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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 210 ) M 18 00619
( 220 ) 2018.02.23.
( 731 ) Évszázad Technológia Innovációk Bt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 36

Pénzügyi ügyletek; pénzügyi elemzések; tanácsadás; természeti beruházási projektek fejlesztése;

szennyvíztisztításhoz kapcsolódó projektek jelzésére szolgáló logó az egyes projektek/termékek logójának
kiegészítéseként.
( 210 ) M 18 00741
( 220 ) 2018.03.08.
( 731 ) Wine Concept ZRt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Csiha Judit és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Tokaj Nobili
( 511 ) 33
35

Tokaj eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő bort tartalmazó aperitifek, likőrök.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 18 00743
( 220 ) 2018.03.08.
( 731 ) Kriston Andrea, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Árva Katalin ügyvéd, Budapest
( 541 ) KRISTON INTIMFITNESS
( 511 ) 35

Reklámozás nevelési, sport és kulturális tevékenységekkel kapcsolatosan nyújtott szolgáltatások körében;

reklámozási és hirdetési szolgáltatás nyújtása online és nyomtatott médiumokon keresztül nevelési, sport és
kulturális tevékenységek körében; nevelési, sport és kulturális tevékenység végzését elősegítő kereskedelmi
ügyletek; kereskedelmi adminisztráció nevelési, sport és kulturális tevékenység végzésével kapcsolatban;
időpontfoglalás és terembérlet szervezése, nyilvántartása; tanfolyamok szervezése és nyilvántartása, jelentkezők
és oktatók nyilvántartása; adminisztrációs szolgáltatások nevelési, sport és kulturális tevékenységekkel
kapcsolatban; adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal nevelési, sport és kulturális
tevékenységgel kapcsolatban; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások nevelési, sport és kulturális tevékenységgel
kapcsolatban; szolgáltatások bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból nevelési, sport és
kulturális tevékenységgel kapcsolatban; fogyasztói hűségprogramok igazgatása nevelési, sport és kulturális
tevékenységgel kapcsolatban; időpont-emlékeztető szolgáltatások nevelési, sport és kulturális tevékenységgel
kapcsolatban; piackutatás nevelési, sport és kulturális tevékenységgel kapcsolatban; reklámanyag frissítése és
kölcsönzése nevelési, sport és kulturális tevékenységgel kapcsolatban; reklámlevél szolgáltatás nevelési, sport és
kulturális tevékenységgel kapcsolatban; statisztikák összeállítása.
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
45

Nevelési, sport és kulturális szolgáltatások nyújtását segítő jogi szolgáltatások, jogi tanácsadás; nevelési,
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sport és kulturális szolgáltatók közötti alternatív vitarendezés, közvetítés; szellemi tulajdonjogok figyelemmel

kísérése jogi tanácsadás céljából; szellemi tulajdonnal kapcsolatos konzultáció; szerzői jogok kezelése.
( 210 ) M 18 01005
( 220 ) 2018.03.29.
( 731 ) Polezsajev Mihály, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

Halkonzerv, kaviár, tartósított, szárított élelmiszer, kaviárpótló.

( 210 ) M 18 01006
( 220 ) 2018.03.29.
( 731 ) Polezsajev Jegor, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

Halkonzerv, kaviár, fagyasztott tartós élelmiszer, kaviárpótló.

( 210 ) M 18 01007
( 220 ) 2018.03.29.
( 731 ) Polezsajev Jegor, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

Halkonzerv, kaviár, fagyasztott szárított élelmiszer.

( 210 ) M 18 01536
( 220 ) 2018.05.18.
( 731 ) Virág Nikolett, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

Papír és karton; nyomdaipari termékek;fényképek; papíráruk és irodaszerek, bútorokkivételével;

rajzkellékek és művészeti kellékek; fóliákés tasakok csomagoláshoz.
28

Játékok, játékszerek és ajándéktárgyak.

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 01538
( 220 ) 2018.05.17.
M572

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 6. szám, 2019.03.28.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
( 731 ) Dr. Szepesi Richárd József, Budapest (HU)

( 740 ) Horváth Péter Pál Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

kereskedelmi vagy reklámcéllal; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi
célokból; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; értékesítési promóciós
szolgáltatások; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és reklámszolgáltatások; kereskedelmi
információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és
megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy
reklámcélú vásárok szervezése; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;
közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell
közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; marketing szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység
számítógépes hálózaton; on-line piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; piaci
tanulmányok; piackutatás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok,
prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek
készítése; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek
írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés;
segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti
tevékenységek menedzsmentjében; szabadtéri reklámozás, hirdetés; szállodai üzletvezetés; szponzorok
felkutatása; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; termékminták, áruminták terjesztése; üzleti
értékelések; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs
szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók
összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment
szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás,
információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel
kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel sportolók
számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vásárlási megrendelések ügyintézése.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; bálok szervezése; coaching

[tréning]; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; fitnesz órák vezetése; golflétesítmények
üzemeltetése; idegenvezetős túrák levezetése; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok
szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; partik tervezése [szórakoztatás];
szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; személyi edző
szolgáltatások [fitnesz edzés]; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások;
vidámparkok.
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; átmeneti szállások kiadása; bár szolgáltatások; éttermi

szolgáltatások; foglalás panziókban; gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak;
kempingezési lehetőség biztosítása; motelek; panziók; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz
[érkezések és távozások ügyintézése]; szállásfoglalás; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai
szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások; turistaházak, üdülők; üdülőtáborok szolgáltatásai
[szállásadás]; vendéglátás.
( 210 ) M 18 01684
( 220 ) 2018.06.04.
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( 731 ) FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft., Budapest (HU)

( 546 )

( 511 ) 11

Kéménykürtők, füstcsatornák, tűzcsatornák; füstcsatornák, tűzcsatornák (kéménynél).

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kémény-alkatrész kereskedés.

37

Kéményseprés; kéményépítés; kéményseprőipari közszolgáltatás, kéményseprőipari szempontrendszer

szerinti terv-felülvizsgálat.
41

Szakmai képzés.

( 210 ) M 18 02093
( 220 ) 2018.07.09.
( 731 ) Bodor Ferenc, Akasztó (HU)
( 541 ) EuCool
( 511 ) 11

Elektromos hűtőgépek, hűtőszekrények; vitrines hűtőszekrények; vitrines hűtők; légkondicionáló panelek

hűtőhelyiségekhez, hűtőkamrákhoz; kombinált hűtő- és fagyasztógépek; kereskedelmi hűtőegységek; italok
tárolására szolgáló hűtött szekrények; italok bemutatására szolgáló hűtött szekrények; ipari hűtőberendezések;
hűtött tisztított vizet adagoló berendezések; hűtött szállítótartályok, konténerek; hűtött italok adagolására szolgáló
berendezések; hűtött italadagoló [nem árusító] egységek; hűtött italadagoló egységek; hűtött italadagoló egységek
[nem árusításra]; hűtőrendszerek korcsolyapályákhoz; hűtőkészülékek és berendezések; hűtőkészülékek;
hűtőkamrák, hűtőraktárak; hűtőhelyiségek, hűtőkamrák; hűtőgépek és hűtőberendezések; hűtőgépek;
hűtőberendezések/hűtőgépek; hűtőberendezések folyadékokhoz; hűtőberendezések és -felszerelések;
hűtőberendezések; hűtőberendezés; hűtő-fagyasztók; hűtő és fagyasztó berendezések; háztartási hűtőgépek,
hűtőszekrények; fűtő, hűtő, szellőztető, légkondicionáló és tisztítóberendezések (szobai); evaporatív hűtőtornyok
[párahűtés]; étel és ital készítéséhez főző, melegítő, hűtő és feldolgozó berendezések; elektromos hűtők,
hűtőszekrények [háztartási célokra]; világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-,
vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
37

Hűtőberendezések üzembe helyezése; hűtőberendezések tervszerű szervizelése; hűtőberendezések javítása

és karbantartása; hűtőberendezések és -készülékek javítása és karbantartása; fűtő- és hűtőberendezések üzembe
helyezése.
( 210 ) M 18 02200
( 220 ) 2018.07.20.
( 731 ) Hoffmann János, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Gyepes Péter Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
40

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

( 210 ) M 18 02474
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( 220 ) 2017.10.17.
( 731 ) Apple Inc., Cupertino, California (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Számítógépes szoftver videó- és multimédiás tartalmak létrehozásához, szerkesztéséhez, importálásához,

exportálásához és megosztásához, animáció, grafika, zene,hanghatások és speciális effektusok hozzáadása videóés multimédiás tartalmakhoz, valamint videó- és multimédiás tartalom közzététele webhelyeken és közösségi
média platformokon.
( 210 ) M 18 02613
( 220 ) 2018.09.07.
( 731 ) HighCosm Bt., Budapest (HU)
( 541 ) Dr. Kelen
( 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).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 02619
( 220 ) 2018.09.07.
( 731 ) Waterland Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 11

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

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
32

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

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

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

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 02629
( 220 ) 2018.09.10.
( 731 ) Trading of Occupational Products Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 3

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
csiszolószerek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); kézhigiénia (tisztító szerek,
kézápoló krémek, adagolók, száraz és nedve törlőkendők, elsősegély (fertőtlenítő, ragtapasz, elsősegély állomás),
szemeteszsák.
9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók, hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru); munka- és védőeszközök (fej- és elemlámpák, kiegészítők, hallásvédők, légzésvédők, fej- és
szemvédők, zuhanás elleni védőeszközök, jelzőlámpa, izzó, elem, kármentesítő termékek); munka- és
védőruházat (textil- és mártott kesztyűk, téli ruházat, eső elleni ruházat, mentőmellény, speciális ruházat
(hűtőházi, hegesztő-, higiénés védő-, elektromos szigetelő-, láng-, hő- és saválló, vágásbiztos, speciális kesztyűk))
munka- és védőlábbelik (bakancsok, félcipők, szandálok, lábujjvédők, PVC és gumicsizmák, kiegészítők); bőr
védőfelszerelések.
25

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

bőrkesztyűk és kötények; divatruházat, promóciós ruházat; katonai- és vadászruházat; egyéb bőr ruházat.
( 210 ) M 18 02755
( 220 ) 2018.09.19.
( 731 ) Nieder Zoltán, Budapest (HU)
( 541 ) Bonbon Hemingway Kávé, Tea- édesség szaküzletek
( 511 ) 30
43

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok.
Vendéglátás (élelmezés).

( 210 ) M 18 02769
( 220 ) 2018.09.20.
( 731 ) Noé Balázs, Budapest (HU)
Lajtár Jenő, Herceghalom (HU)
( 546 )
( 511 ) 12

Kerékpár, kerékpár alkatrész; kerékpárabroncs-karimák; kerékpár abroncsok, gumik; kerékpárcsengők;

kerékpár hajtókarok; kerékpár kerékagyak; kerékpárkerekek, biciklikerekek; kerékpár kitámasztók, stenderek;
kerékpárkormányok; kerékpár küllők; kerékpár nyergek; kerékpárok; kerékpáros táskák, biciklis táskák;
kerékpárpedálok; kerékpárpumpák; kerékpár sárvédők; kerékpár utánfutók; kerékpárvázak; kerékre rögzíthető
küllődíszek.
( 210 ) M 18 02770
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( 220 ) 2018.09.21.
( 731 ) Viastein Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 6

Fémszerkezetek; hordozható fémszerkezetek; hordozható, mobil fémszerkezetek; szállítható, mobil

fémszerkezetek.
19

Beton; építőelemek betonból; nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt,

szurok és bitumen; nem fémből készült hordozható szerkezetek.
35

Fémszerkezetekkel, hordozható fémszerkezetekkel, hordozható, mobil fémszerkezetekkel, szállítható, mobil

fémszerkezetekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelem; betonnal, beton építőelemekkel, nem fém
építőanyagokkal, nem fémből készült merev építési csövekkel, aszfalttal, szurokkal és bitumennel, nem fémből
készült hordozható szerkezetekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelem; építkezéssel, javítással, szerelési
szolgáltatásokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelem; tudományos és műszaki szolgáltatásokkal, valamint az
idetartozó tervezői és kutatói tevékenységekkel, mérnöki munkákkal, szolgáltatásokkal kapcsolatos kis- és
nagykereskedelem.
37

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

szolgáltatás).
42

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

munkák, szolgáltatások.
( 210 ) M 18 02883
( 220 ) 2018.10.04.
( 731 ) Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) Nógrádi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (képzés); eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); személyes oktatófórumok rendezése és levezetése;
nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
44

Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.

( 210 ) M 18 02897
( 220 ) 2018.10.09.
( 731 ) Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Termelő és Forgalmazó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Mikófalvi Gábor, Budapest
( 554 )

( 511 ) 32

Alkoholmentes almabor; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes

gyümölcskivonatok; alkoholmentes koktélok; alkoholmentes teaízű italok; alkoholmentes üdítőitalok; aloe vera
italok, alkoholmentes; ásványvíz [italok]; asztali vizek; gyömbéres üdítőital; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok,
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alkoholmentes; izotóniás italok; kávé ízesítésű üdítőitalok; limonádék; méz alapú alkoholmentes italok; szénsavas

víz; szódavizek; szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz; vizek[italok]; zöldséglevek [italok].
( 210 ) M 18 02916
( 220 ) 2018.10.10.
( 731 ) Bakos Attila, Budapest (HU)
( 740 ) Rezes Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás), jógapszichoterápiai képzések tartása és szervezése; életmód
tanácsadó képzések tartása és szervezése; jóga filozófia előadások tartása; védikus filozófia előadások tartása;
bhakti filozófia előadások tartása; jógapszichoterápia előadások tartása; asztro pszichológia előadások tartása;
meditációs tanfolyam tartása; jógatábor tartása; koncertek szervezése és lebonyolítása; reinkarnációs kurzus
tartása; vallástörténeti előadások tartása; vallásoktatás; könyvkiadás; magyar őstörténeti előadások tartása;
egyetemes történeti előadások tartása; jóga összejövetelek szervezése; reinkarnációs kutatás, továbbá mindezek
online elérhető módon.
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), jógapszichoterápia szolgáltatás; hangterápia és hanggyógyászat
szolgáltatás; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; életmód tanácsadási szolgáltatások.
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), jóga összejövetelek szervezése; reinkarnációs kutatás;
vallási összejövetelek szervezése; vallási szertartások levezetése; online közösségi hálózatok szolgáltatásai; a
VÉDANTIN KÉPZŐ online szolgáltatásai.
( 210 ) M 18 02944
( 220 ) 2018.10.10.
( 731 ) Koszó Mihály, Szeged (HU)
( 541 ) PR KÓD
( 511 ) 16

Füzetborítók, tolltartó, füzetek.

18

Iskolatáska, hátizsákok, esernyők.

25

Pólók, pulóverek, cipők, sapkák, nadrágok.

( 210 ) M 18 03013
( 220 ) 2018.10.16.
( 731 ) Vogix4 Kft., Sződliget (HU)
( 740 ) Kozma & Tóth 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
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ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására

szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális
rögzítésű média; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek,
adatfeldolgozó berendezések, számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
28

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 18 03040
( 220 ) 2018.10.18.
( 731 ) Sütő Olívia, Budapest (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Tanácsadó, Márkavédelmi, Marketing és Szolgáltató Kft, Budapest
( 546 )

( 511 ) 24
25

Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályba.
Ruházati termékek; női-, férfi-, gyerek- és babaruhák; cipők; szandálok; sportcipők; lábbelik; gyógy- és

normál papucsok; kendők; kabátok; kalapok; táskák; harisnyák; zoknik; blúzok; ingek; pólók; kosztümök;
öltönyök; nyakkendők; kesztyűk; pulóverek; ruházati kiegészítők; női-, férfi- gyerek alsóneműk; fürdőruhák;
sportruházat.
35

Ruházati termékek; női-, férfi-, gyerek- és babaruhák; cipők; szandálok; sportcipők; lábbelik; gyógy- és

normál papucsok; kendők; kabátok; kalapok; táskák; harisnyák; zoknik; blúzok; ingek; pólók; kosztümök;
öltönyök; nyakkendők; kesztyűk; pulóverek; ruházati kiegészítők; női-, férfi- gyerek alsóneműk; fürdőruhák;
sportruházat kereskedelmi ügyleteinek bonyolítása, beleértve internetes kereskedelmet is; reklámozás és
marketing tevékenységek; termékbemutatók és kiállítások szervezése és lebonyolítása; ruházati termékek; női-,
férfi-, gyerek- és babaruhák; cipők; szandálok; sportcipők; lábbelik; gyógy- és normál papucsok; kendők;
kabátok; kalapok; táskák; harisnyák; zoknik; blúzok; ingek; pólók; kosztümök; öltönyök; nyakkendők; kesztyűk;
pulóverek; ruházati kiegészítők; női-, férfi- gyerek alsóneműk; fürdőruhák; sportruházat nagy- és kiskereskedelmi
értékesítése, beleértve az internetes kereskedelmet is; ruházati termékek export- és importkereskedelme.
( 210 ) M 18 03044
( 220 ) 2018.10.18.
( 731 ) S & Sz Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Siófok (HU)
( 740 ) Pintz és Társai Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Babaruházattal, babafelszerelésekkel, babakocsikkal, bababútorokkal, babakozmetikumokkal, biztonsági

babaeszközökkel, etetési eszközökkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; babaruházat,
kismamaruházat és kismama ápolási termékek kis- és nagykereskedelme, valamint webáruházban történő
értékesítése; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; on-line kis- és nagykereskedelmi
szolgáltatások babafelszerelésekkel kapcsolatban; babaruházattal, babafelszerelésekkel, babakocsikkal,
bababútorokkal, babakozmetikumokkal, biztonsági babaeszközökkel, etetési eszközökkel kapcsolatos on-line kisés nagykereskedelmi szolgáltatások; kismamaruházat és kismama ápolási termékek on-line kis- és
nagykereskedelme; katalógusok alapján biztosított babafelszerelésekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi
szolgáltatások; reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; kereskedelmi információs szolgáltatások;
kereskedelmi információs szolgáltatások az interneten keresztül.
( 210 ) M 18 03057
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( 220 ) 2018.10.19.
( 731 ) Nyakas Erik, Zalaegerszeg (HU)
( 740 ) Greskovics Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) tibidabo
( 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].
32

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

italokhoz.
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 18 03059
( 220 ) 2018.10.19.
( 731 ) Nyakas Erik, Zalaegerszeg (HU)
( 740 ) Greskovics 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].
32

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

italokhoz.
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 18 03077
( 220 ) 2018.10.24.
( 731 ) Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Gonda Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Mellékhatás
( 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 03181
( 220 ) 2018.10.29.
( 731 ) Hajdúnánás Városi Önkormányzat, Hajdúnánás (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék (az osztály
betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
18

Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és szállító táskák; esernyők és napernyők; sétapálcák;
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ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

29

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

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

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

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

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

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

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

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 03196
( 220 ) 2018.10.28.
( 731 ) Balkezes Sörfőzde Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Szigetszentmiklós (HU)
( 740 ) Dr. Miskolczi Mária, Budapest
( 541 ) BALKEZES
( 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 03259
( 220 ) 2018.11.06.
( 731 ) IWINEX Export-Import és Kereskedelmi Kft., Sükösd (HU)
( 740 ) PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest
( 541 ) PÖTTÖM
( 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).
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,
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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 03260
( 220 ) 2018.11.06.
( 731 ) Weltner Péter, Budapest (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Tanácsadó, Márkavédelmi, Marketing és Szolgáltató Kft, Budapest
( 546 )
( 511 ) 24

Anyagok fehérneműkhöz; bélések; szövetek; vásznak; textiláruk női-, férfi-, gyerek-, baba-, sportruhák

gyártásához; törülközők.
25

Ruházati termékek; női-, férfi-, gyerek- és babaruhák; cipők; szandálok; sportcipők; lábbelik; gyógy- és

normál papucsok; kendők; kabátok; kalapok; táskák; harisnyák; zoknik; blúzok; ingek; pólók; kosztümök;
öltönyök; nyakkendők; kesztyűk; pulóverek; ruházati kiegészítők; női-, férfi-gyerek alsóneműk; fürdőruhák;
sportruházat; és egyéb ruhaipari kiegészítők.
35

Ruházati termékek; női-, férfi-, gyerek- és babaruhák; cipők; szandálok; sportcipők; lábbelik; gyógy- és

normál papucsok; kendők; kabátok; kalapok; táskák; harisnyák; zoknik; blúzok; ingek; pólók; kosztümök;
öltönyök; nyakkendők; kesztyűk; pulóverek; ruházati kiegészítők; női-, férfi- gyerek alsóneműk; fürdőruhák;
sportruházat kereskedelmi ügyleteinek bonyolítása, beleértve internetes kereskedelmet is; reklámozás és
marketing tevékenységek; termékbemutatók és kiállítások szervezése és lebonyolítása; ruházati termékek; női-,
férfi-, gyerek- és babaruhák; cipők; szandálok; sportcipők; lábbelik; gyógy- és normál papucsok; kendők;
kabátok; kalapok; táskák; harisnyák; zoknik; blúzok; ingek; pólók; kosztümök; öltönyök; nyakkendők; kesztyűk;
pulóverek; ruházati kiegészítők; női-, férfi- gyerek alsóneműk; fürdőruhák; sportruházat nagy- és kiskereskedelmi
értékesítése, beleértve az internetes kereskedelmet is; ruházati termékek export- és importkereskedelme.
( 210 ) M 18 03266
( 220 ) 2018.11.06.
( 731 ) Riegler László, Érd (HU)
( 740 ) Bálint, Kállai és Kende Ügyvédi Iroda, Budapest,
( 546 )
( 511 ) 11

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

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 03282
( 220 ) 2018.11.07.
( 731 ) Aqua Vital Hungary Kft., Székesfehérvár (HU)
( 740 ) Dancs Gergely egyéni ügyvéd, Székesfehérvár
( 546 )

( 511 ) 32
43

Ásványvíz (italok); szénsavas víz; szódavíz; szódavizek; vizek (italok); asztali vizek.
Ivóvízadagoló automaták bérbeadása.
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( 210 ) M 18 03284
( 220 ) 2018.11.08.
( 731 ) Balog Andrea, Szeged (HU)
( 740 ) dr. Bencsik Klaudia, Budapest
( 546 )
( 511 ) 3

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

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

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használthoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrendkiegészítők 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
termék).
36

Gyűjtések szervezése; jótékonysági célú gyűjtések; adománygyűjtés és pénzügyi szponzorálás;

adománygyűjtés.
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

( 210 ) M 18 03285
( 220 ) 2018.11.08.
( 731 ) Horváth István, Tata (HU)
( 740 ) dr. Bencsik Klaudia, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés).

( 210 ) M 18 03287
( 220 ) 2018.11.08.
( 731 ) Asztalos Péter, Makó (HU)
( 740 ) dr. Bencsik Klaudia egyéni ügyvéd, Budapest
( 546 )

( 511 ) 36

Pénzgyűjtési tevékenységek biztosítása a rászorulók számára szükséges orvosi kutatás és eljárások

támogatásához [jótékonysági alapítványi szolgáltatások]; gyűjtések szervezése; pénzügyi szponzorálás,
támogatás.
37

Épületek [belső] tisztítása, takarítása; épülethomlokzat tisztítás, takarítás; takarítási szolgáltatások.

42

Bútortervezés; bútortervezési szolgáltatások.

( 210 ) M 18 03288
( 220 ) 2018.11.08.
( 731 ) Fodor-Csuti Renáta, Székesfehérvár (HU)
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( 740 ) dr. Kaszás Eszter egyéni ügyvéd, Budapest

( 546 )

( 511 ) 3

Kozmetikai szemceruzák; kozmetikai festékek; műszempillák; ragasztószerek műszempillákhoz;

szemöldökceruzák; szemöldökfestékek; kozmetikumok szemöldökhöz; szemöldökfestékek ceruzák és porok
formájában; szemöldökzselé; szempillafestékek; kozmetikai szerek; kozmetikai szerek szempillákhoz; kozmetikai
szerek folyadékok formájában; hidratáló készítmények [kozmetikai szerek].
41

Oktatás, szórakozás és sport.

44

Higiéniai szolgáltatások emberek számára; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; szépségszalonok.

( 210 ) M 18 03289
( 220 ) 2018.11.08.
( 731 ) Kapin Richárd György, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 36
41

Jótékonysági célú gyűjtések; gyűjtések szervezése; adománygyűjtés és pénzügyi szponzorálás.
Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészetiszolgáltatások, (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 03291
( 220 ) 2015.12.29.
( 731 ) SaCHiKo, Kaliningradskaya obl., Bagrationovsk (RU)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 34

Dohányzási cikkek; öngyújtók dohányosoknak; dohányzacskók; gyufásdobozok; szivarszipkák;

cigarettaszipkák; hamutartók/-tálcák; cigaretták; dohánypótló anyagokat tartalmazó cigaretták, nem gyógyászati
használatra; elektromos cigaretták; szivarkák [cigarillók]; szivarok; dohánytartó edények; gyufák; dohány; bagó;
tubák; tubákos szelencék; pipák.
( 210 ) M 18 03293
( 220 ) 2018.11.07.
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( 731 ) Bausch & Lomb Incorporated, Rochester, New York (US)

( 740 ) Sütő és Burger Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) OCUVITE MAX
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati készítmények és anyagok; szemre alkalmazandó készítmények és anyagok;

vitamin, ásványi és táplálkozási kiegészítők és étrendi kiegészítők.
( 210 ) M 18 03296
( 220 ) 2018.11.06.
( 731 ) Kosik Kristóf János, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gyöngy Dóra, Budapest
( 541 ) Én vagyok a legendás közönség
( 511 ) 25

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

( 210 ) M 18 03297
( 220 ) 2018.11.06.
( 731 ) Béres Anett, Budapest (HU)
( 541 ) MAXXIMUS
( 511 ) 25
32

Sport ruházat.
Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek; sport

ital; szörpök és más készítmények italokhoz, energia italok, zsírégető italok, fitnesz italok, vitaminos italok,
fehérje italok.
35

Alkoholmentes italok, édességek, sütemények,fitnesz termékek forgalmazása.

( 210 ) M 18 03308
( 220 ) 2018.11.08.
( 731 ) Aldi Magyarország Élelmiszer Bt., Biatorbágy (HU)
( 740 ) Zimányi és Fakó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) RIVER
( 511 ) 32

Alkoholmentes aloe vera italok; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes koktélok; üdítőitalok;

alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcsnektárok;
alkoholmentes italok; alkoholmentes kávé ízesítésű italok; alkoholmentes tea ízesítésű italok; méz alapú
alkoholmentes italok; alkoholmentes almabor; sör; energia italok; dzsúzok; gyömbéres üdítőital; izotóniás italok;
szénsavas víz; limonádék; vizek [italok]; tejsavó alapú italok; seltzer víz; ásványvíz [italok]; smoothie-k
[gyümölcs- vagy zöldségitalok]; szódavizek; sörbetek [italok]; asztali vizek; paradicsomlevek [italok].
( 210 ) M 18 03313
( 220 ) 2018.11.08.
( 731 ) dr. Holló Dóra, Budapest (HU)
( 541 ) Sinequanon
( 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).
16

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

tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék (az osztály
betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 03314
( 220 ) 2018.11.08.
( 731 ) Bodnár Éva, Budapest (HU)
( 740 ) Baruch Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) AMNESIA EVA PROKAI
( 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).
24

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

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

( 210 ) M 18 03316
( 220 ) 2018.11.09.
( 731 ) MedAlliance Holding Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & Mc Kenzie Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 36
44

Biztosítási szolgáltatások, pénzügyi szolgáltatások.
Egészségügyi szolgáltatások.

( 210 ) M 18 03319
( 220 ) 2018.11.09.
( 731 ) Magyar Olimpiai Bizottság, Budapest (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).
15

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

16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék (az osztály
betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
18

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

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

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

28

Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek (az osztály betűrend
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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).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 03320
( 220 ) 2018.11.09.
( 731 ) Magyar Olimpiai Bizottság, Budapest (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).
15

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

16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék (az osztály
betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
18

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

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

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

28

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 03321
( 220 ) 2018.11.09.
( 731 ) Magyar Olimpiai Bizottság, Budapest (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).
M587

15

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 6. szám, 2019.03.28.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
Hangszerek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék (az osztály
betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
18

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

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

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

28

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 03323
( 220 ) 2018.11.09.
( 731 ) MKB BANK ZRT., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Barán-Kalász Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MKB AGRÁRPARTNERI KÖZÖSSÉG
( 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).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 03324
( 220 ) 2018.11.09.
( 731 ) MKB BANK ZRT., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Barán-Kalász Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 03325
( 220 ) 2018.11.09.
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( 731 ) Dr. Barán-Kalász Ügyvédi Iroda, 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; sport- és kulturális tevékenységek (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 03326
( 220 ) 2018.11.09.
( 731 ) dr. Barán-Kalász László Ügyvédi Iroda, 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; sport- és kulturális tevékenységek (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 03330
( 220 ) 2018.11.10.
( 731 ) Hudy Alida Lea, Budapest (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
36

Üzleti tanácsadás.
Ingatlan közvetítés; ingatlan értékbecslés; ingatlanközvetítési szolgáltatások; ingatlanügynökségek

szolgáltatásai; ingatlan bérbeadási ügyintézés; ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások; ingatlanpiaccal kapcsolatos
információnyújtás; ingatlanokhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; tanácsadási szolgáltatások
ingatlanbecsléssel kapcsolatban; ingatlanbefeketetéssel kapcsolatos menedzsment szolgáltatások; tanácsadási
szolgáltatások ingatlan-tulajdonjoggal kapcsolatban; ingatlan lízing és bérleti megállapodások ügyintézése;
ingatlanközvetítő irodák szolgáltatásai épületek értékesítésére és bérbeadására; ingatlanügynökségek
szolgáltatásai üzletek bérlésével és eladásával kapcsolatosan.
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( 210 ) M 18 03332
( 220 ) 2018.11.09.
( 731 ) Ever&Ever Kft., Nagykovácsi (HU)
( 541 ) InDiat - A karcsúság titka Indiából!
( 511 ) 5

Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

( 210 ) M 18 03333
( 220 ) 2018.11.09.
( 731 ) Global Web Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság, Mór (HU)
( 740 ) dr. Kovács Kristóf ügyvéd, Budapest
( 541 ) Talentuno
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 03334
( 220 ) 2018.11.09.
( 731 ) PM Design Holding Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Pintz és Társai Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Bőrápoló készítmények; dezodorok és izzadásgátlók; fehérítő [színtelenítő] szerek kozmetikai használatra;

fürdőkészítmények; hajápoló készítmények; henna [kozmetikai festék];kozmetikai cikkek; kozmetikai vatta;
körömdíszítő matricák; műszempillák; nem gyógyhatású kenőcsök, balzsamok; olajok kozmetikai célokra;
parfümök és illatszerek;ragasztószerek kozmetikai használatra; sminkek, arcfestékek;sminkeltávolító
termékek;szappanok és gélek; tisztítókészítmények kozmetikai használatra; zsírok kozmetikai célokra.
( 210 ) M 18 03337
( 220 ) 2018.11.11.
( 731 ) TPF Felsőoktatási és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., 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; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 03338
( 220 ) 2018.11.11.
( 731 ) TPF Felsőoktatási és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., Budapest (HU)
( 541 ) TOMORI FOR TOMORROW
( 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 03342
( 220 ) 2018.11.11.
( 731 ) Dobos János Tamás, Pécs (HU)
Dobos Dániel, Pécs (HU)
( 546 )
( 511 ) 42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 03347
( 220 ) 2018.11.12.
( 731 ) Bittera és Tóth Ügyvédi Iroda, 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).
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 03387
( 220 ) 2018.11.15.
( 731 ) Mindszenti László, Kiskunfélegyháza (HU)
( 740 ) Dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )
( 511 ) 3

Autómosásra, tisztításra, ápolásra, polírozásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló- és

csiszolószerek.
4
35

Autówaxolásra szolgáló anyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek, kenőanyagok.
Autómosásra, tisztításra, ápolásra, polírozásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló- és

csiszolószerek kis- és nagykereskedelme.
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( 210 ) M 18 03388
( 220 ) 2018.11.15.
( 731 ) Egresfalvi László, Szigetmonostor (HU)
( 740 ) Dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29
39

Tej és tejtermékek.
Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

( 210 ) M 18 03390
( 220 ) 2018.11.15.
( 731 ) Szolnoktej Kereskedőház Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 29
39

Tej és tejtermékek.
Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

( 210 ) M 18 03405
( 220 ) 2017.07.14.
( 731 ) Manitowoc Foodservice Companies, LLC, New Port Richey Florida (US)
( 740 ) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) KITCHENCONNECT
( 511 ) 42

Online, nem letölthető számítógépes szoftverek biztosítása élelmiszeripari berendezések nyomon követésére

és ellenőrzésére; számítógépes monitoring szolgáltatásélelmiszeripari berendezés működésére és folyamataira,
valamint mobil és elektronikus figyelmeztetés küldésére.
( 210 ) M 18 03417
( 220 ) 2018.11.16.
( 731 ) Berkó Ingatlan Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Varjas Attila, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
37

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.
Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

szolgáltatás).
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

( 210 ) M 18 03418
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( 220 ) 2018.11.16.
( 731 ) Kiss és Társai Kft., Tata (HU)
( 541 ) Hotel Kiss
( 511 ) 43

Szállodai szolgáltatások, ideiglenes szállásadás, vendéglátás, éttermi szolgáltatások, wellness szolgáltatások,

szoba- és terembérbeadási szolgáltatások.
( 210 ) M 18 03419
( 220 ) 2018.11.16.
( 731 ) Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)
( 740 ) dr. Dulin György, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

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

szörpök és más készítmények italokhoz.
41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 18 03421
( 220 ) 2018.11.16.
( 731 ) Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)
( 740 ) dr. Dulin György, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.
32

Sörök.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 18 03422
( 220 ) 2018.11.16.
( 731 ) Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)
( 740 ) dr. Dulin György, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

Sörök.

( 210 ) M 18 03426
( 220 ) 2018.11.16.
M593

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 6. szám, 2019.03.28.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
( 731 ) Tóth Balázs, Szécsény (HU)

( 546 )

( 511 ) 41

Sporttevékenységek, személyi edzői szolgáltatások.

( 210 ) M 18 03436
( 220 ) 2018.11.19.
( 731 ) Kovács Andrea Bernadett, Budaörs (HU)
Márkus Anna, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 28

Játékok; coaching és tréning játékok-eszközök; önismereti játékok; egy-, két- többszemélyes - és

csapatjátékok; kártyajátékok; társasjáték; kérdés kártyák; értékelő kártyák; tulajdonság kártyák; kép kártyák;
játékelemek (korongok, mágnes csíkok).
41

Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; konferenciák szervezése és

lebonyolítása; on-line elérhető elektronikus publikációk; nem letölthetők; elektronikus könyvek és folyóiratok
on-line publikálása; coaching [tréning]; játékfelszerelések kölcsönzése; játékkölcsönzés; kulturális vagy oktatási
célú kiállítások szervezése; pályaválasztási tanácsadás; elektronikus kiadványszerkesztés; levelező tanfolyamok;
szakmai átképzés; eszmecserék; kollokviumok szervezése és lebonyolítása; mentorálás; személyes oktatófórumok
rendezése és levezetése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; nem reklámcélú szövegek publikálása; szemináriumok
szervezése és lebonyolítása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; oktatás biztosítása; táboroztatás;
oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; online, nem letölthető videók biztosítása; számítógépes
hálózatról online biztosított játékszolgáltatások; meet-upok szervezése/tartása; tanácsadás; egyetemi kurzus
szervezése/ tartása; üzletviteli tanácsadás; vezető képzés- oktatás; tréningek- workshopok lebonyolítása/tartása;
tréninganyagok kidolgozása; pénzügyekkel kapcsolatos coaching; személyi coaching [képzés]; oktatási
szolgáltatások coaching formájában; coaching gazdasági és menedzselési témákban; képzési vagy oktatási
szolgáltatások life coaching [életvezetési tanácsadás] területén; önismereti képzés.
42

Grafikai tervezés; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; tudományos

kutatás; szakszövegek írása.
( 210 ) M 18 03437
( 220 ) 2018.11.19.
( 731 ) Mixit s.r.o., Praha 4 (CZ)
( 546 )

( 511 ) 29

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

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

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég [fagyott víz] (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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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 03438
( 220 ) 2018.11.19.
( 731 ) Új Buda Center Ingatlanforgalmazó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók, hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
15

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

16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék (az osztály
betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
17

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

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

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

ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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).
22

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

vitorlák; zsákok ömlesztett áru szállításához és tárolásához; párnázó-, bélelő- és tömőanyagok, a papír, karton,
gumi vagy műanyagok kivételével; nyers textilrostok és ezek helyettesítő anyagai (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
24

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

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

26

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

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

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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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).
32

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

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

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

áru).
34

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

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

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

szolgáltatás).
38

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

39

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

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).
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 03439
( 220 ) 2018.11.19.
( 731 ) GOTAXI SOLUTION Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35
39

Reklámozás; szabadtéri reklámozás, hirdetés.
Szállítás; taxifuvarozás (személyfuvarozás).

( 210 ) M 18 03452
( 220 ) 2018.11.20.
( 731 ) Mizkan American, Inc., Mt. Prospect (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BERTOLLI CREMISSIMO
( 511 ) 30

Ecetek.

( 210 ) M 18 03453
( 220 ) 2018.11.20.
( 731 ) S.C. Dante International S.A., Bukarest (RO)
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( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

( 541 ) eMAG. Több, mint gondolnád
( 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).

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
szerint jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 03455
( 220 ) 2018.11.20.
( 731 ) Szulyovszky József, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Serfőző Henrik Olivér, Budapest
( 546 )

( 511 ) 28

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

( 210 ) M 18 03457
( 220 ) 2018.11.20.
( 731 ) Szabó György, Bükkszentkereszt (HU)
( 740 ) Dr.Miskolczi Mária, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyhatású teák, főzetek; gyógynövények; gyógyteák.

( 210 ) M 18 03458
( 220 ) 2018.11.20.
( 731 ) Szabó György, Bükkszentkereszt (HU)
( 740 ) Dr.Miskolczi Mária, Budapest
( 541 ) BÜKKI FÜVESEMBER
( 511 ) 5
35

Gyógyhatású teák, főzetek; gyógynövények; gyógyteák.
Gyógynövénykészítmények, gyógyteák kis- és nagykereskedelme; beleértve ezen termékek online

kiskereskedelmét, és az értékesítéshez kapcsolódó fogyasztói tanácsadást.
41

Gyógynövényes népi gyógyászatról szóló előadások és szemináriumok, valamint gyakorlati képzések és

terepen történő szemléltetés (túrák) szervezése és lebonyolítása, illetve e tárgykörben tematikus rendezvények
szervezése és lebonyolítása.
( 210 ) M 18 03459
( 220 ) 2018.11.20.
( 731 ) Szabó György, Bükkszentkereszt (HU)
( 740 ) Dr.Miskolczi Mária, Budapest
( 546 )
( 511 ) 41

Gyógynövényes népi gyógyászatról szóló előadások és szemináriumok, valamint gyakorlati képzések és

terepen történő szemléltetés (túrák) szervezése és lebonyolítása, illetve e tárgykörben tematikus rendezvények
szervezése és lebonyolítása.
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( 210 ) M 18 03460
( 220 ) 2018.11.20.
( 731 ) Szabó György, Bükkszentkereszt (HU)
( 740 ) Dr.Miskolczi Mária, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5
35

Gyógyhatású teák, főzetek; gyógynövények; gyógyteák.
Gyógynövénykészítmények, gyógyteák kis- és nagykereskedelme; beleértve ezen termékek online

kiskereskedelmét, és az értékesítéshez kapcsolódó fogyasztói tanácsadást.
41

Gyógynövényes népi gyógyászatról szóló előadások és szemináriumok, valamint gyakorlati képzések és

terepen történő szemléltetés (túrák) szervezése és lebonyolítása, illetve e tárgykörben tematikus rendezvények
szervezése és lebonyolítása.
( 210 ) M 18 03461
( 220 ) 2018.11.20.
( 731 ) Szabó György, Bükkszentkereszt (HU)
( 740 ) Dr.Miskolczi Mária, Budapest
( 541 ) GYÖRGYTEA
( 511 ) 5
35

Gyógyhatású teák, főzetek; gyógynövények; gyógyteák.
Gyógynövénykészítmények, gyógyteák kis- és nagykereskedelme; beleértve ezen termékek online

kiskereskedelmét, és az értékesítéshez kapcsolódó fogyasztói tanácsadást.
41

Gyógynövényes népi gyógyászatról szóló előadások és szemináriumok, valamint gyakorlati képzések és

terepen történő szemléltetés (túrák) szervezése és lebonyolítása, illetve e tárgykörben tematikus rendezvények
szervezése és lebonyolítása.
( 210 ) M 18 03462
( 220 ) 2018.11.20.
( 731 ) Paper-Form Kft., Budaörs (HU)
( 546 )

( 511 ) 3
16

Tisztító készítményekkel átitatott kendők; tisztítóspray-k; tisztítóhabok.
Hibajavító szalagok írógépekhez; golyóstoll- és ceruzakészletek; golyóstollak; zselés golyóstollak; műanyag

borítékok, mappák; műanyag ragasztóanyagok irodai vagy háztartási célokra.
( 210 ) M 18 03463
( 220 ) 2018.11.20.
( 731 ) Szabó György, Bükkszentkereszt (HU)
( 740 ) Dr.Miskolczi Mária, Budapest
( 541 ) Gyuri bácsi gyógynövényteái
( 511 ) 5
35

Gyógyhatású teák, főzetek; gyógynövények; gyógyteák.
Gyógynövénykészítmények, gyógyteák kis- és nagykereskedelme; beleértve ezen termékek online

kiskereskedelmét, és az értékesítéshez kapcsolódó fogyasztói tanácsadást.
( 210 ) M 18 03464
( 220 ) 2018.11.20.
( 731 ) Szabó György, Bükkszentkereszt (HU)
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( 740 ) Dr.Miskolczi Mária, Budapest

( 541 ) Gyuri bácsi gyógynövénytúrái
( 511 ) 41

Gyógynövényes népi gyógyászatról szóló előadások és szemináriumok, valamint gyakorlati képzések és

terepen történő szemléltetés (túrák) szervezése és lebonyolítása, illetve e tárgykörben tematikus rendezvények
szervezése és lebonyolítása.
( 210 ) M 18 03465
( 220 ) 2018.11.20.
( 731 ) Pölöskei Italgyártó Kft, Pölöske (HU)
( 740 ) Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd
( 541 ) ISOFITT
( 511 ) 32

Alkoholmentes, szénsavas gyümölcsitalok; elektrolitokat tartalmazó sportitalok; energiaitalok; izotóniás

italok; nem szénsavas üdítőitalok; sportitalok; tejsavó alapú italok; víz; vitamintartalmú italok; vitaminnal dúsított
szénsavas víz; vitaminnal dúsított alkoholmentes italok; zöldséglé-italok.
( 210 ) M 18 03466
( 220 ) 2018.11.21.
( 731 ) MadárKontroll Kft., Szentendre (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Madárriasztók.

22

Madárhálók, galambhálók.

37

Madárriasztás lakó- és kereskedelmi épületekről; javítás; szerelési szolgáltatások.

( 210 ) M 18 03469
( 220 ) 2018.11.20.
( 731 ) Dr. Szepesi Richárd József, Budapest (HU)
( 740 ) Horváth Péter Pál Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BalaPort
( 511 ) 35

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

kereskedelmi vagy reklámcéllal; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi
célokból; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; értékesítési promóciós
szolgáltatások; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és reklámszolgáltatások; kereskedelmi
információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és
megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi-vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy
reklámcélú vásárok szervezése; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;
közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell
közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; marketingszolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes
hálózaton; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; piaci tanulmányok;
piackutatás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,
nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése;
reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;
reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés;
segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti
tevékenységek menedzsmentjében; szabadtéri reklámozás, hirdetés; szállodai üzletvezetés; szponzorok
felkutatása; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; termékminták, áruminták terjesztése; üzleti
értékelések; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs
szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók
összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment
szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás,
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információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel

kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel sportolók
számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vásárlási megrendelések ügyintézése.
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; hajók, csónakok kölcsönzése; vízi járművek

tárolása; vízi járművel történő szállítás.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; bálok szervezése; coaching

[tréning]; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; fitnesz órák vezetése; golflétesítmények
üzemeltetése; idegenvezetős túrák levezetése; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok
szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; partik tervezése [szórakoztatás];
szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; személyi edző
szolgáltatások [fitnesz edzés]; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások;
vidámparkok.
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; átmeneti szállások kiadása; bár szolgáltatások; éttermi

szolgáltatások; foglalás panziókban; gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak;
kempingezési lehetőség biztosítása; motelek; panziók; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz
[érkezések és távozások ügyintézése]; szállásfoglalás; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai
szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások; turistaházak, üdülők; üdülőtáborok szolgáltatásai
[szállásadás]; vendéglátás.
( 210 ) M 18 03471
( 220 ) 2018.11.21.
( 731 ) Bábel Sajt Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kiss és Lányi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Hóvirág
( 511 ) 29

Tej és tejtermékek, sajtok.

( 210 ) M 18 03472
( 220 ) 2018.11.20.
( 731 ) Vida Péter Pál egyéni vállalkozó, Szekszárd (HU)
( 740 ) Klacsmann Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) bonsai
( 511 ) 33

Borok.

( 210 ) M 18 03477
( 220 ) 2018.11.20.
( 731 ) Hyundai Mobis Co., Ltd., Seoul (KR)
( 300 ) 201870859 2018.07.24. SI
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MOBIS
( 511 ) 12

Blokkolásgátló fékrendszerek gépjárművekhez; gépkocsik és szerkezeti elemeik; gázbowden

gépjárművekhez; gázpedálok gépjárművekhez; biztonsági légpárnák járművekben; levegő vezérlők
gépjárművekhez; légtartályok gépjárművekhez; irányjelzők járművekhez; hamutartók járművekhez;
nyomatékváltók gépjárművekhez; lopásgátló riasztók járművekhez; lopásgátló eszközök járművekhez; ATA
olajteknők gépjárművekhez; ATA szeleptestek gépjárművekhez; tengelyek járművekhez; tengelykonzolok
gépjárművekhez; tengelyházak gépjárművekhez; tengelycsonkok gépjárművekhez; gömbcsukló gépjárművekhez;
tengelycsapágyak szárazföldi járművekhez; kerékcsapágyak szárazföldi járművekhez; biztonsági övek
gépkocsiülésekhez; gépjárműfékek; fékszervók gépjárművekhez; féktárcsák, tárcsafékek járművekhez; fékdobok
járművekhez; fékhengerek járművekhez; fékbetétek gépkocsikhoz; fékpedálok járművekhez; fékpofák
gépjárművekhez; fékbetétek járművekhez; lökhárító burkolatok gépjárművekhez; lökhárító energiaelnyelő betétek
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gépjárművekhez; lökhárító védőburkolatok gépjárművekhez; lökhárító toldat gépjárművekhez; díszlécek

gépjármű lökhárítókhoz; lökhárító sínek gépjárművekhez; lökhárító merevítők gépjárművekhez; lökhárító lépcsők
gépjárművekhez; vezetőfülkék gépjárművekhez; féknyergek járművekhez; elülső szerelésű henger
gépjárművekhez; autó takaró [formázott]; középső műszerfal gépjárművekhez; vázszerkezetek gépjármű
alvázhoz; gyermekülések járművekhez; tengelykapcsoló szervoegység gépjárművekhez; tengelykapcsoló kábelek
gépjárművekhez; tengelykapcsoló burkolatok gépjárművekhez; tengelykapcsoló tárcsák gépjárművekhez;
tengelykapcsoló házak gépjárművekhez; tengelykapcsoló főhengerek gépjárművekhez; tengelykapcsoló pedálok
szárazföldi járművekhez; tengelykapcsoló szervohengerek gépjárművekhez; tengelykapcsoló kiemelő hengerek
gépjárművekhez; tengelykapcsoló villák gépjárművekhez; központos munkahengerek gépjárművekhez; konzolos
kartámaszok gépjárművekhez; hűtőventillátor tengelykapcsolók szárazföldi járművekhez; tengelykapcsolók
szárazföldi járművekhez; keresztrudak gépkocsi motorburkolatokhoz; felső borítás gépkocsi motorburkolatokhoz;
ütközőbetétek gépjárművekhez; kereszttartók gépjárművekhez; homokinetikus csuklók gépjárművekhez; platók
teherautókhoz; differenciálmű konzolok gépjárművekhez; differenciál házak gépjárművekhez; tárcsa és
tengelykapcsoló szerkezetek gépjárművekhez; tárcsafék tömítések gépjárművekhez; gépjárműajtó biztosító;
ajtókilincsek gépkocsikhoz; gépjárműajtó fellépők; gépjárműajtó szélfogók; kormányösszekötő rudak
gépjárművekhez; emblémák gépjárművekhez; gépjármű motorok; motorburkolatok gépjárművekhez; motor
gumiágy elemek gépjárművekhez; motorolaj-teknő gépjárművekhez; motor alsó burkolatok gépjárművekhez; alsó
sárvédő burkolatok szárazföldi gépjárművekhez; légszűrő betétek szárazföldi járművekhez; olajszűrő betétek
szárazföldi járművekhez; padlókonzolok gépjárművekhez; váz öntvényidomok gépjárművekhez; gáztanksapkák
járművekhez; jármű üzemanyagtartály ajtók; üzemanyagszivattyú jeladók jármű üzemanyagtartályokhoz;
üzemanyagtartályok (járművekhez); díszelemek gépjárművekhez; fogaskerekes hajtások szárazföldi
járművekhez; generátorok gépjárművekhez; generátor egyenirányító gépjárművekhez; generátor forgórészek
gépjárművekhez; generátor álló rész gépjárművekhez; üveg idomok gépjárművekhez; kesztyűtartók járművekhez;
belső tetőbélések gépjárművekhez; fejtámaszok járműülésekhez; motorház szigetelőbetétek gépjárművekhez;
motorház csíkok gépjárművekhez; üresjárati szabályozó berendezés gépjárművekhez; autók belső kárpitozása;
laprugók szárazföldi járművek felfüggesztéseihez; kezelőkarok gépjárművekhez; kezelőkar kábelek
gépjárművekhez; lopásgátló zárak gépkocsik kormánykerekére; elektromos lopásgátló berendezések
járművekhez; sárhányók; szabadon futó tengelykapcsoló gépjárművekhez; karosszérialemezek járművekhez; ajtó
panelek szárazföldi járművekhez; parkolófékek gépjárművekhez; oszlopok gépjárművekhez; bolygókerék tartó
gépjárművekhez; szervókormánymű tömítése gépjárművekhez; erőátviteli mechanizmusok szárazföldi
járművekhez; ablakemelő motorok szárazföldi járművekhez; kardántengelyek gépjárművekhez; impulzus
generátorok gépjárművekhez; hűtőrácsok gépjárművekhez; tükrök gépjárművekhez; visszapillantó tükrök;
tartályok szárazföldi járművekhez; folyadéktartályok szárazföldi járművekhez; gépkocsikhoz való
tetőcsomagtartó dobozok, tetőboxok; tetőpanelek szárazföldi járművekhez; tetőcsomagtartók járművekhez;
gumiperselyek gépjárművek kerékfelfüggesztéseihez; autóülések; ülések háttámlájára rögzíthető tárolók autókban
való használatra kialakítva; biztonsági hevederek, hámok járműülésekhez; autós üléshuzatok; üléspárnák
autókhoz; biztonsági riasztók járművekhez; biztonsági hevederek, hámok járműülésekhez; kardántengelyek
járművekhez; csapok, tengelyek szárazföldi járművekhez; hajtótengelyek, kardántengelyek szárazföldi
járművekhez; gépkocsi lengéscsillapítók; oldaltartók szárazföldi járművekhez; fék beállítószerkezet
gépjárművekhez; pótkeréktartók járművekhez; spoilerek, légterelő szárnyak járművekhez; felfüggesztő rugók,
hordrugók járművekhez; lengéscsillapító rugók járművekhez; stabilizátor rudak szárazföldi járművek
felfüggesztéseihez; kormányművek szárazföldi járművekhez; kormányrudazatok szárazföldi járművekhez;
kormánykerekek járművekhez; gépjármű kormányoszlop; gépjármű kormánykerék tengelyek; lengőkar szigetelő
gépjárművekhez; napfénytetők járművekhez; gépjármű szélvédő árnyékolók; napellenzők gépkocsikba;
szívócsonk gépjármű motorokhoz; szinkronberendezés gyűrűk [szárazföldi járművek alkatrészei]; üveg
járműablakokhoz [félkész termék]; elektromos emelőfalak [szárazföldi járművek részei]; hajtórudak szárazföldi
járművekhez, nem motoralkatrészek; gumiabroncsok, abroncsgumik; nyomatékváltók szárazföldi járművekhez;
vontatórudak járművekhez; gumi lánctalpak gépjárművekhez; sebességváltó kihajtóművek szárazföldi
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járművekhez; sebességváltók, áttételek szárazföldi járművekhez; univerzális tengelykapcsolók szárazföldi

járművekhez; solenoid szelep gépjárművekhez; fékszelep gépjárművekhez; tágulási szelep gépjárművekhez;
karosszéria-gumitömítés szárazföldi járművekhez; kerekek gépjárművekhez; kerék fékhengerek szárazföldi
járművekhez; kerékdísztárcsa szárazföldi járművekhez; kerékhengerek szárazföldi járművekhez; kerékdobok
gépjárművekhez; kerékagyak gépkocsikhoz; gépjármű kerékagy sapka; járműablakok; szélvédőmosó fúvóka;
ablaktörlő, szélvédőtörlő lapátok; szélvédőtörlő motor; szélvédő törlő motor kar gépjárművekhez; famintás
kárpitelem járművekhez; elektronikus gépjármű műszerfalak; tolatásjelzők járművekhez; gépjármű kürtök;
lopásgátló eszközök gépkocsikhoz; olajszűrők gépjárművekhez; tömítések gépjárművekhez.
( 210 ) M 18 03480
( 220 ) 2018.11.19.
( 731 ) Molnár Erzsébet, Békéscsaba (HU)
( 541 ) CLEOPATRA-TORNA
( 511 ) 41

Sporttevékenység, szabadidősport rendezvények szervezése.

( 210 ) M 18 03482
( 220 ) 2018.11.21.
( 731 ) DODO HOME Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Egyházasdengeleg (HU)
( 740 ) Dr. Gyepes Péter Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 20

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

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

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

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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).
( 210 ) M 18 03485
( 220 ) 2018.11.21.
( 731 ) ATV Első Magyar Magántelevíziós Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Stubenvoll Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

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 03488
( 220 ) 2018.11.22.
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( 731 ) MEDINER Gyógyszerkereskedelmi, Marketing és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

( 740 ) Dr. Léka Péter ügyvéd, Debrecen
( 541 ) Lactinelle
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 18 03489
( 220 ) 2018.11.22.
( 731 ) MEDINER Gyógyszerkereskedelmi, Marketing és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)
( 740 ) Dr. Léka Péter ügyvéd, Debrecen
( 541 ) Fluconer
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 18 03490
( 220 ) 2018.11.22.
( 731 ) MEDINER Gyógyszerkereskedelmi, Marketing és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)
( 740 ) Dr. Léka Péter ügyvéd, Debrecen
( 541 ) Terbiner
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 18 03527
( 220 ) 2018.11.26.
( 731 ) Horváth Gabriella, Székesfehérvár (HU)
( 740 ) Dr. Czenczi Anikó, Székesfehérvár
( 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].
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( 210 ) M 18 03544
( 220 ) 2018.11.29.
( 731 ) Households & Toiletries Manufacturing Co., Ltd., Amman (JO)
( 740 ) Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 3

Kozmetikai készítmények fürdőkhöz; szappan; izzadásgátló piperecikkek; kozmetikai krémek; vattapálcikák

kozmetikai célokra; fogkrémek; dezodorok személyes felhasználásra; szőrtelenítők; kozmetikai célú folyadékok,
oldatok; samponok.
5

Fertőtlenítőszerek higiéniai célokra; fertőtlenítőszerek,antiszeptikus készítmények; menstruációs betétek;

égési sérülések kezelésére szolgáló készítmények; jodidok gyógyszerészeti használatra; orvosi alkohol; kenőcsök
leégésre; kenőcsök gyógyszerészeti használatra;szájöblítők gyógyászati célokra; gyógyszerészeti készítmények.
( 210 ) M 18 03554
( 220 ) 2018.11.28.
( 731 ) ALAHÁZ PROJEKT Ingatlanfejlesztő és Forgalmazó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Keszthelyi Oszkár ügyvéd, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás; éttermi szolgáltatás; szállodai szolgáltatás.

( 210 ) M 18 03555
( 220 ) 2018.11.29.
( 731 ) ATV Első Magyar Magántelevíziós Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Stubenvoll Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ATV Spirit
( 511 ) 9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók, hanglemezek; cd-k (kompakt lemezek), dvd-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
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 03556
( 220 ) 2018.11.29.
( 731 ) Pixelgyár Kft., Dunakeszi (HU)
( 541 ) Pixelgyár
( 511 ) 41
42

Szakmai képzés.
Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

( 210 ) M 18 03570
( 220 ) 2018.11.30.
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( 731 ) Medicago Inc., Québec (CA)

( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) FLUFORZA
( 511 ) 5

Influenza vakcina humán gyógyászati felhasználásra.

( 210 ) M 18 03572
( 220 ) 2018.12.01.
( 731 ) Várostanya Településfejlesztő és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.ó, Ásotthalom (HU)
( 541 ) Pipás Chips
( 511 ) 29
43

Édes burgonya chips.
Éttermen kívüli, mozgó éttermi, szolgáltatás.

( 210 ) M 18 03574
( 220 ) 2018.12.03.
( 731 ) Zsindelyes Tanya Kulturális Értékeinek megővásáért alapítvány, Érpatak (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 18 03579
( 220 ) 2018.12.03.
( 731 ) Shanghai Yingtai New Material Technology Co., LTD, Fengcheng town, Fengxian district, Shanghai (CN)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 28

Játékok, medencék [játékcikkek], medencéhez való levegővel felfújt úszók, úszódzsekik, úszóövek,

horgászfelszerelések, hinták, játéklabdák, gördeszkák, karácsonyfák szintetikus anyagból.
( 210 ) M 18 03581
( 220 ) 2018.11.30.
( 731 ) PQ PARTNERS LIMITED, Nicosia (CY)
( 541 ) 5PreveMax
( 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).
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).
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( 210 ) M 18 03582
( 220 ) 2018.11.30.
( 731 ) PQ PARTNERS LIMITED, Nicosia (CY)
( 541 ) DIAMizin
( 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).
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 03590
( 220 ) 2018.12.03.
( 731 ) Skrek Roland, Kaposvár (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Vásárlási megrendelések ügyintézése on-line, interneten keresztül; áruk és szolgáltatások bemutatása

on-line, interneten keresztül; táplálékok, táplálékkiegészítők, italok és takarmányok kutyáknak; kutyaeledelek
kiskereskedelmi szolgáltatása on-line, interneten keresztül; kisállatok, kutyák tartásához, neveléséhez használható
termékek, kellékek, eszközök, elektromos eszközök és játékok; ruházat (állatok számára) kiskereskedelmi
szolgáltatása on-line, interneten keresztül; kutyatartáshoz használható ruházati cikkek és cipők (emberek számára)
kiskereskedelmi szolgáltatása on-line, interneten keresztül.
41

Állatidomítás, kiképzés; állatok engedelmességi képzése, kiképzése.

( 210 ) M 18 03591
( 220 ) 2018.12.03.
( 731 ) Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)
( 541 ) NutraMax
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 18 03592
( 220 ) 2018.12.03.
( 731 ) Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)
( 541 ) Ophtoclean
( 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
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mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 18 03593
( 220 ) 2018.12.03.
( 731 ) Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)
( 541 ) Penochron
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 18 03594
( 220 ) 2018.12.04.
( 731 ) Csizmarik János, Budapest (HU)
Csizmarik Jánosné, Budapest (HU)
Csizmarik Ádám, Budapest (HU)
( 740 ) Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Balesetek elleni védőkesztyűk; védőruhák balesetek, sugárzás és tűz ellen; védőcipők balesetek, sugárzás és

tűz ellen; védőálarcok, -maszkok.
25

Alsóruházat; fehérneműk; alsónadrágok; atlétatrikók; ballonkabátok; bandana kendők; boxer alsónadrágok;

bőrruházat; dzsekik; egyenruhák; esőruhák; felsőruházat; gyermek ruhák; horgászmellények; hosszúnadrágok;
ingek; izzadságfelszívó alsóruházat; kabátok, dzsekik; kalapáruk; kerékpáros ruházat; kész bélések; készruhák;
kesztyűk; kétujjas kesztyűk; kezeslábasok; kötények; kötényruhák; kötöttáruk; mellények; műbőr ruházat;
overálok; munkaruhák; övek; parkák; pólók; pufi dzsekik; pulóverek; ruházat gépkocsivezetőknek; ruházati
cikkek; sapkák; szövetkabátok, felöltők; trikók; fejszalagok (ruházat); izzadságfelszívó zoknik; zoknik.
35

Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi promóció; árubemutatók; marketing.

( 210 ) M 18 03597
( 220 ) 2018.11.30.
( 731 ) BAU-CENTRÁL Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 25
39

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 03598
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( 220 ) 2018.11.30.
( 731 ) Babérliget Hotel Kft., Biatorbágy (HU)
( 740 ) Dr. Török Zoltán György Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BABÉRLIGET
( 511 ) 43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 03603
( 220 ) 2018.12.03.
( 731 ) Reused Products Kft., Miskolc (HU)
( 740 ) Mayer M. Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Alubaba - Újragondolva - Újratöltve
( 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).
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 03604
( 220 ) 2018.12.03.
( 731 ) Reused Products Kft., Miskolc (HU)
( 740 ) Mayer M. Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

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

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

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
31

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

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és
virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta (az osztály
betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 18 03606
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( 220 ) 2018.12.04.
( 731 ) ZAC Property Invest Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kerényi Géza Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Gozsdu Parkoló
( 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).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 03607
( 220 ) 2018.12.04.
( 731 ) Dr. György László, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

Tollak; acél tollak; tolltartók; tolltartó tálcák; tolltartó dobozok; ceruza, -tolltartók; ceruzák; ceruzatartók;

ceruzahegyezők; ceruza tartozékok; ceruza készletek; színes ceruzák; papír kitűzők; kartonpapír kitűzők; füzetek;
füzetborítók; iskolai füzetek; füzetpapír, jegyzetpapír.
25

Pólók; pólóingek; nyomtatott pólók; ujjatlan pólók, trikók; rövid ujjú pólók; kiránduló cipők; gyalogló

cipők; tépőzáras cipők; sapkák; baseball sapka; nadrágok; melegítő nadrágok, tréning nadrágok; bermuda
nadrágok; szabadidős nadrágok; pulóverek; pulóverek, szvetterek; kapucnis pulóverek; pulóverek, mezek; hosszú
ujjú pulóverek; melegítő felsők; melegítő felsők, sportos pulóverek.
41

Oktatás és tanítás; képzés és oktatás; tanítási, oktatási tevékenységek szervezése; oktatási célú szemléltetés

nyújtása; foglalkozások gyerekeknek [szórakoztatás/oktatás]; szórakoztatási, oktatási és képzési szolgáltatások;
idegenvezetős túrák lebonyolítása kulturális helyszíneken oktatási célokból.
( 210 ) M 18 03615
( 220 ) 2018.12.04.
( 731 ) Kaszás-Molnár Andrea, Dunavarsány (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati termékek; fürdőköpenyek, fürdököntösök; hálóköntösök, pongyolák; hosszúnadrágok; ingek;

izzadságfelszívó alsóruházat; jelmezek; kabátok, dzsekik; kalapáruk; készruhák; mellények;pólók; pulóverek;
rövid ujjú ingek; cipők, tornacipők.
35

Divatbemutatók szervezése promóciós célokból; hirdetési felület kölcsönzése; manöken/modellközvetítés

reklám- vagy kereskedelmi célból; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; kereskedelmi és üzleti
kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; reklámügynökségek,
hirdetési ügynökségek; üzleti menedzsment előadóművészek részére.
41

Bálok szervezése; coaching [tréning]; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; egészségklub

szolgáltatások [egészség és fitnesz]; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; filmgyártás,
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kivéve reklámfilmek; fitnesz órák vezetése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangversenyek, koncertek

szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; iskolák általnyújtott oktatási szolgáltatások;
konferenciák szervezése és lebonyolítása; mentorálás; modellt ülés művészek számára; oktatás biztosítása; partik
tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése; show-műsorok készítése; show-műsorok
szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; személyi edző
szolgáltatások [fitnesz edzés]; színházi produkciók; táboroztatás; televíziós szórakoztatás; versenyek szervezése
[oktatás vagy szórakoztatás]; éjszakai klubok; fényképészet; fotóriportok készítése; klubszolgáltatások
[szórakoztatás vagy oktatás]; spotversenyek rendezése; szépségversenyek szervezése; varietéelőadások
bemutatása; zenei produkciók; zeneszerzés.
( 210 ) M 18 03618
( 220 ) 2018.12.05.
( 731 ) Marcsek Jánosné, Szigethalom (HU)
( 740 ) Pintz és Társai Kft., Budapest
( 541 ) FORTENBACHER
( 511 ) 3
5

Testápolási cikkek; olajesszenciák és aromakivonatok; tisztító és illatosító készítmények.
Mandulaolaj gyógyszerészeti célokra; mandulaolaj gyógyászati használatra.

( 210 ) M 18 03626
( 220 ) 2018.12.05.
( 731 ) Penny Market Kft., Alsónémedi (HU)
( 740 ) Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ARANY KORSÓ
( 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).
( 210 ) M 18 03691
( 220 ) 2018.12.12.
( 731 ) Natur Concept Kft., Balatonfüred (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi Jogi Iroda Kft. és Lantos Judit Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16
30

Receptkönyvek, szakácskönyvek; füzetek; tollak.
Péksütemények és cukrászsütemények; aprósütemények, kekszek; briós; burgonyaliszt; búzaliszt; cukor;

cukrászsütemények; diófélékből készült lisztek; durva árpaliszt; élesztő; gabonakészítmények; gofri; hajdinaliszt
[élelmiszerekhez]; kekszek, rágcsálnivalók; kenyér; kenyér kovász nélkül, macesz; kétszersültek; kukoricaliszt;
lisztek; mandulás édességek; müzli; sütemények; süteményekhez való tészta; süteményporok; süteménytészta;
sütőpor; sütőszóda; szendvicsek; szójaliszt; tápiókaliszt; vajas kekszek.
41

Kenyérsütő tanfolyamok, képzések; kenyérsütő tanfolyamok szervezése.

43

Pékség; kávézó; vendéglátás (élelmezés).

( 210 ) M 18 03699
( 220 ) 2018.12.13.
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( 731 ) "CENTREX" Nemzetközi Kiállításstatisztikai Egyesülés, Budapest (HU)

( 740 ) Takácsné dr. Kása Jolán, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 03702
( 220 ) 2018.12.13.
( 731 ) Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Török András Ügyvédi Iroda, 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).
( 210 ) M 18 03706
( 220 ) 2018.12.13.
( 731 ) Wintertm Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Fodor János ügyvéd, Budapest
( 541 ) Pancho Oktatási Központ POK
( 511 ) 9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók, hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
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 03707
( 220 ) 2018.12.13.
( 731 ) Wintertm Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Fodor János ügyvéd, Budapest
( 541 ) Pancho Training Center PTC
( 511 ) 9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók, hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
M611

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 6. szám, 2019.03.28.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

valamennyi áru).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 03708
( 220 ) 2018.12.13.
( 731 ) SANOFI, Paris (FR)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) ZENIBE
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 18 03720
( 220 ) 2018.12.14.
( 731 ) Zhang Bin, Kecskemét (HU)
( 740 ) Lakos Ügyvédi Iroda, Kecskemét
( 546 )

( 511 ) 29
43

Zöldségek, tartósított.
Vendéglátás.

( 210 ) M 18 03741
( 220 ) 2018.12.17.
( 731 ) Csébits Ádám, Kőszeg (HU)
( 546 )

( 511 ) 21

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

villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok;
takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,
porcelán- és fajanszáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 18 03746
( 220 ) 2018.12.17.
( 731 ) Érkontroll Korlátolt Felelősségű Társaság, Szeged (HU)
( 740 ) dr. Sipka Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 546 )
( 511 ) 44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 03846
( 220 ) 2018.12.20.
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( 731 ) HELL ENERGY Magyarország Kft., Budapest (HU)

( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) HELL
( 511 ) 30

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

tejjel; koffeinmentes kávé; ízesített kávék; kávé kifőtt formában; maláta kávé kivonatok; jegeskávék.
( 210 ) M 18 03858
( 220 ) 2018.12.21.
( 731 ) Szarvas Ádám e.v., Békéscsaba (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

Szemüvegek, napszemüvegek, sportszemüvegek, szemüveg zsinór, szemüvegtokok.

( 210 ) M 19 00004
( 220 ) 2019.01.02.
( 731 ) Metcalf Éva, Budapest (HU)
( 541 ) ME & MY MUMMY
( 511 ) 25

Ruházati termékek, gyerekruházati termékek, ruházati kiegészítők.

( 210 ) M 19 00006
( 220 ) 2019.01.03.
( 731 ) FESTÉK BÁZIS Gyártó és Kereskedelmi Zrt., Győr (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 541 ) VALMOR
( 511 ) 2

Kültéri és beltéri festékek és bevonatok gyártása; flexibilis festék padlóbevonat; kül- és beltéri szemcsés

lábazat- és betonfesték; garázsfesték; biztonságos padló- és jelölő festék; kőbalzsam; flexibilis folyékony
festékfólia; flexibilis tetőszigetelő festékbevonat; kültéri időjárásálló és szigetelőfesték; univerzális festék
mélyalapozó; beltéri diszperziós falfesték; kontrol falfesték; penészgátló falfesték illatosított; homlokzatifesték;
vakolat színezőanyagok; AIR FLOW lélegző beltéri falfesték; AIR FLOW lélegző mélyalapozó; AIR FLOW
kenhető hőtükör; AIR FLOW beltéri hőtükörfesték.
35

Kültéri- és beltéri építőipari termékek és festékek, bevonatok kereskedelmi ügyleteinek végzése és

bonyolítása; reklámozás és marketing tevékenységek; termékbemutatók és kiállítások szervezése és lebonyolítása;
internetes értékesítés; online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton.
( 210 ) M 19 00007
( 220 ) 2019.01.03.
( 731 ) FESTÉK BÁZIS Gyártó és Kereskedelmi Zrt., Győr (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 541 ) FACTOR
( 511 ) 2

Festékek, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; valamint fapácok; színező anyagok; maróanyagok;

tapéták eltávolítására szolgáló készítmények; zománcok; festékhígítók; festékekhez használt kötőanyagok;
bevonó anyagok festékekhez, fafestékek; tűzálló festékek; festék lemosók; falazúrok.
35

Építőipari termékek és festékek, lakkok, rozsdagátló és fakonzerváló szerek, valamint fapácok,

színezőanyagok, maróanyagok, tapéták eltávolítására szolgáló készítmények, zománcok, festékhígítók,
festékekhez használt kötőanyagok, bevonó anyagok festékekhez, fafestékek, tűzálló festékek, festék lemosók,
falazúrok kereskedelmi ügyleteinek végzése, bonyolítása; reklámozás és marketing tevékenységek; termék-
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bemutatók és kiállítások szervezése és lebonyolítása; internetes értékesítés; online hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton.
( 210 ) M 19 00018
( 220 ) 2019.01.04.
( 731 ) International Hospitality Concepts Limited, Hong Kong (HK)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) LIBERTY
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 19 00019
( 220 ) 2019.01.04.
( 731 ) International Hospitality Concepts Limited, Hong Kong (HK)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) TRINITY
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 19 00020
( 220 ) 2019.01.07.
( 731 ) Beijing Qian Dai Fu Information & Technology Company, Beijing (CN)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Üzleti adminisztrációs szolgáltatások, nevezetesen teljeskörű vízumügyintézési szolgáltatás nyújtása

diplomáciai képviseletek, nagykövetségek, konzulátusok, légitársaságok, utazási irodák, szervezetek és
kereskedelmi testületek számára; vízumügyintézéssel kapcsolatos üzleti tanácsadási és konzultációs
szolgáltatások; üzleti információs szolgáltatások nyújtása vízumügyintézéssel kapcsolatos megkeresések
vonatkozásában.
39

Utazásszervezés és utazási irodai szolgáltatások, beleértve utazási vízumok és utazási okmányok intézését;

utazásszervezéshez, utazási vízumokhoz és utazási okmányokhoz kapcsolódó információs szolgáltatások
nyújtása; utazási tanácsadási szolgáltatások nyújtása.
45

Utazási vízumok kiadása; ezzel kapcsolatos tanácsadási és konzultációs szolgáltatások nyújtása.

( 210 ) M 19 00075
( 220 ) 2019.01.15.
( 731 ) Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Étrendkiegészítők csontozat megfelelő szerkezetének fenntartására; diétás ételek gyógyászati célokra; diétás

italok gyógyászati célokra; gyógyszerek humángyógyászati használatra.
( 210 ) M 19 00076
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( 220 ) 2019.01.15.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 19 00077
( 220 ) 2019.01.15.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) DROVELIS
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 19 00078
( 220 ) 2019.01.15.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 19 00079
( 220 ) 2019.01.15.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 19 00080
( 220 ) 2019.01.15.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 19 00082
( 220 ) 2019.01.14.
( 731 ) Guo Qingsheng, Budapest (HU)
( 740 ) Ladányi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

( 210 ) M 19 00098
( 220 ) 2019.01.15.
( 731 ) AVALON PARK Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) AVALONIA
( 511 ) 35

Marketing szolgáltatások; reklám és marketing; marketing-tanácsadás és -szolgáltatások; reklám és

marketing szolgáltatások; online reklám- és marketingszolgáltatások; reklám, marketing és promóciós anyagok
terjesztése; reklámozás, marketing és promóciós konzultáció, tanácsadó és segítségnyújtási szolgáltatások;
reklámanyag készítése; internetes reklámozási szolgáltatások; nyomtatott reklámanyagok terjesztése;
reklámtervezés és -elhelyezés; reklámozás, hirdetés, beleértve a számítógépes hálózatokon történő online
reklámozást; reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások.
41

Sportversenyek rendezése; sport és kulturális tevékenységek; szórakoztatás.
M615
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Szállodai szolgáltatások; üdülőtáborok szolgáltatásai (szállásadás); vendéglátóipar; turistaszállásokkal

kapcsolatos szolgáltatások.
( 210 ) M 19 00102
( 220 ) 2019.01.16.
( 731 ) RIEL Kft., Solymár (HU)
( 740 ) Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) Nestron
( 511 ) 9

Biztonsági kamerák; zártláncú televíziós kamerák; állványok kamerákhoz; lineáris képérzékelőt tartalmazó

kamera; mozgás hatására bekapcsoló kamerák; digitális kamerák; felügyeleti kamerák; memóriakártyák
kamerákhoz; eszközök kamerák, fényképezőgépek felszereléséhez; képrögzítő készülékek; infravörös kamerák;
fedélzeti kamerák; kamerák járművekhez; halszemoptikák kamerákhoz; termografikus kamerák; videovevők;
videoszerverek; videó streaming eszközök; infravörös érzékelők; infravörös érzékelő berendezések; tv-szabvány
átalakítók; analóg-digitális átalakítók, konverterek; képfeldolgozó készülékek; számítógépes programok
képfeldolgozáshoz; számítógépes program digitális képfeldolgozáshoz; elektromos tápegységek; tápegységek
[transzformátorok]; szünetmentes tápegységek; optikai kábelek; száloptikás kábelek; elektromos kábelek;
koaxiális kábelek; adatátviteli kábelek; mikrofon-csatlakozók; csatlakozók, konnektorok; antenna csatlakozók;
jack csatlakozók; koaxiális csatlakozók; készülékházak elektromos berendezésekhez, készülékekhez,
kamerákhoz; elosztó pultok, konzolok [elektromosság]; televíziókészülékek, képernyők és kamerák felszerelésére
használt konzolok; számítógépes hálózati kapcsolók; adatkapcsolók; hálózati routerek; adathordozók;
riasztóberendezések; távadók, transzmitterek [távközlés]; televíziós adókészülékek; billentyűzetek biztonsági
riasztókhoz; szirénák, berregők, hangjelzők; kaputelefonok; monitorok [számítógép hardver]; tűzjelzők,
tűzdetektorok; számítógépek; szoftverek; megvilágító eszközök videofelvételek készítéséhez; akkumulátorok;
kommunikációs berendezések riasztóberendezésekhez; érzékelők biztonsági berendezésekhez, riasztó és
tűzvédelmi berendezésekhez.
35

Biztonsági kamerák, zártláncú televíziós kamerák, lineáris képérzékelőt tartalmazó kamerák, mozgás

hatására bekapcsoló kamerák, digitális kamerák, felügyeleti kamerák, infravörös kamerák, fedélzeti kamerák,
termografikus kamerák, kamerákhoz készített halszemoptikák, kameraállványok értékesítéséhez kapcsolódó kisés nagykereskedelmi szolgáltatások; képrögzítő készülékek, képfeldolgozó készülékek, videovevők,
videoszerverek, videó streaming eszközök, infravörös érzékelő berendezések, tv-szabvány átalakítók,
analógdigitális átalakítók, konverterek értékesítéséhez kapcsolódó kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;
képfeldolgozáshoz használt számítógépes programok, szoftverek értékesítéséhez kapcsolódó kis- és
nagykereskedelmi szolgáltatások; akkumulátorok, elektromos tápegységek, transzformátorok, szünetmentes
tápegységek, optikai kábelek, száloptikás kábelek, elektromos kábelek, koaxiális kábelek, adatátviteli kábelek,
mikrofon-csatlakozók, csatlakozók, konnektorok, antenna csatlakozók, jack csatlakozók, koaxiális csatlakozók,
készülékházak, elosztó pultok, képernyők és kamerák felszerelésére használt konzolok, számítógépes hálózati
kapcsolók, adatkapcsolók, hálózati routerek értékesítéséhez kapcsolódó kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;
riasztó és tűzvédelmi berendezésekhez használt érzékelők, riasztóberendezések, távadók, transzmitterek,
adókészülékek, billentyűzetek, szirénák, berregők, hangjelzők, kaputelefonok, monitorok, tűzjelzők,
tűzdetektorok értékesítéséhez kapcsolódó kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; számítógépek, adathordozók,
memóriakártyák értékesítéséhez kapcsolódó kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; gyengeáramú szereléshez
használt kéziszerszámok értékesítéséhez kapcsolódó kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.
( 210 ) M 19 00125
( 220 ) 2019.01.17.
( 731 ) Szakács Barnabás, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Szabadalmi és Ügyvivői Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 11
19

Kül- és beltéri lámpák, szökőkutak, díszkutak.
Nem fémből készült építési anyagok és elemek, burkolólapok, kültéri burkolatok, műanyagból készült

tájépítészeti anyagok.
20

Kül- és beltéri bútorok.

42

Építészeti tervezés, kül- és beltéri elrendezés/dekoráció.

( 210 ) M 19 00129
( 220 ) 2019.01.17.
( 731 ) Dr. Bodri István Géza, Szekszárd (HU)
( 740 ) Dr. Pókai Krisztina Erzsébet ügyvéd, Szekszárd
( 541 ) BODRI OPTIMUS
( 511 ) 33
43

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.
Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 19 00142
( 220 ) 2019.01.18.
( 731 ) ADVERSIO Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Molnár M. Beáta ügyvéd, Budapest
( 541 ) ADVERSIO
( 511 ) 35
42

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari

elemzési és ipari kutatási szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 19 00146
( 220 ) 2019.01.18.
( 731 ) ADVERSIO Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Molnár M. Beáta Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
42

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari

elemzési és ipari kutatási szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 19 00156
( 220 ) 2019.01.20.
( 731 ) Stílusos Vidéki Éttermiség Egyesület, Encs (HU)
( 740 ) Balázs Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Stílusos Vidéki Éttermiség
( 511 ) 41
43

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
Vendéglátás (élelmezés).

( 210 ) M 19 00162
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( 220 ) 2019.01.21.
( 731 ) Vizuális Torony Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 42

Mérnöki munkák, szolgáltatások, tervezés, tanácsadás.

( 210 ) M 19 00269
( 220 ) 2019.01.31.
( 731 ) Bábel Sajt Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) TALLÉROS
( 511 ) 29

Sajtok; tejtermékek.

A rovat 157 darab közlést tartalmaz.
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