; szemüvegek; szemüvegtokok; szemüvegszárak; szemüvegpántok; szemüveglencsék;

szemüvegkeretek; szemüvegzsinórok; szemüvegtartók, szemüvegtartó állványok; lencsék szemüvegekhez,
szemüveglencsék; szem-refraktométerek; szemüveg-lencsék; szemvédő eszközök; szemüveg tasakok; szemüveg
alkatrészek; szemüveg-, napszemüvegtokok; kerékpáros szemüvegek; szemészeti üveglencsék; polarizációs
szemüvegek; szemüvegek síeléshez; szemüvegek lencséi; szemüvegek [optikai felírt szemüvegek]; biztonsági
szemüvegek; vakításgátló szemüvegek; vakításmentes szemüvegek; sminkes szemüvegek; kamerás szemüvegek;
látásjavító szemüvegek; háromdimenziós szemüvegek; motoros szemüvegek; nagyító szemüvegek; szemlencsék,
okulárok; védőmaszkok, szemellenzők; védő szemellenzők; lencsék szemüvegekhez; pótlencsék szemüvegekhez;
borítók szemüvegekhez; orrtámaszok szemüvegekhez; szemüvegtokok gyermekszemüvegekhez; oldalvédők
szemüvegekhez; szemüveglencse-védők; nyers szemüveglencsék; biztonsági szemüvegek a szemek védelméhez;
nyeles szemüvegek, lornyonok (opera szemüvegek]; szemvédő viselet sportoláshoz; szemüveg- és
napszemüvegtokok; síeléshez használt szemüvegek; szemüvegre csíptethető napszemüvegek; szemüvegek
lövéshez [optikai]; csíptetős szemüvegek, cvikkerek; védőszemüvegek, biztonsági szemüvegek; virtuális valóság
szemüvegek; zsinórok csíptetős szemüveghez; lencse nélküli szemüvegkeretek; fémből készült szemüvegkeretek;
műanyagból készült szemüvegkeretek; szemüvegek, napszemüvegek és kontaktlencsék; 3D-s szemüvegek
televíziókészülékekhez; visszaverődésgátló bevonattal ellátott szemüvegek; láncok cvikkerhez, csíptetős
szemüveghez; szemlencséket, okulárokat tartalmazó műszerek; keretek nyeles szemüvegekhez, lornyonokhoz;
keretek szemüvegekhez és napszemüvegekhez; láncok szemüvegekhez és napszemüvegekhez; szemüvegkeretek
fémből és szintetikus anyagból; szemüvegkeretek fémből vagy műanyag-fém kombinációjából; fém és műanyag
kombinációjából készült szemüvegkeretek.
44

Szemüveg testreszabása; szemüveg beállítása; szemészeti szolgáltatások; szemészeti szűrési szolgáltatások.

( 111 ) 227.062
( 151 ) 2019.02.12.
( 210 ) M 18 01409
( 220 ) 2018.05.08.
( 732 ) Teva Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)
( 740 ) Ágni Zsolt, Teva Gyógyszergyár Zrt., Debrecen
( 541 ) PANRAZOLE
( 511 ) 5

Gyomorsav elválasztás kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények.
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( 111 ) 227.063
( 151 ) 2019.02.12.
( 210 ) M 18 01410
( 220 ) 2018.05.08.
( 732 ) Teva Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)
( 740 ) Ágni Zsolt, Teva Gyógyszergyár Zrt., Debrecen
( 541 ) NEBIBLOCK
( 511 ) 5

Szívbetegségek vagy magas vérnyomás kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények.

( 111 ) 227.064
( 151 ) 2019.02.12.
( 210 ) M 18 01412
( 220 ) 2018.05.08.
( 732 ) Teva Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)
( 740 ) Ágni Zsolt, Teva Gyógyszergyár Zrt., Debrecen
( 541 ) INERTA
( 511 ) 5

Akné kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények.

( 111 ) 227.065
( 151 ) 2019.02.12.
( 210 ) M 18 01414
( 220 ) 2018.05.08.
( 732 ) Teva Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)
( 740 ) Ágni Zsolt, Teva Gyógyszergyár Zrt., Debrecen
( 541 ) IDROS
( 511 ) 5

Izzadás elleni szerek.

( 111 ) 227.066
( 151 ) 2019.02.12.
( 210 ) M 18 01417
( 220 ) 2018.05.09.
( 732 ) Miao Wei, Budapest (HU)
( 740 ) Wanshida Kft, Eczet Mária, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

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

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

25

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

( 111 ) 227.067
( 151 ) 2019.02.12.
( 210 ) M 18 01539
( 220 ) 2018.05.18.
( 732 ) Fontanus Központ Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kovács A. Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók, hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek.
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.
28

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

41

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

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 227.068
( 151 ) 2019.02.12.
( 210 ) M 18 01690
( 220 ) 2018.06.04.
( 732 ) Szélyes Réka, Miskolc (HU)
( 740 ) dr. Kapás Katalin, Miskolc
( 546 )

( 511 ) 3

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

eszenciaolajok.
43

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

valamennyi szolgáltatás).
44

Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére; aromaterápiás szolgáltatások; egészséggel

kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; manikűr; masszázs; sminkesek, sminkmesterek szolgáltatásai; szauna
szolgáltatások; szépségszalonok; szolárium szolgáltatások.
( 111 ) 227.069
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( 151 ) 2019.02.12.
( 210 ) M 18 01808
( 220 ) 2018.06.12.
( 732 ) TEVA Gyógyszergyár zRT., Debrecen (HU)
( 740 ) Ágni Zsolt, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 5

Vitaminkészítmények.

( 111 ) 227.070
( 151 ) 2019.02.12.
( 210 ) M 18 02213
( 220 ) 2018.07.24.
( 732 ) Benik Balázs, Csömör (HU)
( 740 ) Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BERBEN
( 511 ) 28

Kétkezes súlyzók [súlyemeléshez]; lábsúlyok [sportcikkek]; padok sportoláshoz; sportcikkek és

felszerelések; sportoláshoz használt térdvédők; súlyokkal felszerelt gépek testedzéshez; súlyzó rudak
súlyemeléshez; súlyzók; testedző berendezések; testedző eszközök; testépítő berendezések edzéshez; testformáló
eszközök [edzéshez]; torna- és sporttermékek; tornaeszközök; beltéri fitnesz készülékek; edző felszerelések
sportoláshoz; edző rudak; edzőpadok; edzőplatformok; fitnesz gépek; fitness labdák.
32

Alkoholmentes italok; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes

gyümölcskoktélok; alkoholmentes szénsavas gyümölcsitalok; alkoholmentes ízesített szénsavas italok;
alkoholmentes szénsavas italok; alkoholmentes zöldségitalok; ásványvizek; elektrolitokat tartalmazó sportitalok;
energiaitalok; főként gyümölcsleveket tartalmazó italok; gyümölcs ízesítésű vizek; gyümölcs és zöldséglevek
keverékéből készült italok; gyümölcsalapú italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; gyümölcs ízesítésű
üditőitalok; gyümölcslé koncentrátumok; gyümölcslevek; gyümölcsszörpök; ivóvíz; italokként használt
gyümölcslevek; izotóniás italok; ízesített szénsavas italok; izotóniás italok [nem gyógyászati használatra];
készítmények italokhoz; koncentrátumok gyümölcsitalok készítéséhez; proteinnel dúsított sportitalok; szénsavas
ásványvíz; szénsavas gyümölcslevek; szénsavas ivólevek; szénsavas vizek; szénsavmentes víz; tápanyaggal
dúsított italok; tápanyaggal dúsított víz; tejsavó alapú italok; tejsavó italok; üdítőitalok; vitaminnal dúsított
alkoholmentes italok; vitaminnal dúsított szénsavas víz [italok]; vitamintartalmú italok; vizek; zöldségitalok;
zöldséges smoothie-k; zöldséglevek [italok]; zöldséglevet tartalmazó alkoholmentes italok; zöldséglevet
tartalmazó, alkoholmentes italok.
41

Coaching [tréning]; coaching; coaching gazdasági és menedzselési témákban; csapatépítés (oktatás);

csoportos edzés oktatása; csoportos rekreációs, szabadidős tevékenységek szervezése; edzési [fitnesz] tanácsadási
szolgáltatások; edzési, sportolási létesítmények foglalása; edzési utasítások és felszerelés biztosítása; edzéssel
kapcsolatos online tájékoztatás weboldalon keresztül; edzettséggel kapcsolatos tanfolyamok; edzőfelszerelések
biztosítása; edzőlétesítmények biztosítása sportoláshoz; edzőtermi szolgáltatások; edzőtermi órák; egészség- és
fitnesztréning; egészség klubok és tornatermek szolgáltatásai; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz];
erőnlét-kondicionáló edzések lebonyolítása; erősítő és kondicionáló edzés; fitnesz edzéssel kapcsolatos
konzultáció; fitnesszel kapcsolatos képzési szolgáltatások; fitnesszel kapcsolatos képzés az interneten keresztül;
fitnesszel kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása; fitnesz- és edzőlétesítmények biztosítása; fitnesz klub
szolgáltatások; fitnesz oktatás, útmutatás; fitnesz órák vezetése; fitnesz tanácsadás; fitneszedzési szolgáltatások;
fitneszedzéssel kapcsolatos információk biztosítása honlapokon; fitnesz központok működtetése;
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fitneszközpontok szolgáltatásai; fitneszoktatási szolgáltatások; fitnesztréninggel kapcsolatos információk

rendelkezésre bocsátása online portálon keresztül; fizikai edzettséggel kapcsolatos oktatás; fizikai erőnléti
oktatás; létesítmények biztosítása sporteseményékhez; létesítmények biztosítása sportversenyekhez;
létesítmények biztosítása sport klubok részére; sport és fitnesz; sport- és fitneszszolgáltatások; sport- és
szabadidős tevékenységek; sport klub szolgáltatások; sport- vagy edzőberendezés kölcsönzése; sportedzői
tevékenység; sportesemények biztosítása és rendezése; sportesemények és sportversenyek szervezése;
sportesemények megrendezése; sportesemények megszervezése; sportlétesítmények fenntartása;
sportlétesítmények lefoglalása; sportlétesítmények működtetése; sportlétesítmények üzemeltetése;
sportoktatás/edzés; sportoktatás; sportoktatás, edzés és irányítás; sportoktatás szervezése; sportoktatási
szolgáltatások; sportoktatói szolgáltatások; sportolási és kikapcsolódási szolgáltatások biztosítása;
sportrendezvények lebonyolítása; sportrendezvények szervezése és lebonyolítása; sportrendezvények, versenyek
és sportbajnokságok szervezése; sportszolgáltatások; sportszolgáltatások biztosítása; sporttal kapcsolatos képzési
szolgáltatások; sporttal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; sporttal kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások;
sporttevékenységek; sporttevékenységek oktatása; sporttevékenységek és sportversenyek szervezése;
sporttevékenységekkel kapcsolatos edzői szolgáltatások; sportversenyek és sportesemények szervezése;
sportversenyek rendezése; sportversenyek szervezése és lebonyolítása; súlyzós edzés oktatása; súlyzós edzéssel
kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; személyi coaching [képzés]; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés];
személyi edzői szolgáltatások; szemináriumok; szemináriumok és konferenciák rendezése; testedzés felügyelete;
testedzéshez szükséges eszközök biztosítása; testedzési, testnevelési szolgáltatások; testedzéssel kapcsolatos
oktatás; testedző létesítmények biztosítása; testedző órák; testépítéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások;
testmozgásra, -edzésre alkalmas létesítmények üzemeltetése; tréningek biztosítása; konferenciák, kiállítások és
versenyek szervezése; konferenciák szervezése; konferenciák szervezése és lebonyolítása; konferenciaszervezés.
43

Átmeneti szállás biztosítása; átmeneti szálláskiadás; átmeneti szállások foglalása; átmeneti szállások

kiadása; bisztró [büfé] szolgáltatások; bár- és éttermi szolgáltatások; bár szolgáltatások; bárok; borbárok;
borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása); borozói szolgáltatások; delikát éttermek, csemegeáruk [éttermek];
elhelyezés biztosítása összejövetelekhez; elszállásolási szolgáltatások; elvitelre árusító éttermek; elvitelre árusított
ételek szolgáltatása; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; esküvői fogadások
rendezése [étel és ital]; esküvői fogadások szervezése [helyszínek]; étel és italellátás; étel- és italkészítés; étel- és
italkészítési szolgáltatások; ételek és italok biztosítása éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása
éttermi vendégek számára; ételek és italok felszolgálása vendégek számára; ételek és italok felszolgálása
éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása; ételkészítés; éttermek [szolgáltatások]; éttermi
szolgáltatások; grilléttermek; ideiglenes elszállásolás biztosítása; ideiglenes szállás biztosítása; ideiglenes
szállásbiztosítás; ideiglenes szállás biztosítása vendégek számára; ideiglenes szálláshelyek biztosítása; juice bár
szolgáltatásai; kantinok; büfék, étkezdék; kávéházi szolgáltatás; kávéházak; kávézói szolgáltatások;
italszolgáltatás biztosítása; koktélbárok; konferenciatermek biztosítása; konferencia létesítmények biztosítása;
pub szolgáltatások; panziók; sommelier-szolgáltatások; svédasztalos éttermi szolgáltatások; szállodai és
motelszolgáltatások; szállodai étkezés, étkeztetés megszervezése; szállodai éttermi szolgáltatások; szállodai
szállásbiztosítás; szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek; szállodai szálláshely szolgáltatások;
szállodai szolgáltatás; szállodakomplexumok; szállók, turistaszállók; szobák bérbeadása; turistaházak, üdülők;
turistaszállásokkal kapcsolatos szolgáltatások; turistaszállók; üdülési szálláshelyek biztosítása; vendéglátás;
vendéglátási szolgáltatások [szállásadás]; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás).
44

Alternatív gyógyászati szolgáltatások; ápolási szolgáltatások biztosítása; ápolási szolgáltatások

(egészségügyi); barnító szalon és szolárium által nyújtott szolgáltatások; barnító szalonok; egészségfelmérési
vizsgálatok; egészséggel kapcsolatos információnyújtás; egészséggel kapcsolatos szakmai konzultáció;
egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészségi állapotfelmérési szolgáltatások; egészségügyi
ellátással kapcsolatos információs szolgáltatások; egészségügyi tanácsadási és információs szolgáltatások;
fizikoterápia; fizikoterápiás szolgáltatások; fizioterápia, fizikoterápia; fizioterápiás szolgáltatások; gyógyászati
tanácsadási szolgáltatások; infravörös szauna szolgáltátások; orvosi tanácsadási szolgáltatások; szauna
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szolgáltatások; szaunák üzemeltetése; szolárium felszerelések biztosításával kapcsolatos szolgáltatások; szolárium

létesítmények biztosítása; szolárium szalonok szolgáltatásai; szolárium szolgáltatások; tanácsadás az interneten
keresztül a test- és szépségápolás területén; táplálkozási konzultáció; táplálkozási tanácsadás.
( 111 ) 227.071
( 151 ) 2019.02.12.
( 210 ) M 18 02095
( 220 ) 2018.07.10.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 227.072
( 151 ) 2019.02.12.
( 210 ) M 18 01823
( 220 ) 2018.06.13.
( 732 ) Freshland Europe Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SÁR ÉS TÁRSAI Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 29

Feldolgozott ételek; fogyasztásra kész ételek.

31

Friss gyümölcsök, zöldségek.

43

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

( 111 ) 227.073
( 151 ) 2019.02.18.
( 210 ) M 18 01689
( 220 ) 2018.06.27.
( 732 ) Metaltools Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Bodrogolaszi (HU)
( 546 )
( 511 ) 40

Anyagmegmunkálás; fémmegmunkálás.

( 111 ) 227.074
( 151 ) 2019.02.12.
( 210 ) M 18 01404
( 220 ) 2018.05.08.
( 732 ) TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. M. Nagy Gergő, Budapest
( 541 ) Jocky TV
( 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
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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 vezetéknélküli továbbítása és közvetítése; televíziós programok
közvetítése; televízióstreaming interneten keresztül; kommunikációs szolgáltatások; műholdas televíziós adók
működtetése; televíziós kommunikáció megbeszélésekhez; televízió képernyőn megjelenő szöveg továbbítása,
átvitele; televízió műsorok továbbítása, közvetítése műholdon keresztül; televízió műsorok fogadása az
előfizetőknek való továbbküldés céljából; adatfolyamos (streaming) video-, audio- és televíziós szolgáltatások;
internetes audio streaming [egyidejű vagy azonnali adatfolyam] szolgáltatások; internetes video streaming
[egyidejű vagy azonnali adatfolyam] szolgáltatások; internetes audio- és video streaming [egyidejű vagy azonnali
adatfolyam]; adat-, hang-, videó- és multimédia fájlok továbbítása, beleértve a letölthető fájlokat valamint a
számítógépes világhálón folyamatosan sugárzott (streaming) fájlokat; videoközvetítés; videoanyagok
meghatározott közönségnek történő terjesztése [narrowcasting]; video-on-demand szolgáltatások; látvány-,
képtovábbítás interaktív multimédiás hálózatokon keresztül; digitális audio és/vagy video közvetítés távközlés
útján; adatok vagy audiovizuális képek terjesztése globális számítógépes hálózaton vagy interneten keresztül;
telekommunikációs infrastruktúrához való hozzáférés biztosítása harmadik felek [felhasználók] számára;
távközlési adatátvitel; mozifilmek sugárzása.
41

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

hálózatokon keresztül; kábeltelevízión keresztül biztosított szórakoztatás; online információk szolgáltatása audioés vizuális médiával kapcsolatban; szórakoztatás IPTV-n keresztül; szórakoztatás televíziós hírműsorok
formájában; szórakoztatási célú játék szolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás;
televíziós műsorok készítése; televíziós zenei koncertek; televíziós műsorismertetési szolgáltatások; televíziós
hírműsorok szolgáltatása; televíziós díjátadók vendégül látása [szervezése]; televízióműsorokkal kapcsolatos
információnyújtás; televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online szórakoztatási tájékoztató szolgáltatások;
tévéműsorokhoz kapcsolódó könyvek kiadása; online egyidejű adatfolyammal nyújtott szórakoztató
szolgáltatások; videofilmek kölcsönzése; videós szórakoztató szolgáltatások; automatizált videofelvevő
szolgáltatások; online, nem letölthető videók biztosítása; szórakoztató szolgáltatások nyújtása videofilmeken
keresztül; online szórakoztatás; online kiadói szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; filmforgalmazás;
szórakoztató anyagok terjesztése; interaktív szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások nyújtása
mozifilmeken keresztül; online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők.
( 111 ) 227.075
( 151 ) 2019.02.12.
( 210 ) M 18 01405
( 220 ) 2018.05.08.
( 732 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. M. Nagy Gergő, Budapest
( 541 ) Spíler Extra
( 511 ) 9

Számítógépes alkalmazás szoftverek audiovizuális médiatartalmak adatfolyamos átviteléhez az interneten

keresztül; video streaming eszközök; médiatartalom helyi drótnélküli hálózatokon keresztüli streamingjére
szolgáló eszközök; műsorszóró berendezések; szoftverek; applikációs szoftver; szoftver csomagok; mobiltelefon
szoftverek; letölthető szoftverek; multimédiás szoftverek; szórakoztató szoftverek; számítógépes szoftverek;
letölthető szoftveralkalmazások; mobiltelefonos szoftveralkalmazások; videokészülékek, videoeszközök;
interaktív videoberendezések; filmlejátszó berendezések.
35

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

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

hálózatokon keresztül; kábeltelevízión keresztül biztosított szórakoztatás; online információk szolgáltatása audioés vizuális médiával kapcsolatban; szórakoztatás IPTV-n keresztül; szórakoztatás televíziós hírműsorok
formájában; szórakoztatási célú játék szolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás;
televíziós műsorok készítése; televíziós zenei koncertek; televíziós műsorismertetési szolgáltatások; televíziós
hírműsorok szolgáltatása; televíziós díjátadók vendégül látása [szervezése]; televízióműsorokkal kapcsolatos
információnyújtás; televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online szórakoztatási tájékoztató szolgáltatások;
tévéműsorokhoz kapcsolódó könyvek kiadása; online egyidejű adatfolyammal nyújtott szórakoztató
szolgáltatások; videofilmek kölcsönzése; videós szórakoztató szolgáltatások; automatizált videofelvevő
szolgáltatások; online, nem letölthető videók biztosítása; szórakoztató szolgáltatások nyújtása videofilmeken
keresztül; online szórakoztatás; online kiadói szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; filmforgalmazás;
szórakoztató anyagok terjesztése; interaktív szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások nyújtása
mozifilmeken keresztül; online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők.
( 111 ) 227.076
( 151 ) 2019.02.12.
( 210 ) M 18 01406
( 220 ) 2018.05.08.
( 732 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
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( 740 ) dr. M. Nagy Gergő, Budapest

( 541 ) Spíler Player
( 511 ) 9

Számítógépes alkalmazásszoftverek audiovizuális médiatartalmak adatfolyamos átviteléhez az interneten

keresztül; video streaming eszközök; médiatartalom helyi drótnélküli hálózatokon keresztüli streamingjére
szolgáló eszközök; műsorszóró berendezések; szoftverek; applikációs szoftver; szoftver csomagok;
mobiltelefonszoftverek; letölthető szoftverek; multimédiás szoftverek; szórakoztató szoftverek; számítógépes
szoftverek; letölthető szoftveralkalmazások; mobiltelefonos szoftveralkalmazások; videokészülékek,
videoeszközök; interaktív videoberendezések; filmlejátszó berendezések.
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 vezetéknélküli továbbítása és közvetítése; televíziós programok
közvetítése; televízióstreaming interneten keresztül; kommunikációs szolgáltatások; műholdas televíziós adók
működtetése; televíziós kommunikáció megbeszélésekhez; televízió képernyőn megjelenő szöveg továbbítása,
átvitele; televízió műsorok továbbítása, közvetítése műholdon keresztül; televízió műsorok fogadása az
előfizetőknek való továbbküldés céljából; adatfolyamos (streaming) video-, audio- és televíziós szolgáltatások;
internetes audio streaming [egyidejű vagy azonnali adatfolyam] szolgáltatások; internetes video streaming
[egyidejű vagy azonnali adatfolyam] szolgáltatások; internetes audio- és video streaming [egyidejű vagy azonnali
adatfolyam]; adat-, hang-, videó- és multimédia fájlok továbbítása, beleértve a letölthető fájlokat valamint a
számítógépes világhálón folyamatosan sugárzott (streaming) fájlokat; videoközvetítés; videoanyagok
meghatározott közönségnek történő terjesztése [narrowcasting]; video-on-demand szolgáltatások; látvány-,
képtovábbítás interaktív multimédiás hálózatokon keresztül; digitális audio és/vagy video közvetítés távközlés
útján; adatok vagy audiovizuális képek terjesztése globális számítógépes hálózaton vagy interneten keresztül;
telekommunikációs infrastruktúrához való hozzáférés biztosítása harmadik felek [felhasználók] számára;
távközlési adatátvitel; mozifilmek sugárzása.
41

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

hálózatokon keresztül; kábeltelevízión keresztül biztosított szórakoztatás; online információk szolgáltatása audioés vizuális médiával kapcsolatban; szórakoztatás IPTV-n keresztül; szórakoztatás televíziós hírműsorok
formájában; szórakoztatási célú játék szolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás;
televíziós műsorok készítése; televíziós zenei koncertek; televíziós műsorismertetési szolgáltatások; televíziós
hírműsorok szolgáltatása; televíziós díjátadók vendégül látása [szervezése]; televízióműsorokkal kapcsolatos
információnyújtás; televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online szórakoztatási tájékoztató szolgáltatások;
tévéműsorokhoz kapcsolódó könyvek kiadása; online egyidejű adatfolyammal nyújtott szórakoztató
szolgáltatások; videofilmek kölcsönzése; videós szórakoztató szolgáltatások; automatizált videofelvevő
szolgáltatások; online, nem letölthető videók biztosítása; szórakoztató szolgáltatások nyújtása videofilmeken
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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.
( 111 ) 227.077
( 151 ) 2019.02.12.
( 210 ) M 18 01941
( 220 ) 2018.06.25.
( 732 ) Czirokné Higi Anett Réka, Pécsvárad (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

Atlaszok; átlátszó vetítőfóliák [papíráruk]; ceruzák; ceruzatartók; címkék papírból vagy kartonból;

csomagolópapír; daloskönyvek; diagramok; dossziék [papíráruk] (1); dossziék [papíráruk] (2); fedelek, kötések,
borítók [papíráruk]; folyóiratok; földgömbök; földrajzi térképek; füzetek, könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz;
grafikai reprodukciók; gyűjthető kártyák, nem játékokhoz; hírlevelek; írásminták; írókészletek [papíráruk];
kaparós matricák; kártyák; katalógusok; képek; képeslapok, levelezőlapok; képregények; kézikönyvek
[útmutatók]; könyvecskék, brosúrák (1); könyvecskék, brosúrák (2); könyvek; könyvjelzők; magazinok, revük
[időszaki lapok]; naptárak; noteszok (1); noteszok (2); nyomtatott kották; nyomtatott órarendek, menetrendek;
nyomtatott publikációk; nyomtatványok; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; rajzeszközök;
rajzkészletek; sablonok [papíráruk]; újságok; zenélő üdvözlőlapok.
35

Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások;

árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; célzott marketing;
értékesítési promóciós szolgáltatások; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és reklámszolgáltatások;
hirdetési felület kölcsönzése; honlapforgalom optimalizálása; ideiglenes üzleti menedzsment; információk
számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése;
kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói
tanácsadás]; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése;
keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás;
kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketing szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és
karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci
tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése reklámanyagok
[röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése;
reklámlevél szolgáltatás; reklámterjesztés; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés
(2); számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; termékminták, áruminták terjesztése; vásárlási megrendelések
ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; akadémiák [oktatás];

alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; coaching [tréning]; cosplay szórakoztató rendezvények
szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; elektronikus kiadványszerkesztés;
elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok
szervezése és lebonyolítása; fordítás és tolmácsolás; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése;
hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások;
klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok
szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mentorálás; nem
reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás;
on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; partik
tervezése [szórakoztatás]; szakmai átképzés; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szövegszerkesztés
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[kivéve reklámszövegek]; táboroztatás; tolmács szolgáltatások; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra;

vallásoktatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; zenei produkciók; zeneszerzés.
( 111 ) 227.078
( 151 ) 2019.02.12.
( 210 ) M 18 01809
( 220 ) 2018.06.12.
( 732 ) TEVA Gyógyszergyár zRT., Debrecen (HU)
( 740 ) Ágni Zsolt, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 5

Vitaminkészítmények.

( 111 ) 227.079
( 151 ) 2019.02.12.
( 210 ) M 18 01810
( 220 ) 2018.06.12.
( 732 ) MUSIC MERCHANT Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Pap Zsuzsa Georgina, Budapest
( 546 )
( 511 ) 15
35

Hangszerek; mechanikus zongorák és tartozékaik; zenélő dobozok; elektromos és elektronikus hangszerek.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; segítségnyújtás

kereskedelmi vállalkozás működésében vagy vezetésében különféle áruk egy helyre gyűjtése (kivéve ezek
szállítását) mások javára, hogy az ügyfelek kényelmesen megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat;
ilyen szolgáltatások a kiskereskedelmi üzletek, nagykereskedelmi egységek, elektronikus média útján,
weboldalakon keresztül.
41

Elektronikus kiadványszerkesztés.

( 111 ) 227.080
( 151 ) 2019.02.12.
( 210 ) M 18 01402
( 220 ) 2018.05.08.
( 732 ) TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. M. Nagy Gergő, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

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

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

hálózatokon keresztül; kábeltelevízión keresztül biztosított szórakoztatás; online információk szolgáltatása audioés vizuális médiával kapcsolatban; szórakoztatás IPTV-n keresztül; szórakoztatás televíziós hírműsorok
formájában; szórakoztatási célú játék szolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás;
televíziós műsorok készítése; televíziós zenei koncertek; televíziós műsorismertetési szolgáltatások; televíziós
hírműsorok szolgáltatása; televíziós díjátadók vendégül látása [szervezése]; televízióműsorokkal kapcsolatos
információnyújtás; televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online szórakoztatási tájékoztató szolgáltatások;
tévéműsorokhoz kapcsolódó könyvek kiadása; online egyidejű adatfolyammal nyújtott szórakoztató
szolgáltatások; videofilmek kölcsönzése; videós szórakoztató szolgáltatások; automatizált videofelvevő
szolgáltatások; online, nem letölthető videók biztosítása; szórakoztató szolgáltatások nyújtása videofilmeken
keresztül; online szórakoztatás; online kiadói szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; filmforgalmazás;
szórakoztató anyagok terjesztése; interaktív szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások nyújtása
mozifilmeken keresztül; online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők.
( 111 ) 227.081
( 151 ) 2019.02.12.
( 210 ) M 18 01408
( 220 ) 2018.05.08.
( 732 ) Batz Hungary Kft., Pomáz (HU)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 541 ) Szerelem első lépésre
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Lábbelik, cipők, papucsok és szandálok.

( 111 ) 227.082
( 151 ) 2019.02.12.
( 210 ) M 18 00618
( 220 ) 2018.02.22.
( 732 ) Takarék Kereskedelmi Bank Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Holobrádi Emese, Budapest
( 546 )
( 511 ) 36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás); betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz - saját tőkét meghaladó
mértékű - nyilvánosságtól történő elfogadása; hitel és pénzkölcsön nyújtása; pénzügyi lízing; pénzforgalmi
szolgáltatások nyújtása; elektronikus pénz kibocsátása, valamint olyan papíralapú készpénz helyettesítő fizetési
eszköz (például papíralapú utazási csekk, váltó) kibocsátása, illetőleg az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása,
amely nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak; kezesség és garancia vállalása, valamint egyéb bankári
kötelezettség vállalása; valutával, devizával - ide nem értve a pénzváltási tevékenységet -, váltóval, illetve csekkel
saját számlára vagy bizományosként történő kereskedelmi tevékenység; pénzügyi szolgáltatás közvetítése; letéti
szolgáltatás, széfszolgáltatás; hitel referencia szolgáltatás; pénzváltási tevékenység; megbízás felvétele és
továbbítása; megbízás végrehajtása az ügyfél javára; sajátszámlás kereskedés; portfoliókezelés; pénzügyi eszköz
elhelyezése az eszköz (értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalással
(jegyzési garanciavállalás); pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó
kötelezettségvállalás nélkül; befektetési tanácsadás; a pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, valamint az
ehhez kapcsolódó ügyfélszámla vezetése; a letétkezelés, valamint az ehhez kapcsolódó értékpapírszámla
vezetése, nyomdai úton előállított értékpapír esetében ennek nyilvántartása és ügyfélszámla vezetése; befektetési
hitel nyújtása; a tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint az
egyesüléssel és a vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatás; befektetési szolgáltatási
tevékenységhez kapcsolódó valutával és devizával történő kereskedés; befektetési elemzés és pénzügyi elemzés;
jegyzési garanciavállaláshoz kapcsolódó szolgáltatás; részvénykönyv vezetése; értékpapír kölcsönzés.
( 111 ) 227.083
( 151 ) 2019.02.12.
( 210 ) M 18 01676
( 220 ) 2018.06.04.
( 732 ) Pureco Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) ENVIA
( 511 ) 1
7
11

Vegyi termékek víztisztításra; vízlágyító anyagok; olajok leválasztására szolgáló termékek.
Szivattyúk (gépek); szeparátorok; olaj szeparátorok.
Víztisztító berendezések, víztisztító készülékek és gépek; vízderítő berendezések; vízellátó berendezések;

vízelosztó berendezések; vízszűrő berendezések.
37

Építés; gépek üzembe helyezése, karbantartása, javítása.

39

Szennyvízelvezetés.

40

Fémmegmunkálás; szennyvízkezelés.

42

Környezetvédelmi tanácsadás; építési tervkészítés; építészeti konzultáció; műszaki kutatás; műszaki

tanulmányok készítése; szakvélemények adása mérnöki munkákkal kapcsolatban.
( 111 ) 227.084
( 151 ) 2019.02.12.
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( 210 ) M 18 01677
( 220 ) 2018.06.04.
( 732 ) Pureco Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 1
7
11

Vegyi termékek víztisztításra; vízlágyító anyagok; olajok leválasztására szolgáló termékek.
Szivattyúk (gépek); szeparátorok; olaj szeparátorok.
Víztisztító berendezések, víztisztító készülékek és gépek; vízderítő berendezések; vízellátó berendezések;

vízelosztó berendezések; vízszűrő berendezések.
37

Építés; gépek üzembe helyezése, karbantartása, javítása.

39

Szennyvízelvezetés.

40

Fémmegmunkálás; szennyvízkezelés.

42

Környezetvédelmi tanácsadás; építési tervkészítés; építészeti konzultáció; műszaki kutatás; műszaki

tanulmányok készítése; szakvélemények adása mérnöki munkákkal kapcsolatban.
( 111 ) 227.085
( 151 ) 2019.02.12.
( 210 ) M 18 01679
( 220 ) 2018.06.03.
( 732 ) Tatos László, Dunaharaszti (HU)
( 546 )
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, babanadrágok, bugyik, cipő, harisnya, harisnyakötő, szoknya, szandál.

28

Játékok, babák.

35

Reklámozás, áruk bemutatása kommunikációs médián kiskereskedelmi célból, on-line hirdetői tevékenység,

reklámcélú forgatókönyvírás, reklámszöveg.
( 111 ) 227.086
( 151 ) 2019.02.12.
( 210 ) M 18 01806
( 220 ) 2018.06.12.
( 732 ) TEVA Gyógyszergyár zRT., Debrecen (HU)
( 740 ) Ágni Zsolt, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 5

Vitaminkészítmények.

( 111 ) 227.087
( 151 ) 2019.02.12.
( 210 ) M 18 01952
( 220 ) 2018.06.25.
( 732 ) KÖRTE-ART Kft., Erdőkertes (HU)
( 740 ) Buda Tímea, Piliscsaba
( 541 ) ALMA ZENEKAR
( 511 ) 41

Dalírás; digitális zenei szolgáltatás; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; fényképészet;

filmek feliratozása; filmgyártás; hangversenyek, koncertek szervezése, lebonyolítása;könyvkiadás; rádió és TV
műsorok készítése; show műsorok készítése; színházi produkciók; szórakoztatási szolgáltatások; TV-s
szórakoztatás; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.
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( 111 ) 227.088
( 151 ) 2019.02.12.
( 210 ) M 18 01953
( 220 ) 2018.06.25.
( 732 ) KÖRTE-ART Kft., Erdőkertes (HU)
( 740 ) Buda Tímea, Piliscsaba
( 546 )

( 511 ) 41

Dalírás; digitális zenei szolgáltatás; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; fényképészet;

filmek feliratozása; filmgyártás; hangversenyek, koncertek szervezése, lebonyolítása;könyvkiadás; rádió és TV
műsorok készítése; show műsorok készítése; színházi produkciók; szórakoztatási szolgáltatások; TV-s
szórakoztatás; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.
( 111 ) 227.089
( 151 ) 2019.02.12.
( 210 ) M 18 02086
( 220 ) 2018.07.09.
( 732 ) Duna-Dráva Cement Kft., Vác (HU)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 554 )

( 511 ) 19

Cementek, portlandcementek, szulfátálló és kisalkália tartalmú portlandcementek, kishőfejlesztésű

portlandcementek, kohósalak-portlandcementek, kohósalakcementek, mérsékelten szulfátálló
kohósalakcementek, szulfátálló kohósalakcementek, kompozit-portlandcementek.
( 111 ) 227.090
( 151 ) 2019.02.12.
( 210 ) M 18 01552
( 220 ) 2018.05.18.
( 732 ) Hérincs Edit Ágota, Szombathely (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 16

Papír és karton; nyomdaipari termékek; fényképek; papíráruk; műanyag lapok, fóliák és tasakok

csomagoláshoz.
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).
( 111 ) 227.091
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( 151 ) 2019.02.12.
( 210 ) M 18 01537
( 220 ) 2018.05.18.
( 732 ) Bánkuti Tamás István, Üröm (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Mágneses adathordozók, kártyák, kártyaolvasó berendezések és a hozzá tartozó szoftverek, mobil

applikációk.
37

Mágneses adathordozók, kártyák, kártyaolvasó berendezések és a hozzá tartozó szoftverek telepítése,

üzembe helyezése, karbantartása, javítása.
41

Sport és kulturális tevékenységek, szórakoztatás, sporttal kapcsolatos rendezvények szervezése és

lebonyolítása; sport és sportrendezvényekkel kapcsolatos információ- és segítségnyújtás.
( 111 ) 227.092
( 151 ) 2019.02.12.
( 210 ) M 18 01416
( 220 ) 2018.05.09.
( 732 ) Miao Wei, Budapest (HU)
( 740 ) Wanshida Kft, Eczet Mária, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

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

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

( 111 ) 227.093
( 151 ) 2019.02.12.
( 210 ) M 18 01413
( 220 ) 2018.05.08.
( 732 ) Teva Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)
( 740 ) Ágni Zsolt, Teva Gyógyszergyár Zrt., Debrecen
( 541 ) DOLORAMOL
( 511 ) 5

Paracetamol tartalmú gyógyszerészeti készítmények, láz és fájdalomcsillapító gyógyszerészeti készítmények.

( 111 ) 227.094
( 151 ) 2019.02.12.
( 210 ) M 18 01411
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( 220 ) 2018.05.08.
( 732 ) Teva Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)
( 740 ) Ágni Zsolt, Teva Gyógyszergyár Zrt., Debrecen
( 541 ) MONDEO
( 511 ) 5

Asztma vagy allergia kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények.

( 111 ) 227.095
( 151 ) 2019.02.12.
( 210 ) M 18 01267
( 220 ) 2018.04.20.
( 732 ) Pi Mobili Kft., Szombathely (HU)
( 546 )

( 511 ) 11

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

berendezések (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).
27

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

falikárpitok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 227.096
( 151 ) 2019.02.12.
( 210 ) M 18 02214
( 220 ) 2018.07.24.
( 732 ) Benik Balázs, Csömör (HU)
( 740 ) Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 28

Kétkezes súlyzók [súlyemeléshez]; lábsúlyok [sportcikkek]; padok sportoláshoz; sportcikkek és

felszerelések; sportoláshoz használt térdvédők; súlyokkal felszerelt gépek testedzéshez; súlyzó rudak
súlyemeléshez; súlyzók; testedző berendezések; testedző eszközök; testépítő berendezések edzéshez; testformáló
eszközök [edzéshez]; torna- és sporttermékek; tornaeszközök; beltéri fitnesz készülékek; edző felszerelések
sportoláshoz; edző rudak; edzőpadok; edzőplatformok; fitnesz gépek; fitness labdák.
32

Alkoholmentes italok; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes

gyümölcskoktélok; alkoholmentes szénsavas gyümölcsitalok; alkoholmentes ízesített szénsavas italok;
alkoholmentes szénsavas italok; alkoholmentes zöldségitalok; ásványvizek; elektrolitokat tartalmazó sportitalok;
energiaitalok; főként gyümölcsleveket tartalmazó italok; gyümölcs ízesítésű vizek; gyümölcs és zöldséglevek
keverékéből készült italok; gyümölcsalapú italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; gyümölcs ízesítésű
üdítőitalok; gyümölcslé koncentrátumok; gyümölcslevek; gyümölcsszörpök; ivóvíz; italokként használt
gyümölcslevek; izotóniás italok; ízesített szénsavas italok; izotóniás italok [nem gyógyászati használatra];
készítmények italokhoz; koncentrátumok gyümölcsitalok készítéséhez; proteinnel dúsított sportitalok; szénsavas
ásványvíz; szénsavas gyümölcslevek; szénsavas ivólevek; szénsavas vizek; szénsavmentes víz; tápanyaggal
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dúsított italok; tápanyaggal dúsított víz; tejsavó alapú italok; tejsavó italok; üdítőitalok; vitaminnal dúsított

alkoholmentes italok; vitaminnal dúsított szénsavas víz [italok]; vitamintartalmú italok; vizek; zöldségitalok;
zöldséges smoothie-k; zöldséglevek [italok]; zöldséglevet tartalmazó alkoholmentes italok; zöldséglevet
tartalmazó, alkoholmentes italok.
41

Coaching [tréning]; coaching; coaching gazdasági és menedzselési témákban; csapatépítés (oktatás);

csoportos edzés oktatása; csoportos rekreációs, szabadidős tevékenységek szervezése; edzési [fitnesz] tanácsadási
szolgáltatások; edzési, sportolási létesítmények foglalása; edzési utasítások és felszerelés biztosítása; edzéssel
kapcsolatos online tájékoztatás weboldalon keresztül; edzettséggel kapcsolatos tanfolyamok; edzőfelszerelések
biztosítása; edzőlétesítmények biztosítása sportoláshoz; edzőtermi szolgáltatások; edzőtermi órák; egészség- és
fitnesztréning; egészség klubok és tornatermek szolgáltatásai; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz];
erőnlét-kondicionáló edzések lebonyolítása; erősítő és kondicionáló edzés; fitnesz edzéssel kapcsolatos
konzultáció; fitnesszel kapcsolatos képzési szolgáltatások; fitnesszel kapcsolatos képzés az interneten keresztül;
fitnesszel kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása; fitnesz- és edzőlétesítmények biztosítása; fitnesz klub
szolgáltatások; fitnesz oktatás, útmutatás; fitnesz órák vezetése; fitnesz tanácsadás; fitneszedzési szolgáltatások;
fitneszedzéssel kapcsolatos információk biztosítása honlapokon; fitnesz központok működtetése;
fitneszközpontok szolgáltatásai; fitneszoktatási szolgáltatások; fitnesztréninggel kapcsolatos információk
rendelkezésre bocsátása online portálon keresztül; fizikai edzettséggel kapcsolatos oktatás; fizikai erőnléti
oktatás; létesítmények biztosítása sporteseményékhez; létesítmények biztosítása sportversenyekhez;
létesítmények biztosítása sport klubok részére; sport és fitnesz; sport- és fitneszszolgáltatások; sport- és
szabadidős tevékenységek; sport klub szolgáltatások; sport- vagy edzőberendezés kölcsönzése; sportedzői
tevékenység; sportesemények biztosítása és rendezése; sportesemények és sportversenyek szervezése;
sportesemények megrendezése; sportesemények megszervezése; sportlétesítmények fenntartása;
sportlétesítmények lefoglalása; sportlétesítmények működtetése; sportlétesítmények üzemeltetése;
sportoktatás/edzés; sportoktatás; sportoktatás, edzés és irányítás; sportoktatás szervezése; sportoktatási
szolgáltatások; sportoktatói szolgáltatások; sportolási és kikapcsolódási szolgáltatások biztosítása;
sportrendezvények lebonyolítása; sportrendezvények szervezése és lebonyolítása; sportrendezvények, versenyek
és sportbajnokságok szervezése; sportszolgáltatások; sportszolgáltatások biztosítása; sporttal kapcsolatos képzési
szolgáltatások; sporttal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; sporttal kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások;
sporttevékenységek; sporttevékenységek oktatása; sporttevékenységek és sportversenyek szervezése;
sporttevékenységekkel kapcsolatos edzői szolgáltatások; sportversenyek és sportesemények szervezése;
sportversenyek rendezése; sportversenyek szervezése és lebonyolítása; súlyzós edzés oktatása; súlyzós edzéssel
kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; személyi coaching [képzés]; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés];
személyi edzői szolgáltatások; szemináriumok; szemináriumok és konferenciák rendezése; testedzés felügyelete;
testedzéshez szükséges eszközök biztosítása; testedzési, testnevelési szolgáltatások; testedzéssel kapcsolatos
oktatás; testedző létesítmények biztosítása; testedző órák; testépítéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások;
testmozgásra, -edzésre alkalmas létesítmények üzemeltetése; tréningek biztosítása; konferenciák, kiállítások és
versenyek szervezése; konferenciák szervezése; konferenciák szervezése és lebonyolítása; konferenciaszervezés.
43

Átmeneti szállás biztosítása; átmeneti szálláskiadás; átmeneti szállások foglalása; átmeneti szállások

kiadása; bisztró [büfé] szolgáltatások; bár- és éttermi szolgáltatások; bár szolgáltatások; bárok; borbárok;
borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása); borozói szolgáltatások; delikát éttermek, csemegeáruk [éttermek];
elhelyezés biztosítása összejövetelekhez; elszállásolási szolgáltatások; elvitelre árusító éttermek; elvitelre árusított
ételek szolgáltatása; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; esküvői fogadások
rendezése [étel és ital]; esküvői fogadások szervezése [helyszínek]; étel és italellátás; étel- és italkészítés; étel- és
italkészítési szolgáltatások; ételek és italok biztosítása éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása
éttermi vendégek számára; ételek és italok felszolgálása vendégek számára; ételek és italok felszolgálása
éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása; ételkészítés; éttermek [szolgáltatások]; éttermi
szolgáltatások; grilléttermek; ideiglenes elszállásolás biztosítása; ideiglenes szállás biztosítása; ideiglenes
szállásbiztosítás; ideiglenes szállás biztosítása vendégek számára; ideiglenes szálláshelyek biztosítása; juice bár
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szolgáltatásai; kantinok; büfék, étkezdék; kávéházi szolgáltatás; kávéházak; kávézói szolgáltatások;

italszolgáltatás biztosítása; koktélbárok; konferenciatermek biztosítása; konferencia létesítmények biztosítása;
pub szolgáltatások; panziók; sommelier-szolgáltatások; svédasztalos éttermi szolgáltatások; szállodai és
motelszolgáltatások; szállodai étkezés, étkeztetés megszervezése; szállodai éttermi szolgáltatások; szállodai
szállásbiztosítás; szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek; szállodai szálláshely szolgáltatások;
szállodai szolgáltatás; szállodakomplexumok; szállók, turistaszállók; szobák bérbeadása; turistaházak, üdülők;
turistaszállásokkal kapcsolatos szolgáltatások; turistaszállók; üdülési szálláshelyek biztosítása; vendéglátás;
vendéglátási szolgáltatások [szállásadás]; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás).
44

Alternatív gyógyászati szolgáltatások; ápolási szolgáltatások biztosítása; ápolási szolgáltatások

(egészségügyi); barnító szalon és szolárium által nyújtott szolgáltatások; barnító szalonok; egészségfelmérési
vizsgálatok; egészséggel kapcsolatos információnyújtás; egészséggel kapcsolatos szakmai konzultáció;
egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészségi állapotfelmérési szolgáltatások; egészségügyi
ellátással kapcsolatos információs szolgáltatások; egészségügyi tanácsadási és információs szolgáltatások;
fizikoterápia; fizikoterápiás szolgáltatások; fizioterápia, fizikoterápia; fizioterápiás szolgáltatások; gyógyászati
tanácsadási szolgáltatások; infravörös szauna szolgáltatások; orvosi tanácsadási szolgáltatások; szauna
szolgáltatások; szaunák üzemeltetése; szolárium felszerelések biztosításával kapcsolatos szolgáltatások; szolárium
létesítmények biztosítása; szolárium szalonok szolgáltatásai; szolárium szolgáltatások; tanácsadás az interneten
keresztül a test- és szépségápolás területén; táplálkozási konzultáció; táplálkozási tanácsadás.
( 111 ) 227.097
( 151 ) 2019.02.12.
( 210 ) M 18 01824
( 220 ) 2018.06.13.
( 732 ) Freshland Europe Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SÁR ÉS TÁRSAI Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Feldolgozott ételek; fogyasztásra kész ételek.

31

Friss gyümölcsök, zöldségek.

43

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

( 111 ) 227.098
( 151 ) 2019.02.12.
( 210 ) M 18 01673
( 220 ) 2018.06.04.
( 732 ) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, Paris (FR)
( 740 ) Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd
( 546 )

( 511 ) 29

Tej, tejpor, zselésített, ízesített és habosított tej; tejtermékek, nevezetesen: tejes desszertek, joghurtok,

joghurtitalok, túró, főleg tejből vagy tejtermékből készült italok, főleg tejből készített tejitalok, gyümölcsös tejes

M399

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 4. szám, 2019.02.28.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
italok; natúr vagy ízesített erjesztett tejtermékek; tejhelyettesítők, növényi eredetű tejhelyettesítők, növényi

eredetű tej és tejtermékek és ezek helyettesítői, főleg tejtermékből készült gyümölcs és zöldség italok.
( 111 ) 227.099
( 151 ) 2019.02.12.
( 210 ) M 18 02229
( 220 ) 2018.07.24.
( 732 ) Zaják-Balogh Ildikó, Szekszárd (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ZIA
( 511 ) 14

Nem fém ékszerek, karkötök, kulcstartók, nyakékek; nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek és

féldrágakövek.
18

Bőr, bőrutánzatból és állatbőrből készült ékszerek, karkötők, kulcstartók, nyakékek; bőr és bőrutánzatok;

állatbőrök és irhák; bőröndök és szállító táskák.
24

Textilből készült ékszerek, karkötők, kulcstartók, nyakékek; textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak

más osztályokba; ágy- és asztalneműk.
( 111 ) 227.100
( 151 ) 2019.02.12.
( 210 ) M 17 03724
( 220 ) 2017.11.17.
( 732 ) Ági Wellness Kft., Pilismarót (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

Tanítási és okatatási anyagok.

25

Ruházati cikkek.

28

Testnevelési és sportcikkek.

41

Egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; élő előadások bemutatása; filmgyártás, kivéve

reklámfilmek; fitnesz órák vezetése; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és
lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;mentorálás; oktatás biztosítása; online,
nem letölthető videók biztosítása; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; szemináriumok szervezése és
lebonyolítása; táboroztatás; testnevelés; tornatanítás.
( 111 ) 227.101
( 151 ) 2019.02.12.
( 210 ) M 18 02465
( 220 ) 2018.08.22.
( 732 ) Bátori Tamás 1/2, Eger (HU)
Dürgő Dominik 1/2, Eger (HU)
( 740 ) Dr. Lantos Áhim Bálint, Eger
( 546 )

( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi
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áru).
( 111 ) 227.102
( 151 ) 2019.02.12.
( 210 ) M 18 02466
( 220 ) 2018.08.22.
( 732 ) Bátori Tamás 1/2, Eger (HU)
Dürgő Dominik 1/2, Eger (HU)
( 740 ) Dr. Lantos Áhim Bálint, Eger
( 541 ) VID
( 511 ) 33

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

áru).
( 111 ) 227.103
( 151 ) 2019.02.13.
( 210 ) M 18 02823
( 220 ) 2018.09.27.
( 732 ) Li Qiang, Budapest (HU)
( 740 ) Kiss-Meggyesi Zita, Budapest
( 546 )

( 511 ) 18

Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők; sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és
lószerszámok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

( 111 ) 227.104
( 151 ) 2019.02.13.
( 210 ) M 18 02822
( 220 ) 2018.09.27.
( 732 ) Li Qiang, Budapest (HU)
( 740 ) Kiss-Meggyesi Zita, Budapest
( 546 )

( 511 ) 18

Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők; sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és
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lószerszámok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

25

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

( 111 ) 227.167
( 151 ) 2019.02.14.
( 210 ) M 18 00989
( 220 ) 2018.03.28.
( 732 ) UNILEVER N.V., AL Rotterdam (NL)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) REXONA START FRESH
( 511 ) 3

Szappan; mosó- és tisztítószerek; fehérítő készítmények, tisztítószerek háztartási használatra, illatszer

készítmények, kölnivíz, borotválkozás utáni arcszeszek; esszenciális olajok; aromaterápiás termékek;
masszázskészítmények; dezodorok és izzadásgátlók; fejbőr és hajápoló készítmények; samponok és
kondicionálók; hajfestékek, hajszínezők; hajformázó termékek; fogpaszta; szájöblítők, szájvizek; száj- és
fogápoló készítmények; nem gyógyhatású piperecikkek; fürdő- és tusolókészítmények; bőrápoló készítmények;
bőrápoló olajok, krémek és folyadékok; készítmények borotválkozáshoz; borotválkozás előtti és borotválkozás
utáni készítmények; szőrtelenítők; napvédő, napozó készítmények [kozmetikumok] és naptejek; kozmetikai
szerek; smink és sminkeltávolító, sminklemosó készítmények; petróleumzselé; ajakkondicionálók; hintőpor,
pipere célokra; vatta, vattapálcikák; kozmetikai párnák, kendők vagy törlőkendők, előre nedvesített vagy
impregnált tisztító párnák, kendők vagy törlőkendők; kozmetikai maszkok, arcpakolások.
( 111 ) 227.168
( 151 ) 2019.02.15.
( 210 ) M 18 01691
( 220 ) 2018.06.04.
( 732 ) Medicago Inc., Québec (CA)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) MEDICAGO
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és gyógyászati készítmények és anyagok; emberi vakcinák, terápiás fehérjék és antitestek.

( 111 ) 227.176
( 151 ) 2019.02.20.
( 210 ) M 18 01962
( 220 ) 2018.06.26.
( 732 ) FOX CONSULTING Kft., Budapest (HU)
( 541 ) TANNING QUEEN
( 511 ) 3

Kozmetikumok, testápolási cikkek.

( 111 ) 227.177
( 151 ) 2019.02.15.
( 210 ) M 18 01963
( 220 ) 2018.06.26.
( 732 ) WABERER'S-SZEMEREY Logisztika Kft., Miskolc (HU)
( 740 ) Karaffy Erzsébet, Miskolc
( 546 )
( 511 ) 39

Fuvarozás; áruszállítás; közúti áruszállítás; áruk csomagolása, raktározása.

( 111 ) 227.178
( 151 ) 2019.02.20.
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( 210 ) M 18 01968
( 220 ) 2018.06.27.
( 732 ) Várai Gábor László, Ruhpolding (DE)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Gépkocsival történő személyszállítási szolgáltatásokkal, utasok autós szállításának megszervezésével;

szórakoztatással; sporttevékenységekkel; autós rally-k szervezéseivel; autós ralik, túrák és autóversenyek
rendezésével; élményautóztatással kapcsolatos reklámtevékenység.
39

Gépkocsival történő személyszállítási szolgáltatások; utasok autós szállításának megszervezése.

41

Szórakoztatás; sport tevékenységek; élményautóztatás; autós rally-k szervezései; autós ralik, túrák és

autóversenyek rendezése.
( 111 ) 227.181
( 151 ) 2019.02.15.
( 210 ) M 18 01969
( 220 ) 2018.06.27.
( 732 ) Redenczki Attila 20%, Szeged (HU)
Kollár Mihály 20%, Újhartyán (HU)
Szűcs Attila 20%, Szigetszentmiklós (HU)
Horváth György 20%, Budapest (HU)
Székelyi Erika 20%, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 21

Poharak, bögrék, ivóedények, bárcikkek.

25

Ruházati termékek, kalapáru.

41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; a fent felsorolt szolgáltatások

mind kutyákkal kapcsolatosan.
( 111 ) 227.185
( 151 ) 2019.02.20.
( 210 ) M 18 02101
( 220 ) 2018.07.10.
( 732 ) Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; beszerzői
szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; célzott marketing; divatbemutatók
szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások;
hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása;
kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi közvetítői
szolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése;
kiskereskedelmi szolgáltatások művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; közönségkapcsolati kommunikációs
stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; marketing
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szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és

szolgáltatások eladói és vásárlói részére; piackutatás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,
áruminták] terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámszövegek
írása; reklámszövegek publikálása; sajtófigyelés; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás,
hirdetés (2); szponzorok felkutatása; termékminták, áruminták terjesztése; vásárlási megrendelések ügyintézése.
41

Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése;

cirkuszok; coaching [tréning]; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; divatbemutatók szervezése
szórakoztatási célokból; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; filmszínházi előadások,
filmbemutatók; fitnesz órák vezetése; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás showműsorokra; idegenvezetős túrák levezetése; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; klubszolgáltatások
[szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása: kongresszusok szervezése és
lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások
[bemutatók, kiállítások]; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és
szórakoztató szolgáltatások; nem reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás
biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus publikációk,
nem letölthetők; partik tervezése [szórakoztatás]; show-műsorok készítése; show műsorok szervezése
[impresszáriók szolgáltatásai]; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; színházi produkciók;
színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási, szórakoztatási információk;
szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; táboroztatás; varieté-előadások
bemutatása; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók;
zenekarok szolgáltatásai.
43

Bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; székek, asztalok,

asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek]; vendéglátás.
( 111 ) 227.186
( 151 ) 2019.02.15.
( 210 ) M 18 02105
( 220 ) 2018.07.10.
( 732 ) SET Group Nyrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Nagy Adrienn, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
36

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 227.188
( 151 ) 2019.02.15.
( 210 ) M 18 02106
( 220 ) 2018.07.10.
( 732 ) SET Group Nyrt., Budapest (HU)
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( 740 ) dr. Nagy Adrienn, Budapest

( 541 ) SET GROUP
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 227.190
( 151 ) 2019.02.15.
( 210 ) M 18 02242
( 220 ) 2018.07.25.
( 732 ) SANOFI, Paris (FR)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti termékek, vitaminok és étrend-kiegészítők.

( 111 ) 227.191
( 151 ) 2019.02.15.
( 210 ) M 18 02243
( 220 ) 2018.07.25.
( 732 ) Mudrák Béla Tamás, Esztergom (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) KARAJDA
( 511 ) 43

Vendéglátás; éttermi szolgáltatások; gyorséttermek; büfék; kávézók; sörözők; szállásfoglalás; szállodai

szolgáltatások; panziók.
( 111 ) 227.195
( 151 ) 2019.02.15.
( 210 ) M 18 03738
( 220 ) 1993.09.21.
( 732 ) HAMÉ s.r.o., Kunovice (CZ)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Hús, hal, baromfi és vadhús; Húskivonatok; Konzervek - hús.

( 111 ) 227.234
( 151 ) 2019.02.15.
( 210 ) M 17 03948
( 220 ) 2017.12.08.
( 732 ) Schóbert Ferenc Norbert, Szentendre (HU)
( 740 ) dr. Magyari-Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 541 ) Update vegan
( 511 ) 29

Dzsemek, lekvárok (nem citrusfélékből); lekvárok (citrusfélékből); padlizsánkrém.

30

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

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

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

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

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

áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 227.235
( 151 ) 2019.02.15.
( 210 ) M 18 00033
( 220 ) 2018.01.08.
( 732 ) Varga András László, Budapest (HU)
( 541 ) KÁRPÁT-MEDENCEI VITÉZI REND
( 511 ) 41

Nevelés; kulturális tevékenység.

42

Tudományos és kutatói tevékenység, kutató szolgáltatások.

45

Mentorálás (szellemi); polgári védelmi szolgáltatások; sírhelyek, vagy kripták biztosítása; találkozók

szervezése gyászoló családok számára az elhunyt hozzátartozóra emlékezés céljából; támogatás gyász esetén;
temetési ceremóniák levezetése.
( 111 ) 227.238
( 151 ) 2019.02.15.
( 210 ) M 18 00596
( 220 ) 2018.02.26.
( 732 ) Barabás Zoltán, Debrecen (HU)
( 541 ) BORFÉSZEK
( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok.

41

Borkóstolás.

43

Vendéglátás, borkóstoló, borvacsorák.

( 111 ) 227.239
( 151 ) 2019.02.15.
( 210 ) M 18 00706
( 220 ) 2018.03.06.
( 732 ) Ed. Haas Hungaria Kft., Győr (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 1

Befőző- és élelmiszertartósító szerek.

16

Nyomtatványok; receptkönyvek; újságok.

30

Zselésítő anyagok; zselékivonatok.
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( 111 ) 227.240
( 151 ) 2019.02.15.
( 210 ) M 18 00707
( 220 ) 2018.03.06.
( 732 ) Ed. Haas Hungaria Kft., Győr (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Diétás élelmiszerek és szőlőcukor gyógyászati használatra; ásványi élelmiszer kiegészítők; étvágycsökkentő

szerek; gyógyitalok vitaminos és/vagy azonnal oldódó és/vagy ásványi anyaggal dúsított változatban is.
32

Pasztillák szénsavas italokhoz; izotóniás italok.

( 111 ) 227.241
( 151 ) 2019.02.15.
( 210 ) M 18 00711
( 220 ) 2018.03.07.
( 732 ) Santini Group s.r.o., Prague 2 (CZ)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30
43

Kávé; őrölt kávé; szemes kávék; fogyasztásra kész kávé és kávé alapú italok.
Étel- és italellátás; kávéházak; éttermi szolgáltatások.

( 111 ) 227.243
( 151 ) 2019.02.15.
( 210 ) M 18 00715
( 220 ) 2018.03.08.
( 732 ) ACTAVIS GROUP PTC ehf, 220 Hafnarfjordur (IS)
( 740 ) dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) VASCOTASIN
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények és anyagok.

( 111 ) 227.244
( 151 ) 2019.02.15.
( 210 ) M 18 00850
( 220 ) 2018.03.19.
( 732 ) Soltrade Europe Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Trugly Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 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).
42

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 227.245
( 151 ) 2019.02.15.
( 210 ) M 18 00851
( 220 ) 2018.03.19.
( 732 ) Soltrade Europe Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Trugly Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) COMPKER
( 511 ) 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).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 227.246
( 151 ) 2019.02.15.
( 210 ) M 18 00855
( 220 ) 2018.03.19.
( 732 ) Aszódi János, Fülöpjakab (HU)
( 541 ) Új Mezőgazdasági Magazin
( 511 ) 35

Célzott marketing, hirdetési- és reklámszolgáltatások, marketing szolgáltatások, reklámfilmek készítése,

reklámcélú forgatókönyvírás, televíziós reklámozás, online hirdetői tevékenység, reklámszövegek írása.
41

Rádió- és televízió műsorok készítése, riporteri szolgáltatások, stúdiószolgáltatások, filmgyártás.

( 111 ) 227.247
( 151 ) 2019.02.15.
( 210 ) M 18 00857
( 220 ) 2018.03.20.
( 732 ) HŐSZIVATTYÚ-GÉPÉSZ Kivitelező és Szolgáltató Kft., Pomáz (HU)
( 740 ) Brandcontrol Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 7

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

erőátviteli elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); mezőgazdasági szerszámok, kézi
szerszámok kivételével; keltetőgépek; árusító automaták.
11

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 227.256
( 151 ) 2019.02.18.
( 210 ) M 18 01121
( 220 ) 2018.04.10.
( 732 ) Kasamas Hungária Kft., Szekszárd (HU)
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( 541 ) KASAMAS
( 511 ) 6

Hegesztéshez használt segédanyagok.

( 111 ) 227.257
( 151 ) 2019.02.18.
( 210 ) M 18 01122
( 220 ) 2018.04.09.
( 732 ) ThalesNano Energy Zrt., Szeged (HU)
( 546 )
( 511 ) 1

Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; mindezek vegyipari

katalizátor berendezésekhez; hidrogén, oxigén ipari célokra.
9

Tudományos, kutatási és fejlesztési célokra szolgáló berendezések és felszerelések, vegyipari katalizátor

berendezések laboratóriumi használatra; készülékek és berendezések vegyipari katalizátor berendezésekhez,
laboratóriumi használatra; vegyészeti berendezések és eszközök; ózonizátorok, ózonizálók.
( 111 ) 227.258
( 151 ) 2019.02.18.
( 210 ) M 18 01123
( 220 ) 2018.04.09.
( 732 ) ThalesNano Energy Zrt., Szeged (HU)
( 541 ) O-GENIE
( 511 ) 1

Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; mindezek vegyipari

katalizátor berendezésekhez; hidrogén, oxigén ipari célokra.
9

Tudományos, kutatási és fejlesztési célokra szolgáló berendezések és felszerelések, vegyipari katalizátor

berendezések laboratóriumi használatra; készülékek és berendezések vegyipari katalizátor berendezésekhez,
laboratóriumi használatra; vegyészeti berendezések és eszközök.
( 111 ) 227.259
( 151 ) 2019.02.18.
( 210 ) M 18 01124
( 220 ) 2018.04.09.
( 732 ) ThalesNano Energy Zrt., Szeged (HU)
( 541 ) H-GENIE
( 511 ) 1

Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; mindezek vegyipari

katalizátor berendezésekhez; hidrogén, oxigén ipari célokra.
9

Tudományos, kutatási és fejlesztési célokra szolgáló berendezések és felszerelések, vegyipari katalizátor

berendezések laboratóriumi használatra; készülékek ésberendezések vegyipari katalizátor berendezésekhez,
laboratóriumi használatra; vegyészeti berendezések és eszközök.
( 111 ) 227.260
( 151 ) 2019.02.18.
( 210 ) M 18 01125
( 220 ) 2018.04.10.
( 732 ) Hohnstädt Markus, Budapest (HU)
( 541 ) Panoráma Maraton
( 511 ) 26
35

Felsőruházat, nadrágok, pólók, ruházat, sportruházat.
Reklámozás, marketing, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, ruházati termékek

forgalmazása, sportfelszerelések- és sporteszközök forgalmazása .
41

Szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek, sportversenyek rendezése.
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( 111 ) 227.266
( 151 ) 2019.02.18.
( 210 ) M 18 01255
( 220 ) 2018.04.19.
( 732 ) FOO Szolgáltató Kft., Orfű (HU)
( 740 ) dr. Rövid Noémi, Pécs
( 541 ) FISHING ON ORFŰ
( 511 ) 25

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

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 227.267
( 151 ) 2019.02.18.
( 210 ) M 18 01256
( 220 ) 2018.04.20.
( 732 ) Europe Zhiyuan Logistics Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 39

Közúti áruszállítás, légiszállítás, vasúti-, víziszállítás.

( 111 ) 227.268
( 151 ) 2019.02.18.
( 210 ) M 18 01257
( 220 ) 2018.04.20.
( 732 ) Geopolisz Green Energy Kft., Acsa (HU)
( 546 )

( 511 ) 11

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

berendezések; napkollektorok [fűtés].
( 111 ) 227.269
( 151 ) 2019.02.18.
( 210 ) M 18 01258
( 220 ) 2018.04.20.
( 732 ) Bagosi Tamás, Gyula (HU)
( 541 ) Dig-Build Kft.- a tiszta megoldás
( 511 ) 37

Általános épülettakarítás, takarítás; mosás; mosodai szolgáltatások; szőnyegtisztítás; vegytisztítás;

fertőtlenítés; vászonnemű vasalása.
( 111 ) 227.274
( 151 ) 2019.02.18.
( 210 ) M 18 01382
( 220 ) 2018.05.03.
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( 732 ) Czigány Zsuzsanna, Szigethalom (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).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 227.275
( 151 ) 2019.02.18.
( 210 ) M 18 01383
( 220 ) 2018.05.03.
( 732 ) Czigány Zsuzsanna, Szigethalom (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).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 227.276
( 151 ) 2019.02.18.
( 210 ) M 18 01394
( 220 ) 2018.05.04.
( 732 ) Krausz Zoltán, Nagykovácsi (HU)
( 546 )

( 511 ) 18

Ólak kutyák részére; bútorok; bútorszerelvények; cégtáblák; dobozok fából vagy műanyagból, vagy fémből;

faszerkezetek bútorokhoz; fekhelyek lakásban tartott kisállatoknak; felfújható reklámtárgyak; fonott kosarak;
fotelek, karosszékek; házszámok; hengerpárnák; kádak, medencék; kitömött állatok; matracok; névtáblák; párnák
háziállatoknak; rakodólapok; szobrok fából, fémből; urnák.
20

Pórázok; hámok állatoknak; nyakörvek állatoknak; szájkosarak; takarók állatoknak; táskák, kézitáskák,

hátizsákok; hámok szerelvényei; zacskók.
35

Élő állatokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások, állatgyógyászati, állat higiéniai készítmények

kiskereskedelme; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi készítményekhez és gyógyászati
eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai
készítmények, valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; kereskedelmi információ és tanácsadás
fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; piaci tanulmányok; termékminták, áruminták terjesztése.
( 111 ) 227.277
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( 151 ) 2019.02.18.
( 210 ) M 18 01395
( 220 ) 2018.05.04.
( 732 ) Szőts Krisztián, Hidas (HU)
( 740 ) Dr. Vitéz Bátor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) DEADHILL
( 511 ) 25

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

( 111 ) 227.278
( 151 ) 2019.02.18.
( 210 ) M 18 01396
( 220 ) 2018.05.07.
( 732 ) Mr. Jürgen Hruschka, München (DE)
( 300 ) 302018003100.1 2018.02.08. DE
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) ensana
( 511 ) 43

Ideiglenes szállásadási és vendéglátási szolgáltatások; szállodai szolgáltatások; szállodai foglalások

biztosítása (mások számára); vendéglátás.
( 111 ) 227.280
( 151 ) 2019.02.18.
( 210 ) M 18 01516
( 220 ) 2018.05.16.
( 732 ) Loós Balázs, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Marczali Melinda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 227.281
( 151 ) 2019.02.18.
( 210 ) M 18 01517
( 220 ) 2018.05.15.
( 732 ) Eller Mária, Budaörs (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Újságkiadás (offline, online); kulturális és művészeti rendezvények szervezése.

( 111 ) 227.282
( 151 ) 2019.02.18.
( 210 ) M 18 01518
( 220 ) 2018.05.16.
( 732 ) GEMINI 2000 Kft., Budapest (HU)
( 541 ) ITALÁRIUM
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Alkoholtartalmú italok, borok, sörök kis- és nagykereskedelmi szolgáltatása; alkoholmentes italok kis- és

nagykereskedelme.
( 111 ) 227.284
( 151 ) 2019.02.18.
( 210 ) M 18 01522
( 220 ) 2018.05.15.
( 732 ) RTC Automatika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Biczó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére

szolgáló készülékek és berendezések; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; adatfeldolgozó
berendezések, számítógépek; számítógépes szoftverek.
37

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

szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 227.287
( 151 ) 2019.02.18.
( 210 ) M 18 01526
( 220 ) 2018.05.16.
( 732 ) Yang Laurent, Dubai (AE)
( 740 ) Dr. Magasházy Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
csiszolószerek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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).
( 111 ) 227.288
( 151 ) 2019.02.18.
( 210 ) M 18 01528
( 220 ) 2018.05.17.
( 732 ) Schóbert Réka, Szentendre (HU)
( 740 ) dr. Magyari-Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

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

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

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

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 227.291
( 151 ) 2019.02.18.
( 210 ) M 18 01660
( 220 ) 2018.06.01.
( 732 ) dr. Görgényi István, Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) Vadászterület
( 511 ) 35

Vállalati arculattal, cégarculattal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; vállalati teljesítménnyel

kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; személyzeti tanácsadás; vezetők keresése, kiválasztása;
humánerőforrás-menedzsment; üzleti menedzsment; üzletvezetési (menedzsment) szaktanácsadás;
marketingmenedzsment tanácsadás; reklámanyagok és reklámok készítése, kiadása.
41

Oktatási szolgáltatás nyújtása; sportoktatási szolgáltatások; sportoktatás, edzés és irányítás; coaching;

elektronikus könyvek és folyóiratok online megjelentetése; könyvek multimédiás megjelentetése.
( 111 ) 227.293
( 151 ) 2019.02.18.
( 210 ) M 18 01922
( 220 ) 2018.06.21.
( 732 ) Li Qiang, Budapest (HU)
( 740 ) Kis-Meggyesi Zita, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

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

( 111 ) 227.294
( 151 ) 2019.02.18.
( 210 ) M 18 02198
( 220 ) 2018.07.20.
( 732 ) MHC Hotel Company Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Tilk Rita, Budapest
( 546 )

( 511 ) 36
43

Lakások, stúdiók és szobák bérbeadása.
Időleges szállásadás; szállodai szolgáltatások; helyszínek biztosítása rendezvényekhez, ideiglenes irodai

férőhelyek és termek biztosítása.
A rovat 155 darab közlést tartalmaz.
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