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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 210 ) M 18 01883
( 220 ) 2018.06.19.
( 731 ) Szkaliczki és Társai Műanyagfeldolgozó Kft., Orosháza (HU)
( 546 )
( 511 ) 16

Vákuum- és hőformázással, hőre lágyuló műanyagból készülő tároló és csomagoló eszközök; logisztikai

tálcák; gépburkolati elemek; elválasztó elemek.
42

Ipari formatervezés.

( 210 ) M 18 01925
( 220 ) 2018.06.21.
( 731 ) Porcsalmy Imre, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Peszlen Zoltán ügyvéd, Peszlen Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 12

Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 18 02195
( 220 ) 2018.07.19.
( 731 ) Bartha Barbara Anett, Nyirád (HU)
( 546 )
( 511 ) 36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
45

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

egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 02285
( 220 ) 2018.07.30.
( 731 ) Hegyi-Nagy Arnold Sándor, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bencsik Klaudia, Budapest
( 546 )
( 511 ) 37

Padlóburkolatok javítása; padlóburkolatok illesztése; javítási szolgáltatások padlóburkolatokhoz;

burkolólapok javítása; falak javítására szolgáló bevonatok; burkolatok felvitele; falak textúrázása; falazat újra
fugázása; burkolás és csempézés; palázás és csempézés; csempézés, falazás téglával vagy zsalukővel; csempézési
szolgáltatások; exkluzív hidegburkolatok kivitelezése.
( 210 ) M 18 02377
( 220 ) 2018.08.08.
( 731 ) "TOKAJI HIMESUDVAR" Bortermelő,Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Szolgáltató Betéti Társaság, Tokaj
(HU)
M439

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 5. szám, 2019.03.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
( 740 ) dr. Barta-Szabó Beáta, Tokaj

( 546 )

( 511 ) 33

Tokaj eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

35

Tokaj eredetmegjelölés területéről származó borokkal kapcsolatos kereskedelmi ügyletek.

43

Vendéglátás (élelmezés).

( 210 ) M 18 02503
( 220 ) 2018.08.28.
( 731 ) Ever Drink Korlátolt Felelősségű Társaság, Páty (HU)
( 740 ) Kozma Ügyvédi Iroda, Budaörs
( 546 )

( 511 ) 41

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 18 02504
( 220 ) 2018.08.28.
( 731 ) DeriCom Informatikai Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

Számítógépes szoftverek; orvosi szoftverek.

35

Orvosi szoftverek kiskereskedelme.

42

Számítástechnikai szoftver tervezése és fejlesztése.

( 210 ) M 18 02524
( 220 ) 2018.08.30.
( 731 ) JZ Entertainment Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Havasi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 28

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 02528
( 220 ) 2018.08.29.
( 731 ) Bánhidai Ádám, Budapest (HU)
( 541 ) Fruttidoh
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Gyurma gyerekeknek.

Játék gyurma.

( 210 ) M 18 02540
( 220 ) 2018.08.31.
( 731 ) MTDM Management Üzletviteli Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

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

szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 02604
( 220 ) 2018.09.07.
( 731 ) Szlimák Hajnalka, Csengőd (HU)
( 541 ) Arany Korszak Retro Fesztivál, retro múzeum
( 511 ) 35

Rendezvények, kiállítások, vásárok és bemutatók szervezése kereskedelmi, promóciós és reklámozási

célokra.
36

Szórakoztató rendezvények révén történő jótékonysági célú gyűjtések.

41

Élő szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; szórakoztató rendezvények szervezése és

lebonyolítása; zenés szórakoztató rendezvények szervezése.
( 210 ) M 18 02660
( 220 ) 2018.09.12.
( 731 ) dr. Madácsy László, Székesfehérvár (HU)
Papp Ibolya, Székesfehérvár (HU)
( 740 ) Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9
42

Orvosi, egészségügyi szoftverek.
Orvosi, egészségügyi szoftverek fejlesztése; orvosi, egészségügyi szoftver, mint szolgáltatás; orvosi,

egészségügyi szoftver tervezés; egészségügyi tudományos kutatás; orvosi, egészségügyi tudományos
laboratóriumi szolgáltatások.
44

Orvosi szolgáltatások; orvosi ellátás; orvosi rendelők; betegápolási szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos

tanácsadó szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése; távgyógyászati szolgáltatások;terápiás
szolgáltatások; klinikák, orvosi rendelők szolgáltatásai.
( 210 ) M 18 02671
( 220 ) 2018.09.13.
( 731 ) Next Move Kft., Csomád (HU)
( 740 ) dr. Kecskés István, Újhartyán
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( 541 ) MAMACITA
( 511 ) 43

Rendezvényszervezés, vendéglátás.

( 210 ) M 18 02687
( 220 ) 2018.09.14.
( 731 ) Wu Yonglian, Budapest (HU)
Wang Haixia, Budapest (HU)
( 740 ) Küller Andrea, Budapest
( 546 )

( 511 ) 37

Járműfényezés; járművek javítása és karbantartása; jármű mosás.

( 210 ) M 18 02797
( 220 ) 2018.09.24.
( 731 ) CSOKI MAX MAGYARORSZÁG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)
( 740 ) Dr. Zajdó Zsolt, Debrecen
( 541 ) Beautyle
( 511 ) 3

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
csiszolószerek.
29

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
30

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

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

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

szörpök és más készítmények italokhoz.
( 210 ) M 18 02803
( 220 ) 2018.09.25.
( 731 ) Pongrácz Balázs, Gönyű (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 35

Kereskedelmi ügyletek, reklámozás; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; segítségnyújtás

kereskedelmi vállalkozás működésében vagy vezetésében, illetve a vállalat üzleti ügyeinek vagy kereskedelmi
funkcióinak irányításában, valamint reklámügynökségek által nyújtott szolgáltatások, amelyek főként a
nyilvánossággal való kommunikáció, nyilatkozatok és közlések terjesztését végzik bármilyen eszköz útján,
bármilyen áru vagy szolgáltatás tekintetében; különböző áruféleségek összeállítása,kiskereskedelmi tevékenység,
különösen iparcikk-, szerelvény-, fémtömegcikk bolti szolgáltatások; tisztítószerekkel, tisztítással, kozmetikai
cikkekkel és tisztálkodó szerekkel kapcsolatos kiskereskedelem; hirdetési és igazgatási
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szolgáltatások.üzletvezetés és működtetés; kiárusítás előmozdításával kapcsolatos szolgáltatások; üzleti

tanácsadás; üzleti információk szolgáltatása, PR szolgáltatások; elektronikus kereskedelem; hirdetési felületek
eladása és bérbeadása; hirdetések közvetlen postai úton.
37

Épületek, építmények szerelési és javítási szakipari szolgáltatásain belül, víz-, csatorna-, fűtésszerelés,

villanyszerelés, elektromos vezetékek, hírközlési vezetékhálózat, betörésjelző rendszerek és berendezések,
kamerás-számítógépes betörés elleni riasztórendszer kiépítése; házi antenna és légvezeték, tűzjelző, villámhárító;
mindezek javítása és karbantartása; egyéb világítási és jelzőrendszerek felszerelése az épületek és egyéb
építmények máshova nem sorolt szerelvényeinek és csatlakozóinak felszerelése, a kerítés és rácsfelszerelés,
cégtáblák, reklámtáblák felszerelése építményre; épületgépészeti, hírközlési, riasztó-, elektromos berendezések
javítása és karbantartása; takarítás, tisztítás; valamennyi épületfajta belső takarítása, beleértve az irodákat, a
gyárakat, üzleteket, intézményeket és az egyéb üzleti, szakmai termelőüzemi helyszíneket, továbbá a többlakásos
lakóépületeket, ablaktisztítás, kéménytisztítás: bojler, szellőzőcső és elszívó tisztítása; az ipari gépek,
berendezések tisztítása, üvegtisztítás, épületek fertőtlenítése és kártevőirtása; közlekedési eszközök és más üzleti,
szakmai helyszín takarítása, tisztítása, új épület elkülönülten végzett első takarítás.
45

Egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatásokon belül, biztonsági

tevékenység, őrzés, felügyelet és egyéb védelmi tevékenység, őrző-védő szolgálat, ezen belül személyi-, tárgyiés értékbiztonsági szolgáltatás, testőrtevékenység, utcai járőrözés; lakóépületek, iroda-, gyár-, építési,
kereskedelmi területen, szálloda-, színház-, zenés és egyéb szórakozóhely területén végzett védelmi, figyelő- és
őrszolgálati tevékenység; betörés- és biztonsági riasztók felügyelete; tömegközlekedés területén folytatott
biztonsági tevékenység, beleértve csomag és utas átvizsgálását repülőtereken, őrjáratot vonatokon és metrón;
áruházi lopásvédelem, mechanikus vagy elektronikus védelmi berendezésekkel való figyelés, a riasztók előre
történő kipróbálása, rendőrség, mentők és tűzoltók hívása; magánnyomozói tevékenység; a biztonsági
tevékenység keretén belül az őrzés, felügyelet és egyéb védelmi tevékenységekkel kapcsolatos, a biztonsági
szolgálatra vonatkozó szakértői tanácsadás; a védelmi tevékenység minősítése, az ipari, a lakás- vagy a
közbiztonság területén, beleértve a biztonsági átvilágítást is.
( 210 ) M 18 02804
( 220 ) 2018.09.25.
( 731 ) Pongrácz Balázs, Gönyű (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 541 ) Marcus Security
( 511 ) 35

Kereskedelmi ügyletek, reklámozás; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; segítségnyújtás

kereskedelmi vállalkozás működésében vagy vezetésében, illetve a vállalat üzleti ügyeinek vagy kereskedelmi
funkcióinak irányításában, valamint reklámügynökségek által nyújtott szolgáltatások, amelyek főként a
nyilvánossággal való kommunikáció, nyilatkozatok és közlések terjesztését végzik bármilyen eszköz útján,
bármilyen áru vagy szolgáltatás tekintetében; különböző áruféleségek összeállítása,kiskereskedelmi tevékenység,
különösen iparcikk-, szerelvény-, fémtömegcikk bolti szolgáltatások; tisztítószerekkel, tisztítással, kozmetikai
cikkekkel és tisztálkodó szerekkel kapcsolatos kiskereskedelem; hirdetési és igazgatási
szolgáltatások.üzletvezetés és működtetés; kiárusítás előmozdításával kapcsolatos szolgáltatások; üzleti
tanácsadás; üzleti információk szolgáltatása, PR szolgáltatások; elektronikus kereskedelem; hirdetési felületek
eladása és bérbeadása; hirdetések közvetlen postai úton.
37

Épületek, építmények szerelési és javítási szakipari szolgáltatásain belül, víz-, csatorna-, fűtésszerelés,

villanyszerelés, elektromos vezetékek, hírközlési vezetékhálózat, betörésjelző rendszerek és berendezések,
kamerás-számítógépes betörés elleni riasztórendszer kiépítése; házi antenna és légvezeték, tűzjelző, villámhárító;
mindezek javítása és karbantartása; egyéb világítási és jelzőrendszerek felszerelése az épületek és egyéb
építmények máshova nem sorolt szerelvényeinek és csatlakozóinak felszerelése, a kerítés és rácsfelszerelés,
cégtáblák, reklámtáblák felszerelése építményre; épületgépészeti, hírközlési, riasztó-, elektromos berendezések
javítása és karbantartása; takarítás, tisztítás; valamennyi épületfajta belső takarítása, beleértve az irodákat, a
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gyárakat, üzleteket, intézményeket és az egyéb üzleti, szakmai termelőüzemi helyszíneket, továbbá a többlakásos

lakóépületeket, ablaktisztítás, kéménytisztítás: bojler, szellőzőcső és elszívó tisztítása; az ipari gépek,
berendezések tisztítása, üvegtisztítás, épületek fertőtlenítése és kártevőirtása; közlekedési eszközök és más üzleti,
szakmai helyszín takarítása, tisztítása, új épület elkülönülten végzett első takarítás.
45

Egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatásokon belül, biztonsági

tevékenység, őrzés, felügyelet és egyéb védelmi tevékenység, őrző-védő szolgálat, ezen belül személyi-, tárgyiés értékbiztonsági szolgáltatás, testőrtevékenység, utcai járőrözés; lakóépületek, iroda-, gyár-, építési,
kereskedelmi területen, szálloda-, színház-, zenés és egyéb szórakozóhely területén végzett védelmi, figyelő- és
őrszolgálati tevékenység; betörés- és biztonsági riasztók felügyelete; tömegközlekedés területén folytatott
biztonsági tevékenység, beleértve csomag és utas átvizsgálását repülőtereken, őrjáratot vonatokon és metrón;
áruházi lopásvédelem, mechanikus vagy elektronikus védelmi berendezésekkel való figyelés, a riasztók előre
történő kipróbálása, rendőrség, mentők és tűzoltók hívása; magánnyomozói tevékenység; a biztonsági
tevékenység keretén belül az őrzés, felügyelet és egyéb védelmi tevékenységekkel kapcsolatos, a biztonsági
szolgálatra vonatkozó szakértői tanácsadás; a védelmi tevékenység minősítése, az ipari, a lakás- vagy a
közbiztonság területén, beleértve a biztonsági átvilágítást is.
( 210 ) M 18 02821
( 220 ) 2018.09.27.
( 731 ) WeWork Companies Inc., New York NY (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Inkubációs szolgáltatások; inkubációs szolgáltatások, melyek munkahelyek létrehozása a feltörekvő, induló

és meglévő vállalatok számára; üzleti találkozók és üzleti rendezvények lebonyolítására; kereskedelmi ingatlanok,
irodák és irodahelyiségek üzemeltetése; kereskedelmi ingatlanok,irodák és irodahelyiségek üzemeltetése, melyek
közösségi irodai helyszínek konferenciateremmel; közösségi irodaterület biztosítása; közösségi létesítményeinek
biztosítása.
36

Ingatlanügyletek; ingatlanszolgáltatások, melyek ingatlanok és lakások lízingje; iroda bérlet; épületek

lízingje vagy bérbeadása; ingatlanközvetítés; irodaterület bérbeadása; közösségi irodák bérbeadása; ideiglenes és
közösségi helységek és irodák bérbeadása.
43

Étel- és ital szolgáltatások nyújtása; tárgyalótermi szolgáltatások nyújtása.

( 210 ) M 18 02927
( 220 ) 2018.10.10.
( 731 ) PQ PARTNERS LIMITED, Nicosia (CY)
( 541 ) thermolka
( 511 ) 3

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

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

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 18 02928
( 220 ) 2018.10.10.
( 731 ) PQ PARTNERS LIMITED, Nicosia (CY)
( 541 ) RymaSTOP
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Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

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

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

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

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok; terápiás eszközök és segédeszközök
mozgáskorlátozottaknak; masszírozó készülékek; készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők gondozásához;
szexuális tevékenységet elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 18 02931
( 220 ) 2018.10.10.
( 731 ) Dr. Kalmár Mendel Gergely Kornél, Szeged (HU)
Kollár Mendel Éva Mária, Szeged (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

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

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

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

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és
virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta (az osztály
betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 18 02932
( 220 ) 2018.10.10.
( 731 ) Dr. Kalmár Mendel Gergely Kornél, Szeged (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemliszerek 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).
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Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

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

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

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és
virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta (az osztály
betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 18 02933
( 220 ) 2018.10.10.
( 731 ) Dr. Kalmár Mendel Gergely Kornél, Szeged (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

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

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

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

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és
virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta (az osztály
betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 18 02934
( 220 ) 2018.10.10.
( 731 ) Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) GONDA Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Főnök inkognitóban
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 02935
( 220 ) 2018.10.10.
( 731 ) PQ PARTNERS LIMITED, Nicosia (CY)
( 541 ) Hemostop
( 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
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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).
29

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

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

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

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

( 210 ) M 18 02936
( 220 ) 2018.10.10.
( 731 ) PQ PARTNERS LIMITED, Nicosia (CY)
( 541 ) HERBALMED Medical
( 511 ) 3

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

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

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

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

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

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

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

( 210 ) M 18 02937
( 220 ) 2018.10.10.
( 731 ) PQ PARTNERS LIMITED, Nicosia (CY)
( 541 ) Neospan
( 511 ) 3

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

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

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 18 02938
( 220 ) 2018.10.10.
( 731 ) Pénzes Boróka Ágnes, Budakeszi (HU)
Bada Éva, Budapest (HU)
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( 740 ) Dr. Csalló Krisztina, Budapest

( 546 )
( 511 ) 41

Nevelés; szakmai képzés.

( 210 ) M 18 02939
( 220 ) 2018.10.10.
( 731 ) PQ PARTNERS LIMITED, Nicosia (CY)
( 541 ) novosil
( 511 ) 3

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

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

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 18 02940
( 220 ) 2018.10.10.
( 731 ) PQ PARTNERS LIMITED, Nicosia (CY)
( 541 ) PRIESSNITZ
( 511 ) 3

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

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

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 18 02942
( 220 ) 2018.10.10.
( 731 ) Viala Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Tolnai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) NetPincér GO
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 02943
( 220 ) 2018.10.10.
( 731 ) Viala Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Tolnai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 02946
( 220 ) 2018.10.09.
( 731 ) WIM GROUP Kft., Budapest (HU)
( 541 ) HOLI COLOR
( 511 ) 25
41

Ruházati cikkek.
Kulturális tevékenységek, rendezvényszervezés, szórakoztatás.

( 210 ) M 18 02951
( 220 ) 2018.10.10.
( 731 ) Walmark a.s., Oldřichovice 44 (CZ)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Marslakócskák. Hogy egy nap túlnőhessenek rajtunk
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti termékek, vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek; higiéniai termékek gyógyászati

célokra; táplálékkiegészítők; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és
anyagok, bébiételek; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; vitaminkészítmények ételkiegészítők
formájában; fertőtlenítőszerek; gyógyszeres fogkrémek és szirupok; herbateák és gyógynövénykivonatok orvosi
célokra; gyógyszeres ételkiegészítők, táplálékkiegészítők és diétás ételkészítmények gyógyászati használatra,
melyeket instant élelmiszerként vagy önálló keverékként napi rendszerességgel használnak diétás
ételkiegészítőként; gyógyszeres ételkiegészítők, táplálékkiegészítők és diétás ételkészítmények gyógyászati
használatra, melyeket instant élelmiszerként vagy önálló keverékként napi rendszerességgel használnak diétás
ételkiegészítőként, és melyek tejporból vagy állati- vagy zöldségproteinből állnak és vitamint, ásványi anyagokat,
nyomelemeket vagy cukorkiegészítőt is tartalmaznak; proteinkészítmények vagy proteines ételek orvosi
használatra; vitaminnal és ásványi anyagokkal dúsított élelmiszerek koncentrátum formájában orvosi használatra
táplálékkiegészítőként; táplálékkiegészítők nem gyógyászati használatra, melyek ebbe az osztályba tartoznak.
35

Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítményekkel valamint gyógyászati eszközökkel

kapcsolatos hirdetési- és reklámszolgáltatások; üzleti menedzsment egészségügyi termékek, piperetermékek,
diétás ételkiegészítők, italok, gyógyszerek és gyógyszerészeti termékek kis- és nagykereskedelmével
kapcsolatban; üzleti adminisztráció; irodai tevékenységek szolgáltatásai; mások árui és szolgáltatásai
licenszelésének kereskedelmi adminisztrációja; kereskedelmi adminisztráció internetes közösségi hálózatokon,
internetes blogokon történő indirekt marketingkommunikáció, valamint más indirekt elektronikus kommunikáció
vagy adatcsere-hálózat formájában; kereskedelmi információk és tanácsadás fogyasztók számára; piackutatás;
üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzleti tájékoztatás vagy információszolgáltatás; közönségszolgálati
szolgáltatások; cégek bemutatása az interneten és más médiákban; cégek bemutatása befektetőkkel szemben;
vállalatok bemutatása munkakeresőknek, az interneten is; reklámrendezvények, vállalatbemutatók és toborzó
rendezvények szervezése és lebonyolítása, az interneten is; reklámintézkedések, vállalatbemutatók és toborzó
intézkedések tervezése és létrehozása; kiállítások és kereskedelmi vásárok szervezése üzleti és promóciós célból;
reklámszövegek kiadása és írása; televíziós, rádiós és internetes reklámozás; reklámhirdetések készítése és
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terjesztése, áláshirdetések formájában is, egységes megjelenési kép kialakítása vállalatok számára a médiákban;

vásári megjelenések koncepcionálása, szervezése és lebonyolítása; reklám- és eladástámogató koncepciók
kidolgozása és készítése; az interneten üzleti és marketinginformációkat biztosító piackutatás; tájékoztató
események lebonyolítása szakmai üzleti kérdésekben az egészségügy területén; szerződések letárgyalása
gyógyszertárakkal, nagykereskedőkkel, gyógyszertárakkal együttműködőkkel, egészségügyi szolgáltatókkal,
egészségügyi ellátókkal, idősotthonokkal és ápolási otthonokkal; üzleti könyvvizsgálat; főként közegészségügyi
szervezettel kapcsolatos könyvelés; a közfigyelem felhívása az egészségügyi rendellenességek kezelésének és
gyógyításának szükségességére, valamint az ilyen rendellenességek kezelése; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és
higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; gyógyszerészeti,
állatgyógyászati és higiéniai készítményekkel valamint gyógyászati eszközökkel kapcsolatos online kis- és
nagykereskedelmi szolgáltatások; online kereshető reklámútmutató szolgáltatása gyógyszerészeti termékekkel és
gyógyászati eszközökkel kapcsolatban.
( 210 ) M 18 02952
( 220 ) 2018.10.11.
( 731 ) VR-Com Bt., Pécs (HU)
( 541 ) KonvekPRO
( 511 ) 9

Elektromos átalakítók; elektromos csatolások; elektromos elemek, akkumulátorok; elektromos érintkezők;

elektromos konverterek; kapcsolódobozok [elektromosság]; kapcsolók, elektromos; kapcsolótáblák;
számítógéphez kialakított perifériák; számítógép interfészek; számlálók, mérőműszerek; távirányító készülékek;
vezérlőpanelek [elektromosság]; vezetékcsatornák, kábelcsatornák [elektromosság]; vezetékek, elektromos.
11

Elektromos fűtószálak; fűtőberendezések; fűtőberendezések; fűtőkazánok, fűtőbojlerek; fűtőkészülékek;

hőszabályozó szelepek [fűtőberendezések részei]; szabályozó és biztonsági tartozékok gázkészülékekhez;
szabályozó és biztonsági tartozékok gázvezetékekhez; szabályozó és biztonsági tartozékok vízkészülékekhez;
szabályozó szerelvények víz- vagy gázkészülékekhez és víz- vagy gázvezetékekhez.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; árösszehasonlító

szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és
szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények
szponzorálásával; célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; fogyasztói hűségprogramok
igazgatása; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; honlapforgalom optimalizálása;
ideiglenes üzleti menedzsment; import-export ügynökségek; információk számítógépes adatbázisokba való
gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; iratmásolási; kereskedelmi információ és
tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanacsadás]; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi- vagy
reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás
reklámozás céljából; kirakatrendezés; marketing szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt
adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; on-line piactér biztosítása
áruk és szolgáltatások eladói és vásárlóirészére; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piackutatás; rádiós reklámozás;
reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,
áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek
készítése; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; sajtófigyelés; statisztikák összeállítása; szabadtéri
reklámozás, hirdetés; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok összeállítása; számlázás;
szponzorok felkutatása; televíziós reklámozás; termékminták, áruminták terjesztése; üzleti értékelések; üzleti
információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti
tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vásárlási
megrendelések ügyintézése.
( 210 ) M 18 02956
( 220 ) 2018.10.11.
( 731 ) BeautyStation Europe Group Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
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( 740 ) Pintz és Társai Kft., Budapest

( 546 )

( 511 ) 44

Fodrász szolgáltatás; hajfonási szolgáltatások; hajfonás; hajkezelés; hajformázás; hajápolási szolgáltatások;

hajápolással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; fejbőrápolási szolgáltatások; sminkszolgáltatások; sminkelési
tanácsadás és annak alkalmazása; bőrápolási szolgáltatások; arcápolási szolgáltatások; szépségápolás;
szépségszalon szolgáltatások.
( 210 ) M 18 02958
( 220 ) 2018.10.12.
( 731 ) dr. Tóth Máté, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; kulturális tevékenységek.

42

Tudományos szolgáltatások, az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; számítástechnikai szoftver

tervezés.
( 210 ) M 18 02959
( 220 ) 2018.10.12.
( 731 ) ifj. Molnár István, Ajka (HU)
( 546 )

( 511 ) 12
35

Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
Targoncák kis- és nagykereskedelme.

( 210 ) M 18 02960
( 220 ) 2018.10.12.
( 731 ) PQ PARTNERS LIMITED, Nicosia (CY)
( 541 ) Simply You Pharmaceuticals
( 511 ) 3

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

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

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; művégtagok, műszemek és
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műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok; terápiás eszközök és segédeszközök

mozgáskorlátozottaknak; masszírozó készülékek; készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők gondozásához;
szexuális tevékenységet elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi áru).
29

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

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

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég [fagyott víz] (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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).
( 210 ) M 18 02961
( 220 ) 2018.10.12.
( 731 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 02962
( 220 ) 2018.10.12.
( 731 ) BÁV FAKTOR Pénzügyi Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Mohos László Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); elektronikus számlázás, elektronikus dokumentumcsere
és archiválási szolgáltatás.
36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 18 02963
( 220 ) 2018.10.12.
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( 731 ) BÁV FAKTOR Pénzügyi Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

( 740 ) Dr. Mohos László Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) FLEXIBILL AZ OKOSSZÁMLA
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); elektronikus számlázás, elektronikus dokumentumcsere
és archiválási szolgáltatás.
36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 18 02964
( 220 ) 2018.10.12.
( 731 ) BÁV FAKTOR Pénzügyi Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Mohos László Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) FLEXIBILL
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); elektronikus számlázás, elektronikus dokumentumcsere
és archiválási szolgáltatás.
36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 18 03007
( 220 ) 2018.10.16.
( 731 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 03009
( 220 ) 2018.10.16.
( 731 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 03010
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( 220 ) 2018.10.16.
( 731 ) Horváth '99 Kft., Nagyrábé (HU)
( 740 ) Pintz és Társai Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Édességek; ostyák; csokoládés ostyák; krémmel töltött fagylalttölcsérek; sütemények; süteményrudak;

szőlőcukor; sajtos kekszek; tartós sütemények.
( 210 ) M 18 03031
( 220 ) 2018.10.18.
( 731 ) Pólya Miklós László, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Sisa Dániel, Budapest
( 541 ) "Ha bútort keres, RS"
( 511 ) 16

Festmények [képek], keretezve vagy anélkül; irodaszer szekrények; papírdobozkák, edénykék tejszínek,

krémek tárolására; papír- vagy kartondobozok.
20

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

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

Rádiós reklámozás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése;

szabadtéri reklámozás, hirdetés; televíziós reklámozás.
( 210 ) M 18 03032
( 220 ) 2018.10.18.
( 731 ) Gao Rui, Budapest (HU)
( 740 ) Wanshida Kft, Eczet Mária, 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).
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).
( 210 ) M 18 03033
( 220 ) 2018.10.18.
( 731 ) Gao Rui, Budapest (HU)
( 740 ) Wanshida Kft, Eczet Mária, 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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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).
( 210 ) M 18 03034
( 220 ) 2018.10.17.
( 731 ) Seres Péter Pál, Szeged (HU)
( 740 ) Tabi Ügyvédi Iroda, Szeged
( 546 )
( 511 ) 3

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

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

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

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

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

( 210 ) M 18 03036
( 220 ) 2018.10.18.
( 731 ) M7 CEREF I Hungarian Propco Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kató Zoltán, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

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

szolgáltatás).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
45

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

egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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( 210 ) M 18 03037
( 220 ) 2018.10.18.
( 731 ) M7 CEREF I Hungarian Propco Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kató Zoltán, Budapest
( 541 ) CSILLAG CENTER
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

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

szolgáltatás).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
45

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

egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 03045
( 220 ) 2018.10.18.
( 731 ) Magyar Turán Közhasznú Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) Bérdi Erika Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 8

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

borotvák; ezüstneműk [kések, villák és kanalak]; kardhüvelyek; kardok; kések; késnyelek; szablyák; tőrök.
25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; bőrruházat; egyenruhák; fűzős bakancsok, csizmák; jelmezek;

szőrmebéléses kabátok.
28

Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek; íjak íjászathoz;

íjászfelszerelések; játékfegyverek; színházi álarcok, maszkok; vívófegyverek, vívómaszkok, vívóálarcok;
védőpárnázatok, védőtömések [sportruházat részei].
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; fordítás és tolmácsolás;

gyakorlati képzés [szemléltetés]; idegenvezetős túrák levezetése; játékfelszerelések kölcsönzése; könyvtári
szolgáltatások; művészeti alkotások bérbeadása; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások;
sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése; sportpályák bérbeadása;
sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos
tájékoztatás; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; színpadi díszletek kölcsönzése; táboroztatás, versenyek
szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; tolmács szolgáltatások; testnevelés, zenei produkciók; szórakoztatási
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szolgáltatások).
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; hordozható épületek, építmények bérbeadása; kempingezési

lehetőség biztosítása; sátrak kölcsönzése; szállásfoglalás; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése,
üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás].
( 210 ) M 18 03049
( 220 ) 2018.10.19.
( 731 ) Szt. Kristóf Rendezvényközpont Kft., Zamárdi (HU)
( 740 ) Csapó és Császár Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

41

Szórakoztatás; kulturális tevékenységek.

43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 03050
( 220 ) 2018.10.19.
( 731 ) Nagy Edit, Bábolna (HU)
( 740 ) Rohrbeck Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 18

Hámok, lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára.

25

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

28

Játékok és játékszerek állatoknak.

( 210 ) M 18 03067
( 220 ) 2018.10.22.
( 731 ) Kubatovics Áron, Szentendre (HU)
Bajcsi Peter, Szentendre (HU)
Armuth Gábor, Szentendre (HU)
Bobrovniczki Róbert, Székesfehérvár (HU)
Hamvas Ferenc, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 38

Távközlés.

41

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

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 18 03068
( 220 ) 2018.10.22.
( 731 ) Inno-cast Hungary Kft., Nőtincs (HU)
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( 546 )

( 511 ) 40

Anyagmegmunkálás (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.
( 210 ) M 18 03069
( 220 ) 2018.10.22.
( 731 ) Inno-cast Hungary Kft., Nőtincs (HU)
( 541 ) IFD
( 511 ) 6

Fém öntőformák fémöntéshez.

40

Öntés.

42

Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység.

( 210 ) M 18 03072
( 220 ) 2018.10.23.
( 731 ) Hans & Smith Auto KFT, Hódmezővásárhely (HU)
( 546 )

( 511 ) 12
35

Gépjárművek.
Gépjármű értékesítéshez kapcsolódó reklámszolgáltatások.

( 210 ) M 18 03078
( 220 ) 2018.10.24.
( 731 ) Magyar Ádám, Eger (HU)
( 541 ) ZÖLD PECSÉT
( 511 ) 43

Sörök.

( 210 ) M 18 03079
( 220 ) 2018.10.25.
( 731 ) "Új Akropolisz Filozófiai Iskola" Kulturális Közhasznú Egyesület, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 03080
( 220 ) 2018.10.24.
( 731 ) Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) GONDA Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Drága örökösök
( 511 ) 35

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

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 03081
( 220 ) 2018.10.24.
( 731 ) Spasic Vladimir, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Szánthó Pál, Budapest
( 541 ) BUDAPESTXPLORE HADITENGERÉSZETI ÉS HAJÓZÁSI MÚZEUM
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 03097
( 220 ) 2018.10.25.
( 731 ) Szerencsi Bonbon Kft., Szerencs (HU)
( 541 ) CBD BAR
( 511 ) 30

Csokoládéféleségek, csokoládétermékek, táblás csokoládétermékek, édességek, kekszek, ostyák, cukorkák,

parányok.
32

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

és más készítmények italokhoz.
( 210 ) M 18 03099
( 220 ) 2018.10.25.
( 731 ) Toroczkai László, Ásotthalom (HU)
( 546 )

( 511 ) 29
43

Édes burgonya chips.
Éttermi, mozgó éttermi szolgáltatás.

( 210 ) M 18 03136
( 220 ) 2018.10.26.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) ERANTUM
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 18 03137
( 220 ) 2018.10.26.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
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( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 18 03138
( 220 ) 2018.10.26.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) FANOVERYN
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 18 03139
( 220 ) 2018.10.26.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 18 03140
( 220 ) 2018.10.26.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) FEMFETYN
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 18 03142
( 220 ) 2018.10.26.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) FERENTIN
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 18 03144
( 220 ) 2018.10.26.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) GENERATRIX
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 18 03166
( 220 ) 2018.10.26.
( 731 ) Windt Corporation Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Horváth Márk, Budapest
( 546 )

( 511 ) 2

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

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

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

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

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

tartalmazó építőelemek, falazóblokkok.
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Épületszigetelés; épületszigetelési és tömítési szolgáltatások; épületek hőszigetelése; csőhálózatok

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

Festés; festési szolgáltatások; anyagmegmunkálás és anyagátalakítás.

( 210 ) M 18 03167
( 220 ) 2018.10.26.
( 731 ) Windt Corporation Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Horváth Márk, Budapest
( 546 )

( 511 ) 2

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

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

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

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

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

tartalmazó építőelemek, falazóblokkok.
37

Épületszigetelés; épületszigetelési és tömítési szolgáltatások; épületek hőszigetelése; csőhálózatok

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

Festés; festési szolgáltatások; anyagmegmunkálás és anyagátalakítás.

( 210 ) M 18 03168
( 220 ) 2018.10.26.
( 731 ) Radván Sándor, Göd (HU)
( 740 ) Dr. Horváth Márk, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 03178
( 220 ) 2018.10.26.
( 731 ) Bognárné Kovács Alexandra Ibolya, Adorjánháza (HU)
( 740 ) dr. Gaál Róbert, Szombathely
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( 546 )

( 511 ) 25

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

( 210 ) M 18 03179
( 220 ) 2018.10.29.
( 731 ) Rácz László Lajos, Gödöllő (HU)
( 740 ) dr. Bencsik Klaudia, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

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

35

Koncertek promóciója [reklámozása].

41

Szórakoztatás, kulturális tevékenységek; koncertek szervezése, lebonyolítása és rendezése; koncert

szolgáltatások [éneklés]; dalok kiadása; zenei szövegek kiadása; show-műsorok készítése; zenekarok
szolgáltatásai; zenei produkciók; online szórakoztatás.
( 210 ) M 18 03180
( 220 ) 2018.10.29.
( 731 ) Kerti Zsolt, Biatorbágy (HU)
( 740 ) dr. Bencsik Klaudia, Budapest
( 546 )
( 511 ) 20
35

Bútorok és lakberendezési tárgyak; beltéri bútorok; szabadtéri bútorok.
Lakberendezési tárgyakkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; bútorokkal kapcsolatos kis-

és nagykereskedelmi szolgáltatások.
42

Bútortervezés; bútortervezési szolgáltatások; belsőépítészeti tervezések; belsőépítészeti szolgáltatások;

belsőépítészettel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; belsőépítészeti tervezéssel kapcsolatos szaktanácsadás;
lakberendezési tanácsadás; lakberendezési szolgáltatások [épületbelsők].
( 210 ) M 18 03182
( 220 ) 2018.10.29.
( 731 ) Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Orosháza (HU)
( 541 ) PMK Orosháza, ahol jó találkozni
( 511 ) 35
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 03184
( 220 ) 2018.10.26.
( 731 ) Bajáki Ede, Kecskemét (HU)
( 541 ) PR CLEAN R dörzsanyag
( 511 ) 3

Dörzsölő szerek.

( 210 ) M 18 03197
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( 220 ) 2018.10.28.
( 731 ) Balkezes Sörfőzde Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Szigetszentmiklós (HU)
( 740 ) Dr. Miskolczi Mária, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

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

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

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

áru).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 03198
( 220 ) 2018.10.28.
( 731 ) Balkezes Sörfőzde Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Szigetszentmiklós (HU)
( 740 ) Dr. Miskolczi Mária, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

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

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

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

áru).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 03200
( 220 ) 2018.10.28.
( 731 ) Dr. Koncz Áron, Budapest (HU)
KNK-Adventure Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Terjék Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) e-BuBu
( 511 ) 39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 03201
( 220 ) 2018.10.29.
( 731 ) Miskolc 2002 Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 9

Számítógépes szoftverek.

16

Nyomdaipari termékek.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.
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Ingatlanügyletek.

41

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 18 03202
( 220 ) 2018.10.29.
( 731 ) Miskolc 2002 Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

Számítógépes szoftverek.

16

Nyomdaipari termékek.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

36

Ingatlanügyletek.

41

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 18 03203
( 220 ) 2018.10.29.
( 731 ) GYR 2002 Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

Számítógépes szoftverek.

16

Nyomdaipari termékek.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

36

Ingatlanügyletek.

41

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 18 03204
( 220 ) 2018.10.29.
( 731 ) GYR 2002 Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 9

Számítógépes szoftverek.

16

Nyomdaipari termékek.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

36

Ingatlanügyletek.

41

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 18 03205
( 220 ) 2018.10.29.
( 731 ) Duna Plaza Zrt., Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 9

Számítógépes szoftverek.

16

Nyomdaipari termékek.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

36

Ingatlanügyletek.

41

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 18 03206
( 220 ) 2018.10.29.
( 731 ) Duna Plaza Zrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 9

Számítógépes szoftverek.

16

Nyomdaipari termékek.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

36

Ingatlanügyletek.

41

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 18 03207
( 220 ) 2018.10.29.
( 731 ) KLEPIERRE CORVIN Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 9

Számítógépes szoftverek.

16

Nyomdaipari termékek.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

36

Ingatlanügyletek.

41

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 18 03208
( 220 ) 2018.10.29.
( 731 ) KLEPIERRE CORVIN Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

Számítógépes szoftverek.

16

Nyomdaipari termékek.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

36

Ingatlanügyletek.

41

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 18 03209
( 220 ) 2018.10.29.
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( 731 ) Sophie Martinelli, Romainville (FR)

( 300 ) 184451686 2018.05.07. FR
( 740 ) Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd
( 541 ) CACTUS GARDEN
( 511 ) 3

Kozmetikai szerek; napvédő, napozó készítmények (kozmetikumok); esszenciális olajok; szappanok;

illatosított szappanok; dezodorok személyes használatra (illatszerek); tusolózselék; fürdőgélek, fürdőzselék;
illatosított fürdősók; samponok; illatosított testápolók és krémek; illatosított testkrémek; parfümök; illatszer
készítmények; kölnivíz; levegőillatosító készítmények; szobaillatosító készítmények; alapanyagok virágokból
készült parfümökhöz; ruhaillatosító zacskók, tasakok.
( 210 ) M 18 03211
( 220 ) 2018.10.29.
( 731 ) Nagy Ferenc Attila, Nyékládháza (HU)
( 541 ) Generáció Társasházkezelő
( 511 ) 36

Ingatlankezelési szolgáltatások.

( 210 ) M 18 03214
( 220 ) 2018.10.30.
( 731 ) Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum, Szolnok (HU)
( 541 ) Szakmalabirintus
( 511 ) 35
41

Szakmai bemutatók rendezése.
Pályaválasztási tanácsadás; játékos, pályaválasztást segítő rendezvény szervezése és lebonyolítása; oktatási

célú vetélkedők, versenyek szervezése; oktatási tárgyú információk; kiállítási szolgáltatások oktatási célokra;
oktatási kiállítások szervezése; szakképzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; szakképzéssel kapcsolatos
konzultáció; szakoktatás, szakmai képzés; pályaválasztási vizsgálatok, tesztek.
( 210 ) M 18 03215
( 220 ) 2018.10.31.
( 731 ) Velez Csaba Gergő, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bencsik Klaudia, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35
41

Pszichológus adatbázis; pszichológus kereső adatbázis.
Szakmai képzés; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása;

oktatás biztosítása; szemináriumok szervezése és lebonyolítása.
44

Orvosi szolgáltatások; pszichológus [szolgáltatások]; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; mentális

rehabilitációs szolgáltatások; mentális egészség szolgáltatások; személyiségtesztek [mentális egészséggel
kapcsolatos szolgáltatások]; személyiség felmérő szolgáltatások [mentális egészséggel kapcsolatos
szolgáltatások].
( 210 ) M 18 03216
( 220 ) 2018.10.31.
( 731 ) Fekete Péter Miklósné, Mezőhegyes (HU)
( 740 ) dr. Bencsik Klaudia, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 31

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

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és
virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta (az osztály
betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

Webáruház; halak, tavak, növények és kerti dekorációval kapcsolatos kis- és nagykereskedelem.

( 210 ) M 18 03217
( 220 ) 2018.10.31.
( 731 ) Beliczky Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok, (az
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő termékek).
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 termékek).
43

Vendéglátás (élelmezés).

( 210 ) M 18 03220
( 220 ) 2018.10.30.
( 731 ) Bakonyi-Kiss Attila, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Vincze Gergely 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).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

Vendéglátás (élelmezés).

( 210 ) M 18 03225
( 220 ) 2018.10.31.
( 731 ) Kisgyörgy Lajosné, Görcsöny (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
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( 546 )

( 511 ) 39

Étel házhozszállítás; éttermi ételszállítás.

41

Vendéglátóipari szolgáltatások (szórakoztatás).

43

Catering szolgáltatások ételbiztosításhoz; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusított

ételek szolgáltatása; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; étel előkészítés; étel és
ital catering rendezvényekre; étel és ital catering intézményeknek; étel és ital catering koktélpartikra; étel és ital
catering szolgáltatások kiállítóhelyek számára; étel és ital catering szolgáltatások vásári és kiállítási létesítmények
számára; étel és ital catering szolgáltatások gyűlések helyszíneire; étel- és italellátás; étel- és italkészítés; étel- és
italkészítési szolgáltatások; étel- és italkészítéssel kapcsolatos információnyújtás; étel- és italszolgáltatás mobil
teherautóból; étel-, italszállítás szervezése születésnapi bulik számára; ételek és italok biztosítása bisztrókban;
ételek és italok biztosítása internet kávézókban; ételek és italok biztosítása éttermekben és bárokban; ételek és
italok felszolgálása; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; ételek és italok felszolgálása
vendégek számára; ételek és italok felszolgálása éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása mozgó
büfékben; ételek és italok felszolgálása mozgó büfékocsikban; ételek és italok készítése és biztosítása azonnali
fogyasztásra; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételek és italok szolgáltatása pizzéria
éttermi vendégek számára; ételek és italok szolgáltatása vendégek számára; ételfőzési, melegkonyhai
szolgáltatások; ételkészítés; ételkészítés mások számára kiszervezéssel; ételkészítés megrendelésre; ételkészítési
szolgáltatások; ételrendelési szolgáltatások; étkeztetési szolgáltatások olasz ételek biztosításával kapcsolatban;
étkeztetési szolgáltatások grill ételek biztosításával kapcsolatban; éttermi foglalások és ételek megrendelése; klub
szolgáltatások étel és ital biztosítására; olasz ételek készítése azonnali fogyasztásra; grill ételek készítése azonnali
fogyasztásra; vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás];
vendéglátási szolgáltatások [szállásadás]; koktélbárok; koktélbárok szolgáltatásai; bár szolgáltatások; bárok; bárés éttermi szolgáltatások; ideiglenes szállásbiztosítás.
( 210 ) M 18 03254
( 220 ) 2018.11.05.
( 731 ) Tuti.hu Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
39

Kiskereskedelmi szolgáltatások; webáruházak szolgáltatásai; online kiskereskedelem.
Csomagküldő szolgáltatás.

( 210 ) M 18 03267
( 220 ) 2018.11.06.
( 731 ) LocArt Concept Kft., Szentendre (HU)
( 541 ) LOCART
( 511 ) 14

Ékszerek, drágakövek és féldrágakövek.

19

Nem fém építőanyagok; nem fémből készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.

40

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

41

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

( 210 ) M 18 03270
( 220 ) 2018.11.05.
( 731 ) SAVENCIA SA, VIROFLAY (FR)
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( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

( 541 ) MEDVE SZELETEM, SZELETNI FOGOD!
( 511 ) 29

Tej, sajt és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

( 210 ) M 18 03271
( 220 ) 2018.11.06.
( 731 ) Pi Mobili Kft., Szombathely (HU)
( 541 ) cosmos
( 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).
( 210 ) M 18 03272
( 220 ) 2018.11.05.
( 731 ) Zirkonia Bt., Nagycenk (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 541 ) Herba Brill
( 511 ) 3

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

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

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
11

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

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 18 03278
( 220 ) 2018.11.06.
( 731 ) Portabil Kft., Székesfehérvár (HU)
( 541 ) SZESZENCIA
( 511 ) 32

Sörök; alkoholos keverékek előállításához használt alkoholmentes italok.

33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

35

Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

43

Vendéglátás (élelmezés).

( 210 ) M 18 03312
( 220 ) 2018.11.08.
( 731 ) NutriMed Étrendkiegészítő Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) ifj. dr. Kiss István egyéni ügyvéd, Debrecen
( 541 ) VitaMed
( 511 ) 5

Gyógyászati fogyasztószerek; gyógynövények; gyógynövénykivonatok orvosi célokra;

gyógytápanyag-készítmények terápiás vagy gyógyászati használatra; gyógyteák; táplálékkiegészítők;
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étrend-kiegészítő enzimek; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással; étvágycsökkentők orvosi, gyógyászati

használatra; étvágycsökkentő tabletták, gyógyszerek.
( 210 ) M 18 03345
( 220 ) 2018.11.12.
( 731 ) SAMSUNG ELECTRONICS Co., Ltd., Suwon-si, Gyeonggi-do (KR)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) Samsung Pet Care Edition
( 511 ) 7

Robotporszívók; háztartási mosogatógépek; háztartási célra szolgáló mosógépek; porszívók; porzsákok;

kültéri kondenzátorok, nevezetesen kültéri légkondenzátorok légkondicionálókhoz.
( 210 ) M 18 03356
( 220 ) 2018.11.13.
( 731 ) Bank of China Limited, Beijing (CN)
( 740 ) Deloitte Legal Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 14

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

osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
37

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

szolgáltatás).
( 210 ) M 18 03357
( 220 ) 2018.11.13.
( 731 ) Bank of China Limited, Beijing (CN)
( 740 ) Deloitte Legal Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 14

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

osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
37

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

szolgáltatás).
( 210 ) M 18 03359
( 220 ) 2018.11.13.
( 731 ) Bank of China Limited, Beijing (CN)
( 740 ) Deloitte Legal Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 14

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

osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
37

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

szolgáltatás).
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( 210 ) M 18 03360
( 220 ) 2018.11.13.
( 731 ) Bank of China Limited, Beijing (CN)
( 740 ) Deloitte Legal Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BOC
( 511 ) 14

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

osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
37

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

szolgáltatás).
( 210 ) M 18 03361
( 220 ) 2018.11.13.
( 731 ) Bank of China Limited, Beijing (CN)
( 740 ) Deloitte Legal Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 14

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

osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
37

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

szolgáltatás).
( 210 ) M 18 03395
( 220 ) 2018.11.14.
( 731 ) Arseni Shpk, Shkoder (AL)
( 740 ) Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 6

Üres alumínium fémdoboz.

( 210 ) M 18 03448
( 220 ) 2018.11.20.
( 731 ) JuvaPharma Kft., Káva (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógynövények, gyógyhatású teák, ásványi élelmiszerek-kiegészítők, vitaminkészítmények.

( 210 ) M 18 03449
( 220 ) 2018.11.20.
( 731 ) Herman Pharma Kft., Felsőpakony (HU)

M471

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 5. szám, 2019.03.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 546 )

( 511 ) 5

Gyógynövények, gyógyhatású teák, ásványi élelmiszerek-kiegészítők, vitaminkészítmények.

( 210 ) M 18 03468
( 220 ) 2018.11.21.
( 731 ) Amazon Europe Core S.á r.l., Luxembourg (LU)
( 740 ) dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) AMFIT NUTRITION
( 511 ) 5

Táplálékkiegészítők; diétás ételkiegészítők; elágazó szénláncú aminosvakat tartalmazó étrend- és

táplálékkiegészítők; porított fehérjét tartalmazó étrend és táplálékkiegészítők; étrend- és táplálékkiegészítők
állóképességi sportokhoz; étrend- és táplálékkiegészítők testépítő masszához, izomnöveléshez, erőnöveléshez,
energianöveléshez, állóképesség és a testmozgás kapacitásának növeléséhez, és az egészséges testtömeg
irányításhoz; étrend- és táplálékkiegészítők edzés utáni használatra, edzés előtti használatra, és edzés közben
használatra; felépülési és teljesítményi italok, nevezetesen tápanyaggal dúsított italok hozzáadott vitaminokkal,
ásványokkal, tápanyagokkal, antioxidánsokkal, fehérjével vagy elágazó szénláncú aminosavakkal;
étrend-kiegészítő italpor keverékek; étkezést helyettesítő szeletek; táplálékkiegészítő fehérje szeletek; étkezést
helyettesítő, táplálékkiegésztő, energianövelő szeletek; étkezést helyettesítő italok; étkezést helyettesítő porok;
étkezést helyettesítő táplálékkiegészítő keverékek; fogyasztásra kész proteinkiegészítő turmixok; aminosavat
tartalmazó porított étrendkiegészítő ital; edzés előtti porított étrendkiegészítő ital; étrend-kiegészítő italpor
keverékek.
32

Energiaitalok; sportitalok; sportitalok, nevezetesen teljesítményitalok; sportitalok, nevezetesen felépülési

italok.
( 210 ) M 18 03473
( 220 ) 2018.11.20.
( 731 ) Vida Péter Pál egyéni vállalkozó, Szekszárd (HU)
( 740 ) Klacsmann Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ölelés
( 511 ) 33

Borok.

( 210 ) M 18 03474
( 220 ) 2018.11.20.
( 731 ) Vida Péter Pál egyéni vállalkozó, Szekszárd (HU)
( 740 ) Klacsmann Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) tündérrózsa
( 511 ) 33

Borok.

( 210 ) M 18 03475
( 220 ) 2018.11.20.
( 731 ) Vida Péter Pál egyéni vállalkozó, Szekszárd (HU)
( 740 ) Klacsmann Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) La Vida
( 511 ) 33

Magyarországról származó borok.

( 210 ) M 18 03529
( 220 ) 2018.11.27.
( 731 ) Qver Land Kft., Budapest (HU)
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( 740 ) Dr. Kovács Kond Ügyvédi Iroda, Budapest

( 546 )

( 511 ) 11

Főzőberendezések.

20

Bútorok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz.

21

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

villák kivételével.
( 210 ) M 18 03542
( 220 ) 2018.11.28.
( 731 ) Belicza Beáta, Sződ (HU)
( 546 )
( 511 ) 18

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

ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára.
25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

28

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

( 210 ) M 18 03549
( 220 ) 2018.11.29.
( 731 ) BioCo Magyarország Kft., Lőrinci (HU)
( 541 ) OSTEOFEMIN
( 511 ) 3

Nem gyógyhatású kozmetikumok, eszenciaolajok; aromatikus anyagok [esszencia olajok]; balzsamok nem

gyógyászati célokra; bőrápoló kozmetikumok; esszenciális olajok; fitokozmetikai készítmények; fürdősók nem
gyógyászati használatra; gyógynövénykivonatok kozmetikai célokra; kozmetikai célú folyadékok, oldatok;
kozmetikai krémek; kozmetikai szerek; leheletfrissítő készítmények személyes higiéniai célokra; masszázs zselék,
gélek, nem gyógyászati célokra; naptejek; napvédő, napozó készítmények [kozmetikumok]; nem gyógyhatású
fürdőkészítmények; olajok testápolási, higiéniai célokra; samponok; tisztító tejek kozmetikai használatra.
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; vitamin és ásványi anyag kiegészítők; ásványvizek gyógyászati
használatra; gyógyhatású balzsamok, kenőcsök, krémek; bedörzsölő szerek; bőrkeményedés és aranyér elleni
készítmények; antioxidáns kiegészítők és tabletták; gyógyászati célokra kialakított diabetikus élelmiszerek;
táplálékkiegészítők és diétás készítmények; pezsgő vitamintabletták; vitaminos gumicukorkák; folyékony
vitaminkiegészítők; vitamin italok és cseppek; élelmi rostok; étvágycsökkentők; fitoterápiás készítmények
gyógyászati használatra; fogyasztó tabletták, kapszulák; gyógyászati célra alkalmas, homogenizált élelmiszerek;
gyógyhatású olajok; gyógyteák; gyógynövények; gyógynövénykivonatok; immunerősítők;
gyógytápanyag-készítmények terápiás vagy gyógyászati használatra; izzadás és lábizzadás elleni szerek;
ásványianyag, nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra; vitaminkészítmények; pasztillák, cukorkák
gyógyszerészeti célokra; rágógumi egészségügyi használatra; szirupok gyógyszerészeti használatra; szérumok;
táplálékkiegészítők; vitaminkészítmények; gyógynövény-, ásványi anyag- és vitamin-kiegészítők speciális
étrendet igénylő személyeknek; növényi kivonatokat, koncentrátumokat, hatóanyagokat tartalmazó élelmiszerek;
különleges táplálkozási célú élelmiszerek; speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek; sportolóknak szánt
élelmiszerek.
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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( 210 ) M 18 03578
( 220 ) 2018.12.03.
( 731 ) Boldogkő-FRUIT Kft., Boldogkőváralja (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) GIN 69
( 511 ) 33

Égetett szeszes ital, nevezetesen gin.

( 210 ) M 18 03611
( 220 ) 2018.12.05.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) SITIDIAB
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 18 03612
( 220 ) 2018.12.05.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 18 03613
( 220 ) 2018.12.05.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 18 03624
( 220 ) 2018.12.05.
( 731 ) Rofe Medical Korlátolt Felelősségű Társaság, Győr (HU)
( 740 ) Dr. Sipos Béla, Győr
( 541 ) ROFÉ NATURALE
( 511 ) 3

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
csiszolószerek.
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).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
( 210 ) M 18 03629
( 220 ) 2018.12.06.
( 731 ) Rofe Medical Korlátolt Felelősségű Társaság, Győr (HU)
( 740 ) Dr. Sipos Béla, Győr
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( 546 )

( 511 ) 3

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
csiszolószerek.
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).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
( 210 ) M 18 03631
( 220 ) 2018.12.06.
( 731 ) MOHAnet Mobilsystems Műszaki Fejlesztő Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bőgős Péter, Budapest
( 541 ) MoniCall
( 511 ) 9

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

vevőkészülékek; barométerek; bélyegzőórák (Időregisztráló eszközök); betörésgátló riasztókészülékek;
cukortartalommérők; csatlakozások elektromosvezetékekhez; csatolók (adatfeldolgozó berendezés); digitális
jelek; digitális meteorológiai állomások; elektromos kommutációs készülékek; elektronikus belépés-ellenőrzési
rendszerek egymással összeköttetésben lévő biztonsági ajtókhoz; elektronikusjeladók; fekete dobozok
(adatrögzítők); felügyelő, ellenőrző berendezések, elektromos; fordulatszámmérők; frekvenciamérők; füstjelző
berendezések; GPS készülékek; gumiabroncsokban levő nyomás csökkenését automatikusan jelző készülékek;
gyorsulásmérők; hangátvitelre szolgáló készülékek; hő- és nedvességmérők; hőmérők, nem gyógyászati
használatra; időregisztráló készülékek; infravörös érzékelő berendezések; infravörös érzékelők; integrált áramköri
chipek; ipari műveletek távirányítására szolgálóelektromos berendezések; kazánvezérlő eszközök;
kilométerszámlálók járművekhez; kódolt kulcskártyák; kódolt mágneskártyák; központi feldolgozó egységek;
levegő elemzésére szolgáló készülékek; lopásgátló berendezések, elektromos; magasságmérők(altiméterek);
mágneses kódolók; mágneses személyazonosító kártyák; megfigyelő műszerek; mennyiségjelzők; mércék,
mértékek, mérőműszerek; mérőeszközök, mértékek; mérőkészülékek, elektromos meteorológiai műszerek;
mobiltelefonok; modemek; műholdak tudományos célokra; műholdas navigációs készülékek; navigációs
eszközök; nedvességmérők, higrométerek; mérőműszerek; nyomásmérő eszközök; optikai karakterolvasók;
optikai készülékek és eszközök; pénzérmével működtetett szerkezetek; pénzszámláló és -válogató gépek;
precíziós mérlegek; precíziós mérőműszerek; relék, elektromos; riasztók; sebesség-ellenőrző készülékek
járművekhez; sebességmérő műszerek (fényképészet); súlymérő berendezések; súlymérő készülékek és eszközök;
sűrűségmérők, denziméterek; szabályozó berendezések, elektromos; számitógépes hardver; számítógépes
szoftveralkalmazások, letölthető; számítógéphez kialakított perifériák; számítógépinterfészek; számlálók,
mérőműszerek; szélmérők, anemométerek; szkennerek (adatfeldolgozó eszközök); szolenoid szelepek
(elektromágneses kapcsolók); tachométerek; távadók, transzmitterek (távközlés); távirányító készülékek; távmérő
műszerek, teleméterek; távolságmérő, távmérő berendezések; telefonok; tűzjelző készülékek;
üzemanyagszintmérők; vákuummérők; variométerek; vezérlőpanelek (elektromosság); vezeték nélküli telefonok;
vízmérők, hidrométerek; vízszintjelzők; voltmérők; vonalkód leolvasók; fotométerek; integrált áramkörök.
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Mobiltelefonos kommunikáció; műholdas átvitel; nagysebességű adatátvitel; rádiós kommunikáció;

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

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

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

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

őrző-védő szolgáltatások; tűzjelző készülékek kölcsönzése.
( 210 ) M 18 03635
( 220 ) 2018.12.07.
( 731 ) BOIRON, Messimy (FR)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) DENTINORM
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti termékek és gyógyszerészeti készítmények; homeopátiás és fitoterápiás szerek és

gyógyszerek csecsemők és kisbabák fogzási problémáinak kezelésére; diétás gyógyászati anyagok.
( 210 ) M 18 03671
( 220 ) 2018.12.10.
( 731 ) FámaFirst Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Dencső Dávid, Budapest
( 546 )

( 511 ) 39

Postai kézbesítés és futárszolgáltatások; futárszolgáltatások; csomagok futárposta általi kézbesítése.

( 210 ) M 18 03690
( 220 ) 2018.12.12.
( 731 ) profession.hu Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Kántor, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Szoftverek; adatok keresését és kinyerését lehetővé tevő számítógépes szoftverek; applikációs szoftver;

letölthető szoftveralkalmazások; munkaerő-menedzsment szoftverek; mobil alkalmazások; számítógépes
e-kereskedelmi szoftver;számítógépes szoftver programok adatbáziskezeléshez;számítógépes programok online
adatbázisokhoz való hozzáféréshez, böngészéshez és kereséshez; számítógépes szoftver reklámozáshoz; üzleti
szoftverek.
35

Emberi erőforrás menedzsment és munkaerő-toborzási szolgáltatások; munkaerő toborzáshoz kapcsolódó

igazgatási tanácsadás; üzleti működési segítségnyújtás vállalatok számára; üzleti folyamatkezelés és tanácsadás;
reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre bocsátása; cégek
bemutatása az interneten és egyéb médiákban; egyéni reklámok elkészítése mások számára; hirdetési- és
reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás; hirdetések elhelyezése; interneten keresztül
biztosított hirdetési szolgáltatások; internetes reklámfelület bérbeadása álláshirdetésekhez; hirdetésszervezés;
munkaerő toborzással, fejvadászattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; reklámok megjelenítése mások részére;
reklámszövegírás; reklámtervezés és -elhelyezés; hirdetéssel kapcsolatos tanácsadás, konzultáció; reklámozáshoz,
népszerűsítéshez és marketinghez kapcsolódó szaktanácsadó szolgáltatások; álláshirdetés; állásbörzék szervezése
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és lebonyolítása; állásközvetítő irodák; állásközvetítői konzultáció; fejvadász szolgáltatás; foglalkoztatási

konzultáció, tanácsadás; humán erőforrás részlegként való működés mások számára; humán erőforrásokkal
kapcsolatos konzultáció; munkaerő-felvételi tanácsadás; munkaerő alkalmassági vizsgálata; munka- és munkaerő
közvetítés; munka- és karrier lehetőségekre vonatkozó információs szolgáltatások; segítségnyújtás személyzeti
kérdésekben; rövid önéletrajzok készítése mások számára; munkavállalással kapcsolatos információk
szolgáltatása; munkaerő-toborzással kapcsolatos információnyújtás; munkaerő-toborzás; munkaerő-közvetítéssel
kapcsolatos konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; munkaerő toborzási hirdetés; munkaerő toborzáshoz
kapcsolódó interjú szolgáltatások; személyiségvizsgálat munkaerő-toborzási célokra; szakmai önéletrajz írása
mások számára; szakmai hozzáértés tesztelése; üzletszervezéssel és üzletvezetéssel kapcsolatos szaktanácsadás a
személyzeti menedzsment terénÜzleti munkaerő-toborzással kapcsolatos tanácsadás; toborzási információk
nyújtása globális számítógépes hálózaton keresztül; reklámozással, hirdetéssel kapcsolatos statisztikák
összeállítása; karriertervezési szolgáltatások.
41

Konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos szemináriumok

szervezése; blogírási szolgáltatások; elektronikus kiadványok megjelentetése.
42

Információtechnológiai [IT] szolgáltatások; adatbányászat; multimédiás termékek tervezése és fejlesztése;

számítógépes adatbázisok tervezése; számítógépes rendszerek tervezése;weboldal készítési és karbantartási
szolgáltatás; weboldalak tervezése és készítése; alkalmazás-szolgáltatás;információtechnológiai [IT] konzultáció,
tanácsadás és információs szolgáltatások; keresőmotorok biztosítása kommunikációs hálózatokon való
adatszerzéshez; adatbázis kezelésére szolgáló szoftverek tervezése és fejlesztése;internetes weboldalak
összegyűjtése.
( 210 ) M 18 03808
( 220 ) 2018.12.19.
( 731 ) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Szabadalmi és Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Pályázatok kiírása, pályázatokkal kapcsolatos hirdetés, ügyintézés.

36

Pénzügyi szolgáltatások pályázati díjakkal kapcsolatosan.

41

Nevelés, oktatás, sport és kulturális tevékenység, fiatal tehetségek támogatása a sport, a művészet és a

tudomány területén, helyi közösségek oktatása, sport és kulturális tevékenységek támogatása,
tehetséggondozásban részt vevő szakemberek támogatása, díjazása.
44

Orvosi szolgáltatások, élmény és művészeti terápiás programok, fogyatékkal élő és veszélyeztetett

gyermekek számára.
( 210 ) M 18 03809
( 220 ) 2018.12.19.
( 731 ) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Szabadalmi és Ügyvivői Iroda, Budapest
( 541 ) MOL ALAPÍTVÁNY
( 511 ) 35

Pályázatok kiírása, pályázatokkal kapcsolatos hirdetés, ügyintézés.

36

Pénzügyi szolgáltatások pályázati díjakkal kapcsolatosan.

41

Nevelés, oktatás, sport és kulturális tevékenység, fiatal tehetségek támogatása a sport, a művészet és a

tudomány területén, helyi közösségek oktatása, sport és kulturális tevékenységek támogatása,
tehetséggondozásban részt vevő szakemberek támogatása, díjazása.
44

Orvosi szolgáltatások, élmény és művészeti terápiás programok, fogyatékkal élő és veszélyeztetett

gyermekek számára.
( 210 ) M 18 03820
( 220 ) 2018.12.19.
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( 731 ) Donkó József, Székesfehérvár (HU)

BM Group Hungária Kft., Isaszeg (HU)
( 740 ) SBGK 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; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy
ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális
rögzítésű média; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek,
adatfeldolgozó berendezések, számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
11

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

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
37

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

szolgáltatás).
( 210 ) M 18 03847
( 220 ) 2018.12.20.
( 731 ) HELL ENERGY Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Kávé; kávéaromák; kávéitalok; kávékivonatok; kávéesszenciák; kávékoncentrátumok; tejes kávéitalok; kávé

tejjel; koffeinmentes kávé; ízesített kávék; kávé kifőtt formában; maláta kávé kivonatok; jegeskávék.
A rovat 136 darab közlést tartalmaz.
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