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Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 226.986
( 151 ) 2019.04.09.
( 210 ) M 18 01575
( 220 ) 2018.05.24.
( 732 ) Varga Dóra, Vértesszőlős (HU)
( 546 )

( 511 ) 14

Ékszerek, óradobozok, óratokok, órák, karkötők [ékszerek]; kapcsok ékszerkészítéshez; kalapdíszek

[ékszerek]; kapcsok ékszerkészítéshez.
18

Bevásárlótáskák, bőr címkék, bőröndök, bőrszíjak, dobozok, tartók bőrből vagy műbőrből; hátizsákok,

hátitáskák; hétköznapi, utcai táskák; hitelkártyatartók [levéltárcák]; irattáskák, aktatáskák, kalapdobozök bőrből;
kézitáskák; lószerszámok; névjegytartók, kártyatartók; nyakörvek állatoknak; nyeregtáskák; oldalhordozó táskák
csecsemők hordozására; oldaltáskák, tarisznyák; piperetáskák üresen; poggyász; ruhatáskák utazáshoz;
sporttáskák, tornazsákok, strandtáskák; szíjak bőrből; szíjak nyergekhez; táskák, hátizsákok táborozóknak; táskák
[zacskók, tasakok] csomagolásra, bőrből; tefillin [imaszíjak]; utazókészletek [bőráruk]; útitáskák, vadásztáskák
[vadászkellékek].
25

Alsóruházat; fehérneműk; baba nadrágok [ruházat]; bokacsizmák; bőrruházat; cipőfelsőrészek, cipőorrok,

cipősarkak; csecsemőkelengyék, babakelengyék; csípőszorítók; egyenruhák; felsőruházat; fűzős bakancsok;
csizmák; hosszúnadrágok; ingek; jelmezek; kabátok, dzsekik; kalapáruk; kemény ingmellek; plasztronok;
kesztyűk, kétujjas kesztyűk; készruhák; lábbelik; lábszármelegítők; magas szárú lábbelik; nadrágleszorítók;
pantallók; nyakkendők; övek; papucsok; pénztartó övek [ruházat]; pruszlikok, míderek, fűzős mellények; ruházati
cikkek; sapkák; sportcipők; strandcipők, strandruházat; szandálok; szoknyák; tornacipők.
( 111 ) 227.144
( 151 ) 2019.04.15.
( 210 ) M 18 02127
( 220 ) 2018.07.12.
( 732 ) Formula One Licensing BV, Rotterdam (NL)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MAGYAR NAGYDÍJ
( 511 ) 9

Tudományos, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgófényképészeti, optikai, súlymérő, mérő, jelző,

ellenőrző (felügyelő), életmentő és oktató készülékek és műszerek; készülékek és eszközök a villamos energia
vezetéséhez, kapcsolásához, átalakításához, felhalmozásához, szabályozásához vagy ellenőrzéséhez; hangok vagy
képek felvételére, továbbítására vagy reprodukálására szolgáló készülékek; pénztárgépek, számológépek,
adatfeldolgozó berendezések, számítógépek; kompakt lemezek, DVD-k és más digitális adathordozók; tűzoltó
készülékek; szerkezetek érme által működtetett készülékekhez; számítógépes program; mágneses adathordozók,
lemezek felvétel készítéséhez; elektromos akkumulátorok járművekhez; hangszórók; erősítők; műholdas tálak;
precíziós mérőberendezések; navigációs készülék; vetítőkészülék; rádiók; járműrádiók; távvezérlő berendezések;
televíziókészülékek; nagyfelbontású televízió készülékek; kamerák (fényképezés); hang és kép felvételére,
továbbítására, szerkesztésére, keverésére és lejátszására szolgáló készülékek; digitális zene olvasására szolgáló
készülék; adatfeldolgozó berendezések; sebességmérő készülékek (fotózás); távolságmérő készülék; mágnesesen
kódolt kártyák adatait ellenőrző készülék; időrögzítő berendezés; telefonkészülékek; személyi digitális
asszisztensek (PDA-k); fülhallgató; fülhallgatók és fejhallgatók mobiltelefonokhoz; a járművek gumiabroncsai
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alacsony nyomásának automatikus jelzőberendezései; újratölthető elemek; távcső; elektronikus noteszgépek,

naplók és napirendek; iránytű irányok; elektromos kábelek; automatizált pénztárgépek; kamerák (mozgóképek);
videókamerák; kamerák és fényképezőgépek tartozékai és hevederek, elemek; fejhallgató; sport-védősisakok;
videójáték-kazetták; egérpad; napelemes cellák; chipek (integrált áramkörök); üzenetrögzítők; átalakítók,
elektromos; napszemüveg és szemüveg zsinórja; mobiltelefon-pántok; füstérzékelők; diák (fotózás);
videójáték-lemezek; folyadékkristályos kijelzők; elektromos gyújtóberendezés; hordozható elektronikus
tárolóeszközök: pendriveok, hordozható drive-ok, kisméretű adathordozók, USB kulcsok és egyéb
tároló-információs eszközök; jegyadagolók; kihangosító készletek telefonokhoz; szkennerek (adatfeldolgozó
berendezések); mobiltelefonokhoz adaptált hordtáskák; kontaktlencse tartályok; exponált filmek; vakuizzók
(fotózás); fénymásolók; mobiltelefon-burkolatok; karaoke-felvevők és lejátszók; baleset elleni védelemre
szolgáló kesztyűk; hologramok; mágnesek; dekoratív mágnesek; számítógépekkel használható nyomtatók;
sebességmutatók; riasztók; kazettás lejátszók; hordozható kazettás lejátszók; hordozható CD lejátszók; CD
lejátszók; mini-lemezes lejátszók; DVD lejátszók; MP3 lejátszók; kontaktlencse; szemüveg; videofelvevők;
számítógépek hordtáskái; szélcsövek a szél irányának jelzésére; nyomásmérő; elektronikus térképek;
számológépek; pénzszámláló és válogató gépek; diktafonok; hitelkártya-olvasó gépek; pénzszállító gépek;
nyomásmérő készülék; mikrofonok; modemek; monitorok (számítógépes hardver); monitorok (számítógépes
programok); számítógépek; memóriakarok; napelemek; számítógépes képernyők; plazma képernyők; védő
képernyők; lapos képernyők; letölthető csengőhangok és grafikus ábrázolások mobiltelefonokhoz; mágneses
azonosító karkötők; processzorok (központi feldolgozó egységek); adatfeldolgozók; szoftver; szoftver játékhoz;
számítógépes programok (programok), felvettek; számítógépes programok és adatbázisok; elektronikus
kiadványok; elektronikus kiadványok (letölthetők); az internetről letölthető elektronikus kiadványok; hordozható
rádiók; egér (adatfeldolgozó berendezés); audio-vevőkészülékek és videovevők; nyomásjelzők; tűz elleni
védőruházat; félvezetők; szimulátorok a járművek irányítására és ellenőrzésére; házimozi-rendszerek;
számítógépes szoftverek szövegek, grafikák, képek, elektronikus kiadványok szerkesztésére, letöltésére,
továbbítására, fogadására, létrehozására, lejátszására, kivonására, kódolására, dekódolására, megjelenítésére,
tárolására és megszervezésére; számítógépes szoftverek, különösen az átvitel, a rögzítés, a reprodukálás, a
vizualizálás, a szervezés, az irányítás, az átdolgozás és a felülvizsgálati üzenetek, szövegek, képek, archívumok,
audiovizuális és audio- és videótartalmak, valamint egyéb adatok átvitele a globális számítógépes hálózaton
keresztül; füldugó búvárok számára; chip kártyák; memóriakártyák; integrált áramköri kártyák (intelligens
kártyák); mágneskártyák (kódolt); személyi igazolványok, mágneses; mágneses kódolt mobil kártyák; integrált
áramkörökkel rendelkező számítógépes chipet tartalmazó kártyák; számítógépes billentyűzet; billentyűzetek
mobiltelefonokhoz; távközlési gépek; okostelefonok; hordozható telefonok; elektronikus zsebfordítók; adóvevők;
katódsugárcsövek; röntgensugár-csövek nem orvosi célokra; fényvédő szemüveg; védőszemüvegek;
napszemüveg; számítógépes lemezmeghajtók; balesetek, besugárzás és tűz elleni védőruházat; videókazetták,
mágnesszalagok, mágneslemezek, DVD-k, hajlékonylemezek, optikai lemezek, kompakt lemezek, mini-lemezek,
CD-ROM-ok, amelyek mindegyike üres vagy előre felvett zenével, hanggal vagy képekkel (amely lehet animált);
videókamerák; videótelefonok; becsillanás elleni árnyékolók; integrált áramkörök.
14

Ékszerek, csecsebecsék (ékszerek), drágakövek; értékes fémek; nemesfém ötvözetek; horológiai és időmérő

műszerek; dísztárgyak (ékszerek); díszpálcák sapkákhoz, tüskékhez (ékszerekhez); brossok (ékszerek);
nyakkendő; amulettek (ékszerek); gyűrűk (ékszerek); fülbevaló; dohánytermékek nemesfémekben; karkötők
(ékszerek); kulcstartók (csecsebecsék vagy fülbevalók); újdonság kulcstartók, kulcstartók; mandzsetta;
nyakláncok (ékszerek); stopperóra; szobrok; nemesfém szobrocskák; nemesfém figurák (szobrocskák); ékszerek;
érem; nemesfém emlékérmek, medálok (ékszerek); medálok nem nemesfémből; érmék; féldrágakövek;
drágakövek (drágakövek); pendulák (óraipar); amulettek (ékszerek); emléktáblák, trófeák, nemesfém szobrok;
karóra; órák; karórák; elektromos órák; pendulák (óra); nyakkendőtűk.
25

Ruházat, lábbelik, fejfedők; kabátok; mellények; stadion mellények (jelző mellények); fürdőruhák; sapkák;

csizma; sálak; cipők és lábbelik; ingek; hajpántok; övék; nyakkendők; kötények; pulóverek; ruhadarabok;
szoknya; kendő; bandanák (nyakláncok); kötött sapkák; kesztyűk; vízálló ruházat; kabátok; blézer; sportkabátok;
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pulóverek; ujjatlan pulóverek; pulóverek; fehérnemű; harisnyatartó; zokni és harisnya; nadrág; rövidnadrág;

pizsama; bibs, nem papírból; kötöttáru (ruházat); csuklópántok; kimonó; mellények; csecsemők és gyermekek
öltönyei; cipők; sportcipő; T-shirt; trikóingek; szandál; egyenruha; ruházat; ruhák; autós ruházat; siltes sapkák;
bőrruházat.
( 111 ) 227.410
( 151 ) 2019.03.26.
( 210 ) M 18 02218
( 220 ) 2018.07.24.
( 732 ) Goodwill Pharma Kft., Szeged (HU)
( 541 ) MAGNEMIX
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 227.504
( 151 ) 2019.04.11.
( 210 ) M 18 01934
( 220 ) 2018.06.22.
( 732 ) Centrál Kávéház Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 30

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

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

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

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

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

áru).
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; árubemutatás; célzott marketing; hirdetési- és reklámszolgáltatások;

hirdetési felület kölcsönzése; marketing szolgáltatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletvezetési
tanácsadási szolgáltatások; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: kávé, tea, kakaó és
kávépótló szerek; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: rizs; a következő árukkal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: lisztek és más gabonakészítmények; a következő árukkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások: tápióka és szágó; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások: kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások: fagylaltok; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: cukor, méz,
melaszszirup; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: élesztő, sütőporok; a következő
árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: só; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások: mustár; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: ecet, fűszeres mártások;
a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: fűszerek; a következő árukkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások: jég [fagyott víz]; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások: sörök; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: ásványvizek és szénsavas
vizek és egyéb alkoholmentes italok; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:
gyümölcsitalok és gyümölcslevek; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: szörpök és
más készítmények italokhoz; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: alkoholtartalmú
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italok (a sörök kivételével); a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: kávé, tea, kakaó

és kávépótló szerek; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: rizs; a következő árukkal
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: lisztek és más gabonakészítmények; a következő árukkal
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: tápióka és szágó; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; a következő árukkal
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: fagylaltok; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások: cukor, méz, melaszszirup; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:
élesztő, sütőporok; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: só; a következő árukkal
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: mustár; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások: ecet; fűszeres mártások; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:
fűszerek; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: jég [fagyott víz]; a következő
árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: sörök; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások: ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: gyümölcsitalok és gyümölcslevek; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: szörpök és más készítmények italokhoz; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével); közönségszolgálat.
43

Bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; kávéházak; étel és ital catering; vendéglátás.

( 111 ) 227.505
( 151 ) 2019.03.27.
( 210 ) M 18 02266
( 220 ) 2018.07.26.
( 732 ) Bessenyei István, Bereldange (LU)
( 740 ) Dr. Nagy Zsuzsanna, Budapest
( 541 ) Femcafe.hu - ITT ÖNMAGAM LEHETEK
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 227.507
( 151 ) 2019.03.27.
( 210 ) M 18 02199
( 220 ) 2018.07.23.
( 732 ) Balassa Dávid, Budapest (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 39
41

Ételek kiszállítása; ételek csomagolása.
Szórakoztató, kulturális- és sport rendezvények szervezése és lebonyolítása; klubszolgáltatások szervezése

és lebonyolítása, egyedi éttermi és kávéházi ételek, édességek, italok kidolgozása és szakmai képzésének
megszervezése.
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Vendéglátás; éttermi szolgáltatások; kávéházak; büfék; étkezdék; szállodai és panziói szolgáltatások;

terembérlés különböző rendezvényekhez.
( 111 ) 227.508
( 151 ) 2019.03.27.
( 210 ) M 18 02119
( 220 ) 2018.07.12.
( 732 ) Buzgó László Gábor, Nagykereki (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

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

( 111 ) 227.509
( 151 ) 2019.03.27.
( 210 ) M 18 02661
( 220 ) 2018.09.12.
( 732 ) Optimum Mérnökiroda Kft., Szentendre (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) CONTINEST
( 511 ) 6
39

Fém konténerek és fém szerelvényeik.
Konténerek bérbeadása, kölcsönzése.

( 111 ) 227.510
( 151 ) 2019.03.27.
( 210 ) M 18 02117
( 220 ) 2018.07.12.
( 732 ) Wang Qiang, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés).

( 111 ) 227.511
( 151 ) 2019.03.27.
( 210 ) M 18 02120
( 220 ) 2018.07.09.
( 732 ) Villám Klinika Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 3

Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású illatszerek, esszenciaolajok.
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Gyógyszerészeti, gyógyászati és egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás élelmiszerek,

étrend-kiegészítők emberek számára; tapaszok, kötszeranyagok; fertőtlenítőszerek, gombaölő szerek.
44

Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

( 111 ) 227.512
( 151 ) 2019.03.27.
( 210 ) M 18 02340
( 220 ) 2018.08.06.
( 732 ) dr. Horváth Gyula, Budapest (HU)
( 541 ) SÖRSTÁRSAK
( 511 ) 28

Játékok.

32

Sörök.

35

Reklámozás.

( 111 ) 227.513
( 151 ) 2019.03.27.
( 210 ) M 18 02535
( 220 ) 2018.08.30.
( 732 ) Spartacus Vitorlás Egylet, Balatonföldvár (HU)
( 546 )

( 511 ) 39
41

Hajóbérlés; hajózási szolgáltatások.
Sporttevékenységek; sportoktatás; sportversenyek rendezése; sportesemények és sportversenyek szervezése;

sportesemények rendezése.
( 111 ) 227.515
( 151 ) 2019.03.27.
( 210 ) M 18 02196
( 220 ) 2018.07.19.
( 732 ) IOI Future Tech Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Vauver Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

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

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok; terápiás eszközök és segédeszközök
mozgáskorlátozottaknak; masszírozó készülékek; készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők gondozásához;
szexuális tevékenységet elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek.
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( 111 ) 227.516
( 151 ) 2019.03.27.
( 210 ) M 18 02134
( 220 ) 2018.07.12.
( 732 ) Mocca Negra Élelmiszeripari és Kereskedelmi Zrt., Szentendre (HU)
( 740 ) Zsilinszky Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 21

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

villák kivételével; csészék, csészealjak, edények, ivóedények, ivópoharak, kancsók, kávéskannák, nem
elektromos; kávéskészletek.
25

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

30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek.

( 111 ) 227.517
( 151 ) 2019.04.11.
( 210 ) M 18 02132
( 220 ) 2018.07.12.
( 732 ) TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet, Debrecen (HU)
( 541 ) TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet
( 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).
( 111 ) 227.518
( 151 ) 2019.03.27.
( 210 ) M 18 02265
( 220 ) 2018.07.26.
( 732 ) Bessenyei István, Bereldange (LU)
( 740 ) Dr. Nagy Zsuzsanna, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 227.519
( 151 ) 2019.03.27.
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( 210 ) M 18 02197
( 220 ) 2018.07.19.
( 732 ) IOI Future Tech Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Vauver Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

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

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok; terápiás eszközök és segédeszközök
mozgáskorlátozottaknak; masszírozó készülékek; készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők gondozásához;
szexuális tevékenységet elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek.
( 111 ) 227.526
( 151 ) 2019.03.27.
( 210 ) M 18 02411
( 220 ) 2018.08.14.
( 732 ) HERBALIFE INTERNATIONAL, INC, Los Angeles, California (US)
( 740 ) dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) HERBALIFE NUTRITION
( 511 ) 29

Feldolgozott olajokból, zsírokból és diófélékből készült ételek és snackek; snack ételek, főtt dióféléket

tartalmazó snackek, szárított dióféléket tartalmazó snackek, pörkölt szójadióféléket tartalmazó snackek;
fehérjetartalmú snackek, emberi fogyasztásra szánt porított fehérje, levesek, készítmények leves készítéshez,
zöldségleves készítmények, tej, tejitalok, tejtermékek, emberi fogyasztásra szánt fehérje, emberi fogyasztásra
szánt fehérje por formájában, mely adott esetben ásványokat, vitaminokat és gyógynövényi összetevőket (nem
gyógyászati használatra), húst, halat, baromfi és vadhús kivonatokat tartalmaz; ehető olajak és zsírok: de
krémeket nem tartalmazva.
30

Kávé, tea, kakaó, csokoládé és kávén, teán, kakaón, csokoládén alapuló italok; fűszerek, alkoholmentes

italok és porított vagy sűrített készítmények alkoholmentes italok készítéséhez; porított italok és italkeverékek a
30-as áruosztály táplálkozási és étrend-egészségügyi diétákban való felhasználásra szánt termékei alapján,
snackek; snack ételek; por, keverékek készítésére.
32

Alkoholmentes italok; ásványvizek és szódavizek és más alkoholmentes italok, szirupok és más

készítmények italok készítésére; fogyasztásra kész italok táplálkozási és étrend-egészségügyi diétákban való
felhasználásra; gyümölcsitalok és gyümölcslevek és más készítmények italok készítéséhez; fogyasztásra kész,
sűrített vagy porított alkoholmentes italok; porított italkeverékek; sport és atlétikaedzésre szánt italok; fehérjét,
ásványokat és vitaminokat tartalmazó sportitalok.
( 111 ) 227.529
( 151 ) 2019.03.27.
( 210 ) M 18 02146
( 220 ) 2018.07.13.
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( 732 ) Walmark a.s., Třinec (CZ)

( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Testápolási cikkek; szájhigiénés készítmények; testápolási és szépségápolási készítmények; olajesszenciák és

aromakivonatok; parfümök és illatanyagok; kozmetikai szerek; masszázs zselék, gélek, nem gyógyászati célokra;
masszázsolajak; kenőcsök kozmetikai használatra; ásványvíz spray-k kozmetikai célokra; impregnált törlőruhák
kozmetikai használatra; kozmetikumokkal átitatott kendők; kozmetikai készítmények fogyáshoz; nem
gyógyhatású piperecikkek; kozmetikumokkal impregnált papír kéztörlők; kozmetikumok egyéni használatra;
olajok parfümökhöz és illatszerekhez; aromatikus anyagok [esszencia olajok]; természetes olajok kozmetikai
célokra; természetes olajok tisztítási célokra; ásványi olajok [kozmetikai]; olajok kozmetikai célokra; olajok
testápolási, higiéniai célokra; éterikus esszenciák; dezodorok és izzadásgátlók; smink; szappanok és gélek;
fürdőkészítmények; szőrtelenítő és borotválkozó készítmények; bőrápoló készítmények; kozmetikai hajápolási
termékek és készítmények; sók ásványvizes fürdőkhöz (nem gyógyászati használatra).
5

Gyógyszerészeti és alternatív gyógyászati készítmények bármilyen táplálékkiegészítő kivételével;

gyógyászati szirupok (szörpök); gyógynövénykivonatok; gyógyteák gyógyászati célokra; gyógynövények;
krémek és balzsamok és kenőcsök gyógyászati alkalmazásra; vegyi készítmények orvosi, gyógyászati célokra
bármilyen táplálékkiegészítő kivételével; gyógyhatású olajok; zsírok gyógyászati célokra; ragasztószalagok,
ragtapaszok orvosi és gyógyászati célokra; gyógyító sók; tinktúrák gyógyászati használatra; élesztő
gyógyszerészeti célokra; orvosi kötszerek, orvosi kötözőanyagok és applikátorok orvosi készítményekhez;
fertőtlenítők és fertőzésgátlók; felszívó árucikkek a személyi higiénéhez; szagtalanítók és légtisztítók, melyek az
5. osztályba tartoznak; higiéniás termékek nőknek; higiéniai készítmények és cikkek; gyógyászati és
állatgyógyászati készítmények és cikkek bármilyen táplálékkiegészítő kivételével; fogászati készítmények és
cikkek; szájöblítők gyógyászati célokra; orvosi fogászati öblögetők, szájöblítők; készítmények szagok
semlegesítésére; pelenkák csecsemőknek és inkontinenciában szenvedőknek; nedvszívó egészségügyi cikkek;
menstruáció során használt termékek; egészségügyi fehérneműk; tamponok; övek egészségügyi betétekhez;
inkontinencia betétek, nedvszívó betétek, törlőkendők, védő alsóruhák és kendők, melyek az 5. osztályba
tartoznak; diagnosztikai készítmények; gyógyszerek és természetes gyógykészítmények bármilyen
táplálékkiegészítő kivételével; fürdőkészítmények gyógyászati használatra; gyógyhatású sók ásványvizes
fürdőkhöz; fürdősók gyógyászati célokra; gyógyszerrel átitatott kendők; vágható sebtapaszok, leukoplaszt;
kötszerek, kötszerfélék, sebtapaszok; gyógyszeres tapaszok; orvosi kötszerek; szalagok visszérre; nedvszívó
vatták; vattapálcák, vattapálcikák gyógyászati használatra; gyógyszerrel átitatott vattapálcikák; növényi
gyógyszerek bármilyen táplálékkiegészítő kivételével; gyógynövényitalok gyógyászati használatra bármilyen
táplálékkiegészítő kivételével; gyógynövény vegyülékek orvosi használatra bármilyen táplálékkiegészítő
kivételével; gyógyteák; pasztillák, cukorkák gyógyszerészeti célokra; gyógyszerészeti krémek; gyógyhatású
testápolók; bőrápoló krémek gyógyászati használatra; orgazmuskrémek; fájdalomcsillapító krémek; kézkrémek
gyógyászati használatra; gyógyszeres szájspray; szemészeti készítmények; orvosi borogatások bármilyen
táplálékkiegészítő kivételével; rágógumi gyógyászati célokra; kozmetikumok orvosi célokra.
10

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

műfogak; varratanyagok; orvosi eszközök szélszorulás és az emésztőtraktusban levő felfúvódás megszüntetésére
vagy enyhítésére; orvosi eszközök, melyeknek az a hatása, hogy gázbuborékokat egyesítenek és így a
gázbuborékok az emésztőtraktusban könyebben felszívódnak vagy megszűnnek; orvosi eszközök habzásgátló
hatással; orvosi eszközök az emésztőtraktusban levő szélszorulás kezelésére; kefék, ecsetek testüregek
tisztítására; ortopédiai kötések ízületekre, térdre és lábra; ortopédiai cikkek; övek ortopédiai célokra; ortopédiai
cipőtalpak; ortopédiai lábfejtámaszok; ortopédiai kötszerek; ortopédiai merevítők; ortopéd párnák; ortopédiai
szíjak; masszázsberendezések; masszázskészülékek személyes használatra; fejmasszírozók; lábmasszírozók;
elektromos esztétikai masszázskészülékek; testmasszírozók; fizioterápiás és rehabilitációs berendezések;
testrehabilitációs készülékek gyógyászati célokra; fizioterápiás elektronikus stimuláló készülékek; hallásvédő
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eszközök; etetési segédeszközök és cumik; fogamzásgátló eszközök; orvosi képalkotó berendezések; sebészeti és

sebkezelési felszerelések; maszkok és berendezések mesterséges lélegeztetéshez; orvosi ruházat; protézisek és
mesterséges implantátumok; mesterséges szervek és implantátumok; hallókészülékek; fogpótlások; ortopédiai és
mozgást elősegítő segédeszközök; antireumatikus karkötők; karkötők orvosi, gyógyászati célokra.
( 111 ) 227.530
( 151 ) 2019.03.27.
( 210 ) M 18 01885
( 220 ) 2018.06.19.
( 732 ) NPK Charolais Farm Kft., Kecskemét (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

Állati velő táplálkozási célra; angolszalonna; bulgogi [koreai szarvasmarhából készült étel]; corn dogs

[virslik kukoricabundában]; disznóhús; disznózsír; faggyú, étkezési; fagyasztva szárított hús; hot dog virslik;
húskivonatok; húsleves koncentrátumok; húsok (1); húsok(2); hús, tartósított; hús, tartósított (2); készítmények
húsleveshez; kocsonyák; kolbász (1); kolbász (2); liofilizált hús; máj; májpástétom; pacal; pektin táplálkozásra;
sonka; sózott hús; vadhús; virslik; zsírok, étkezési.
31

Algarobilla [állati táplálék]; darakeverék haszonállatok hízlalására; élesztő állati fogyasztásra; élőállatok;

élő baromfi; erősítő takarmány állatoknak; fekhelyek és almok állatoknak; földimogyoróból készült
takarmánypogácsa; földimogyoró liszt állatoknak; gabonafélék feldolgozásakor keletkezett melléktermékek, állati
fogyasztásra; italok házikedvencek részére; kukorica takarmánypogácsa szarvasmarháknak; lenliszt [takarmány];
lenmag állati fogyasztásra; lenmagliszt állati fogyasztásra; liszt állatoknak; magvak állati fogyasztásra; magvak
[gabona]; mész állati takarmányhoz; növények; olajos takarmánypogácsák; repce takarmánypogácsák
szarvasmarháknak; rizsliszt [takarmány]; só szarvasmarháknak; szalma alom; szalma [takarmány]; szemes
gabona, feldolgozatlan; széna; takarmány istállóban tartott állatoknak; táplálékok és takarmányok állatoknak (1);
táplálékok és takarmányok állatoknak (2); tenyészállat-állomány; termékek állatok hizlalására; termékek baromfi,
szárnyasok tojásrakásához; természetes gyep; zab.
35

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

promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetésiés reklámszolgáltatások; honlapforgalom optimalizálása; ideiglenes üzleti menedzsment; kereskedelmi és üzleti
kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása
és megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy
reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kirakatrendezés;
közvélemény-kutatás; marketing szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online
piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti
segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyagok [röplapok,
prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek
készítése; reklámterjesztés; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2)termékminták,
áruminták terjesztése; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás;
üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások;
vásárlási megrendelések ügyintézése.
39

Áruk raktározása (1); áruk raktározása (2); áruszállítás; csatornazsilipek működtetése; csomagkézbesítés,

csomagszállítás; futárszolgálatok [üzenetek vagy áruk küldésére]; fuvarozás, áruszállítás; postai úton rendelt áruk
kézbesítése; szállítás; szállítási logisztikai szolgáltatások; szállítmányozás; teheráru szállítmányozás; termékek
csomagolása (1); termékek csomagolása (2).
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( 111 ) 227.531
( 151 ) 2019.04.02.
( 210 ) M 18 02013
( 220 ) 2018.06.29.
( 732 ) GO MOBILITY Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 39

Járművek kölcsönzése és bérbeadása.

( 111 ) 227.536
( 151 ) 2019.04.12.
( 210 ) M 19 00650
( 220 ) 2010.02.25.
( 732 ) Nissin Foods Holdings Co., Ltd., Osaka (JP)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SOBA
( 511 ) 30

Metélt tészta, nudli, galuska; lisztből készült tészták; instant tészták; mélyfagyasztott tészták; hűtött tészták;

száraz tészták; főként tésztát tartalmazó készételek.
( 111 ) 227.541
( 151 ) 2019.04.11.
( 210 ) M 18 03195
( 220 ) 2018.10.29.
( 732 ) Shenzhen 2win Tech Limited, Guangming New District, Shenzhen (CN)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BOBOBIRD
( 511 ) 9

Látványláncok; szemüvegláncok; látványkábelek; szemüvegszálak; szemüveglencsék; szemüvegkeretek;

szemüvegek; lornyonok; szemüvegtokok; szemüvegtartók; napszemüvegek; okostelefon-tokok;
okostelefon-tartók.
14

Karórák; pántos órák; pántok karórákhoz; karóraszíjak; órák; bemutató dobozok órákhoz; gyűrűk

[ékszerek]; gyöngyök [ékszerek]; drágakövek; mutatók órákhoz és karórákhoz; elektromos órák és karórák.
( 111 ) 227.542
( 151 ) 2019.04.08.
( 210 ) M 18 03194
( 220 ) 2018.10.29.
( 732 ) Loving Education & Technology Group Co., Ltd., Haidian District, Beijing (CN)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 41

Tanítás; oktatási szolgáltatások; oktatási vizsga; oktatási szolgáltatások; akadémiák [oktatás]; tutorálás;

könyvkiadás; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; személyes oktatási fórumok szervezése és
lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; műhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés];
versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line közzététele; nem
letölthető on-line elektronikus kiadványok biztosítása: nem letölthető on-line videók biztosítása; idegenvezetések
lebonyolítása; fordítás; óvodai szolgáltatások.
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( 111 ) 227.543
( 151 ) 2019.04.11.
( 210 ) M 18 03055
( 220 ) 2018.10.19.
( 732 ) Dr. Theiss Naturwaren GmbH, Homburg (DE)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) HERPASTOP
( 511 ) 3

Fehérítőszerek és anyagok mosodai használatra; tisztító, polírozó, súroló és csiszoló készítmények;

szappanok; illatszerek, kozmetikumok, beleértve a nem orvosi bőrápolási és ápolószereket; hajápoló
készítmények; szempillák (hamis); hajápoló szerek; fogápolószerek.
5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; emberi vagy állatgyógyászati célú gyógyszerek;

egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás élelmiszerek és orvosi használatra készült anyagok;
táplálék-kiegészítők; vitaminkészítmények.
( 111 ) 227.544
( 151 ) 2019.04.08.
( 210 ) M 18 03053
( 220 ) 2018.10.19.
( 732 ) Hámori Tamás, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gere Dávid, Budapest
( 541 ) Manager Open
( 511 ) 41

Sportversenyek rendezése.

( 111 ) 227.545
( 151 ) 2019.04.08.
( 210 ) M 18 03051
( 220 ) 2018.10.19.
( 732 ) PIERRE FABRE MEDICAMENT, Boulogne Billancourt (FR)
( 740 ) dr. Tilk Rita, Budapest
( 541 ) ORODRILL
( 511 ) 5

Gyógyszerek torokfájásra.

( 111 ) 227.546
( 151 ) 2019.04.08.
( 210 ) M 18 02647
( 220 ) 2018.09.11.
( 732 ) Superberry Plusz Kft., Kecskemét (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Táplálékkiegészítők és diétás készítmények.

29

Feldolgozott gyümölcsök, gombák és zöldségek (beleértve a dióféléket és hüvelyeseket).

32

Gyümölcslevek; gyümölcsitalok- és gyümölcslevek.

( 111 ) 227.547
( 151 ) 2019.04.08.
( 210 ) M 18 03056
( 220 ) 2018.10.19.
( 732 ) TerraSec s.r.o., Salka (SK)
( 740 ) Danubia Szabadalmi Jogi Iroda Kft. és Lantos Judit Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )
( 511 ) 6

Beltéri fémajtók; fémajtók; tűzálló fémajtók; fém elemek erkély beépítéséhez.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

37

Ajtó és ablak beszerelése; ajtók beszerelése; nyílászárók beszerelése.

( 111 ) 227.550
( 151 ) 2019.04.09.
( 210 ) M 18 01983
( 220 ) 2007.08.23.
( 732 ) Dietzel Gesellschaft m.b.H., Wien (AT)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) HFT
( 511 ) 6

Elektromos csövek, csövek és rugalmas csövek fémből, karmantyúk, ívek és könyökcsövek fémből,

csőelágazások fémből, csőbilincsek és kapcsok fémből, fém összekötő elemek.
9

Karmantyúk, kapcsolópultok (elektromosság), kapcsolótáblák, elosztó szekrények, elektromos csatolások,

elágazó dobozok (elektromosság), csatlakozó dobozok, csatlakoztató táblák, elektromos vezetékek csatlakoztató
elemei, kapcsos sínek, csatlakoztató niplik.
17

Rugalmas (hajlékony) elektromos csövek, csövek és rugalmas csövek, nem fémből, elektromos

szerelvényekhez, csőszerelvények, nem fémből, csavarok, nem fémből.
19

Merev elektromos csövek, csövek és rugalmas csövek, nem fémből, elektromos szerelvényekhez:

csőelágazások, karmantyúk, ívek, könyökcsövek, csőbilincsek és kapcsok, nem fémből.
( 111 ) 227.551
( 151 ) 2019.04.10.
( 210 ) M 18 00921
( 220 ) 2018.03.21.
( 732 ) Esport Universum Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Pozsgay Péter, Szombathely
( 541 ) Magyar Esport Bajnokság - Profi Liga
( 511 ) 25
35

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

( 111 ) 227.552
( 151 ) 2019.04.11.
( 210 ) M 18 02417
( 220 ) 2018.08.14.
( 732 ) NEXON Vállalkozási és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 541 ) iPlan
( 511 ) 9

Operációs rendszer programok számítógépekhez, szoftverek.

( 111 ) 227.553
( 151 ) 2019.04.10.
( 210 ) M 17 03000
( 220 ) 2017.09.21.
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gubucz Ágnes, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 38
41

Rádióadás.
Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; bentlakásos iskolák; élő

előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; hangversenyek, koncertek
szervezése és lebonyolítása; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; oktatás biztosítása; oktatási információs
szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; pályaválasztási tanácsadás; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós
szórakoztatás; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása;
szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; televíziós szórakoztatás.
( 111 ) 227.554
( 151 ) 2019.04.11.
( 210 ) M 18 02053
( 220 ) 2018.07.06.
( 732 ) Arany Sarolta, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Izsó Attila András, Tatabánya
( 541 ) sixfeet
( 511 ) 41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; aikido oktatás; akadémiák,

alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; állatidomítás, kiképzés; állatkertek szolgáltatásai; audio
berendezések kölcsönzése; bálok szervezése; beltéri akváriumok kölcsönzése; bentlakásos iskolák; cirkuszok;
coaching; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zeneszolgáltatás az interneten; diszkók
szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; egészségklub szolgáltatások; éjszakai klubok;
elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása; előadóművészek
szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet;
filmek feliratozása; filmfelvevő berendezések kölcsönzése; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmstúdiók;
filmszínházi előadások, bemutatók; fitneszórák vezetése; fordítás és tolmácsolás; forgatókönyvírás;
forgatókönyvírás nem reklámcélra; fotóriportok készítése; golflétesítmények üzemeltetése; gyakorlati képzés;
hangfelvételek kölcsönzése; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show műsorokra;
idegenvezetős túrák levezetése; időmérés sporteseményeken; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások;
játékfelszerelések kölcsönzése; játékkaszinók; játéktermi szolgáltatások nyújtása; jegyirodai szolgáltatások;
jelbeszéd fordítása; kalligráfia szolgáltatások; karaoke szolgáltatások; klubszolgáltatások; konferenciák
szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könnyűbúvár felszerelések kölcsönzése;
könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas
szolgáltatások; levelező tanfolyamok; mentorálás; mikrofilmezés; modellt ülés művészek számára;
mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; múzeumi szolgáltatások; művészeti alkotások
bérbeadása; művészeti galériák által nyújtott kulturális-, oktató- és szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető
filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális
videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás
biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; online elérhető elektronikus publikációk,
nem letölthetők; online nem letölthető videók biztosítása; óvodák; pályaválasztási tanácsadás; partik tervezése;
rádió és televíziókölcsönzés; rádió- és televízió műsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások;
sado oktatás; show-műsorok készítése; show műsorok szervezése; sportfelszerelések kölcsönzése járművek
kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése; sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; stadionok
bérbeadása; stúdiószolgáltatások; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységgel kapcsolatos
tájékoztatás; szakmai átképzés; számítógépes hálózatról online biztosított játékszolgáltatások; személyes
oktatófórumok rendezése és levezetése; személyi edző szolgáltatások; szépségversenyek rendezése;
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szerencsejátékok; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimulátorokkal nyújtott képzési szolgáltatások;

színházi produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése; szórakoztatási szórakozási információk;
szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés; táboroztatás; televíziós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése;
testnevelés; tolmács szolgáltatások; tornatanítás; tördelési szolgáltatások nem hirdetési célokra; vallásoktatás;
varieté előadások bemutatása; versenyek szervezése; vezetett mászótúrák lebonyolítása; vidámparkok;
videófelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok
vágása; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok
szolgáltatásai; zeneszerzés; kutyaiskola; kutyaovi szolgáltatások; kutyaóvoda szolgáltatás; kutyakiképzés; fitnesz
szolgáltatás; kutyafitnesz; kutyamasszázs; kutya akadémia szolgáltatás; kisállat akadémia szolgáltatás;
állatfelszerelés kölcsönzése; kisállatfelszerelés kölcsönzése; kutyafelszerelés kölcsönzése; bentlakásos
kutyaiskolák; bentlakásos kisállatiskolák; kutyaklub szolgáltatások; kisállatklub szolgáltatások; gyakorlati képzés
kisállat viselkedéshez; gyakorlati képzés kutyaviselkedéshez; túrák levezetése kisállatoknak; túrák levezetése
kutyáknak; kutyaiskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; kisállat gondozás tanácsadás; kutya gondozás
tanácsadás; kisállattartóknak nyújtott oktatási szolgáltatások; kutyatartóknak nyújtott oktatási szolgáltatások;
kisállat kiállítások rendezése; kutyakiállítások rendezése; kisállat versenyek rendezése; kutya versenyek
rendezése.
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; állatápolási szolgáltatások;
állategészségügyi szolgáltatások; alternatív gyógyászati szolgáltatások; aromaterápiás szolgáltatások;
beszédterápia; betegápolási szolgáltatások; csillapító kezelés; egészségfürdő szolgáltatás; egészséggel kapcsolatos
tanácsadó szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése; faiskolák, csemetekertek; fák ültetése a
szénveszteség ellentételezésére; fasebészet; fizioterápia; fodrászat; fogászat; fogszabályozási szolgáltatások;
gazdálkodás; gyantás szőrtelenítés; gyógyszerek elkészítéséhez kapcsolódó gyógyszertári szolgáltatások;
gyógyszerészeti konzultáció; gyomirtás; hajbeültetés; hospice ellátás, elfekvők; humán szövetbank szolgáltatások;
in vitro megtermékenyítési szolgáltatások; kábítószerfüggő betegek rehabilitációja; kártevőirtási szolgáltatások a
mezőgazdaság, az akvakultúra, a kertészet és az erdészet számára; kertészeti szolgáltatások; kiropraktika;
klinikák, orvosi rendelők szolgáltatásai; kórházak; koszorúk készítése; közfürdők higiéniai célokra; manikűr;
masszázs; mesterséges megtermékenyítési szolgáltatások; mezőgazdasági eszközök kölcsönzése; mezőgazdasági,
vízművelési, kertészeti és erdészeti féregirtás; optikusok szolgáltatásai; orvosi berendezések kölcsönzése; orvosi
ellátás; orvosi szolgáltatások; orvosi tanácsadás fogyatékkal élők számára; otthonok lábadozók utókezelésére;
pázsitgondozás; plasztikai sebészet; pszichológus szolgáltatások; sminkesek, sminkmesterek szolgáltatásai;
szanatóriumok, idősotthoni szolgáltatások; szanatóriumok; szauna szolgáltatások; szépségszalonok; szolárium
szolgáltatások; szülésznői szolgáltatások; tájkertész szolgáltatások; tájtervezés; távgyógyászati szolgáltatások;
terápiás szolgáltatások; testékszerek felhelyezése; tetoválás; törökfürdők; trágyák és más mezőgazdasági vegyi
anyagok légi és felszíni szétszórása; újraerdősítési szolgáltatások; vérbanki szolgáltatások; virágkötészet;
vízművelési szolgáltatások; kisállat ápolási szolgáltatások; alternatív kisállat gyógyászati szolgáltatások;
kutyakozmetika szolgáltatások; macska kozmetika szolgáltatások; állategészségügyi szolgáltatások; állatpatika
szolgáltatások; állatgyógyszer szolgáltatások; állatápolási kellékkel kapcsolatos szolgáltatások; állatorvosi
szolgáltatások; állategészségügyi szolgáltatások; kisállat fizikoterápiás szolgáltatás; kisállat masszázsterápiás
szolgáltatás; kisállat hidroterápia; állatterápia; kisállat terápiás szolgáltatás; kutyaterápiás szolgáltatás;
állatasszisztált terápiás szolgáltatás; kisállat fizioterápia; kisállat fizikoterápia; kutya fizioterápia; kutya
fizikoterápia; állatklinika; állatkórház; kutyaklinika; kutyakórház; kisállatok egészséggel kapcsolatos tanácsadó
szolgáltatások; kutyák egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; állatorvosi szolgáltatások;
kisállat-pszichológus szolgáltatások; kutyapszichológus szolgáltatások; kutyatréner szolgáltatások;
szépségszalonok kisállatok részére; kisállat klinikák; orvosi rendelők szolgáltatásai; kutya klinikák; orvosi
rendelők szolgáltatásai.
45

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

egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások; alternatív vitarendezési
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szolgáltatások; arbitrációs szolgáltatások; balzsamozási szolgáltatások; betörés elleni és riasztórendszerek

felügyelete; biztonsági poggyászvizsgálat; biztonsági zárak kinyitása; domain nevek lajstromozása, regisztrálása;
éjjeliőr szolgáltatások; ellopott vagyontárgyak felkutatása; eltűnt személyek felkutatása; engedélyek jogi
ügyintézése; engedélyezés szoftverkiadás keretében; esküvői szertartások tervezése és szervezése; estélyi ruha
kölcsönzés; fizikai biztonsági tanácsadás; galambok elengedése különleges alkalmakkor; genealógiai kutatás;
gyárak biztonsági célú vizsgálata; gyermekfelügyelet; házasságközvetítő irodák; házi kedvencek felügyelete;
horoszkópkészítés; horoszkópos tanácsadás; internetes domain nevek bérbeadása; jogi dokumentumok
elkészítése; jogi felügyeleti szolgáltatások; jogi kutatás; jogi szolgáltatások szerződések tárgyalásával
kapcsolatban harmadik fél számára; jogi tanácsadás pályázati felhívások megválaszolásában; kártyavető
szolgáltatás; képviselet jogvitákban; közbenjárás; krematóriumi szolgáltatások, hamvasztás; kutyasétáltató
szolgáltatások; lakásfelügyelet; házfelügyelet; magánnyomozói szolgáltatások; online közösségi hálózatok
szolgáltatásai; öltözködési segítségnyújtás kimono viseléséhez; örökbefogadási ügynökségek; őrző-védő
szolgáltatások; ruházat kölcsönzése; spritiszta tanácsadás; számítógépes szoftverek licenszelése, engedélyezése;
széfek bérbeadása; szellemi tulajdonjogok figyelemmel kísérése jogi tanácsadás céljából; szellemi tulajdon
licenszelése; szellemi tulajdonnal kapcsolatos konzultáció; személyes háttéradatok vizsgálata; személyes
levelezési szolgáltatások; személyi stílustanácsadás; személyi testőrszolgálat; szerzői jogok kezelése; talált
tárgyak visszaszolgáltatása; társasági kísérő szolgáltatások; társkereső szolgáltatások; temetési ceremóniák
levezetése; temetkezési szolgáltatások; temetkezési vállalkozás; tűzjelző készülékek kölcsönzése; tűzoltás; tűzoltó
készülékek kölcsönzése; vallási összejövetelek szervezése; vallási szertartások levezetése; kisállatok felügyelete
(kisállat szitter szolgáltatás); kutyák felügyelete (kutyaszitter szolgáltatás); kutyasétáltatás szolgáltatás;
állatsétáltatási szolgáltatás; házi kedvencek felügyelete; kutya felügyelet; kutya panzió szolgáltatás; kisállat
elhelyezési szolgáltatás; állatmenhely szolgáltatás; állatmentés szolgáltatás; kutya szállás szolgáltatás; kisállat
szállás szolgáltatás; biztonsági poggyászvizsgálat kutyával; éjjeliőr szolgáltatások kutyával; kisállat
örökbefogadási ügynökségek; kutya örökbefogadási ügynökségek; kisállat temetkezési szolgáltatások; kisállat
temetkezési vállalkozások.
( 111 ) 227.555
( 151 ) 2019.04.11.
( 210 ) M 18 01828
( 220 ) 2018.06.14.
( 732 ) Simon László, Budapest (HU)
( 740 ) Novák és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

Ásványvizek, asztali vizek, szénsavas vizek, szénsavmentes vizek, ízesített vizek és ásványvíz alapú

üdítőitalok.
( 111 ) 227.556
( 151 ) 2019.04.11.
( 210 ) M 18 01974
( 220 ) 2018.06.26.
( 732 ) VEGYIMAX Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)
( 740 ) Dr. Zajdó Zsolt, Debrecen
( 541 ) LARA
( 511 ) 1

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

műgyanták, műanyagok; tűzoltó és tűzmegelőző keverékek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló
M888

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 8. szám, 2019.04.29.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
készítmények; anyagok állatbőrök cserzéséhez; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok; gittek és egyéb töltőpépek;

komposzt, trágyák, műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra.
3

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
csiszolószerek.
10

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

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok; terápiás eszközök és segédeszközök
mozgáskorlátozottaknak; masszírozó készülékek; készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők gondozásához;
szexuális tevékenységet elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek.
( 111 ) 227.558
( 151 ) 2019.04.11.
( 210 ) M 18 02241
( 220 ) 2018.07.25.
( 732 ) SANOFI, Paris (FR)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti termékek, vitaminok és étrend-kiegészítők.

( 111 ) 227.575
( 151 ) 2019.04.16.
( 210 ) M 18 02247
( 220 ) 2018.07.25.
( 732 ) Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 36

Ingatlanügyletek.

( 111 ) 227.576
( 151 ) 2019.04.11.
( 210 ) M 18 02510
( 220 ) 2018.08.28.
( 732 ) Ye Zhenyong, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Nagy Tamás, Budapest
( 546 )

( 511 ) 8

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

borotvák (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
21

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 227.577
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( 151 ) 2019.04.11.
( 210 ) M 18 02630
( 220 ) 2018.09.10.
( 732 ) LLC Investment Vagyonkezelő és Befektető Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Vigh Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) GASZTVITÁL FITT
( 511 ) 5

Diétás élelmiszerek és anyagok.

35

Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, webshop, internetes értékesítés.

43

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

( 111 ) 227.582
( 151 ) 2019.04.12.
( 210 ) M 18 01971
( 220 ) 2018.06.26.
( 732 ) Vas Károly, Szeged (HU)
( 546 )

( 511 ) 19
37

Nem fémből készült béléscsövek építési célra.
Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

szolgáltatás); béléscsövek felszerelése csővezetékekre; csővezetékek építése és karbantartása; csővezetékek
javítása; csővezetékek karbantartása; csővezetékek szerelése és javítása; csővezetékek szervizelése; csővezetékek
szigetelése; csővezetékek, vízvezetékek szervizelése; csővezetékekkel kapcsolatos földalatti építési munkák.
( 111 ) 227.583
( 151 ) 2019.04.16.
( 210 ) M 18 01972
( 220 ) 2018.06.26.
( 732 ) VEGYIMAX Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)
( 740 ) Dr. Zajdó Zsolt, Debrecen
( 541 ) DEZIN
( 511 ) 1

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

műgyanták, műanyagok; tűzoltó és tűzmegelőző keverékek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló
készítmények; anyagok állatbőrök cserzéséhez; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok; gittek és egyéb töltőpépek;
komposzt, trágyák, műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra.
3

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
csiszolószerek.
4

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

(beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
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).
( 111 ) 227.584
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( 151 ) 2019.04.16.
( 210 ) M 18 01977
( 220 ) 2018.06.26.
( 732 ) VEGYIMAX Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)
( 740 ) Dr. Zajdó Zsolt, Debrecen
( 541 ) SZISZI
( 511 ) 3

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
csiszolószerek.
4

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

(beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
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).
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.
10

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

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok; terápiás eszközök és segédeszközök
mozgáskorlátozottaknak; masszírozó készülékek; készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők gondozásához;
szexuális tevékenységet elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek.
11

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

berendezések.
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.
21

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

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

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

( 111 ) 227.585
( 151 ) 2019.04.12.
( 210 ) M 18 02104
( 220 ) 2018.07.10.
( 732 ) AQUARIUS-AQUA Kereskedelmi, Ipari és Szolgáltató Kft., Cegléd (HU)
( 740 ) Hegyesi Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 32

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

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 227.587
( 151 ) 2019.04.12.
( 210 ) M 18 02231
( 220 ) 2018.07.24.
( 732 ) Dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Törökbálint (HU)
( 740 ) Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 227.588
( 151 ) 2019.04.12.
( 210 ) M 18 02232
( 220 ) 2018.07.24.
( 732 ) Verdes János, Nyíradony (HU)
( 740 ) Pintz és Társai Kft., Budapest
( 541 ) b&wtips
( 511 ) 41

Sporthíradás; sportokkal kapcsolatos információnyújtás; sporttal kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások;

sportokhoz kapcsolódó hírek szolgáltatása; tudósítás sporteseményekről honlapokon keresztül; sporttal
kapcsolatos hírek és információ szolgáltatása globális számítógépes hálózaton keresztül; blogírás.
( 111 ) 227.589
( 151 ) 2019.04.12.
( 210 ) M 18 02233
( 220 ) 2018.07.24.
( 732 ) Mihácsi Judit, Székesfehérvár (HU)
( 546 )

( 511 ) 14

Nemesfémek és ötvözeteik; órák és más időmérő eszközök.

16

Nyomdaipari termékek; fényképek; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz.

25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

( 111 ) 227.590
( 151 ) 2019.04.12.
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( 210 ) M 18 02235
( 220 ) 2018.07.24.
( 732 ) dr. Grafné Huszák Ágnes, Budaörs (HU)
( 541 ) GYEREK-BEREK
( 511 ) 41

Foglalkozások gyerekeknek.

( 111 ) 227.591
( 151 ) 2019.04.12.
( 210 ) M 18 02237
( 220 ) 2018.07.25.
( 732 ) PANARINI HUNGÁRIA Kft., Zalacsány (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )
( 511 ) 29

Fagyasztott főtt hal; fagyasztott hal; fagyasztott haltermékek; feldolgozott halak; feldolgozott halikra;

feldolgozott haltermékek emberi fogyasztásra; főtt és szárított hal; főtt, füstölt, szárított halforgács [katsuo-bushi];
főtt hal; füstölt hal; füstölt halas krém; hal, tartósított; halak; halból készített élelmiszertermékek; halból készült
hűtött ételek; halételek; halfilé; halikra, elkészítve; halikrák emberi fogyasztásra; halkivonatok; halkocsonyák;
halkolbászok; halkonzerv; halkonzervek; halkrém; halliszt emberi fogyasztásra; halpástétomok; halpogácsák;
halsűrítmények; halszeletek; pácolt hal; sózott hal; szárított hal; szárított halhús; szárított, őrölt hal; tartósított hal;
üveges haltermékek.
31

Élő hal emberi fogyasztásra; élő hal étkezési célra; halikra.

40

Halfüstölés; halfeldolgozás; halak füstölése.

( 111 ) 227.592
( 151 ) 2019.04.16.
( 210 ) M 18 02240
( 220 ) 2018.07.25.
( 732 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. M. Nagy Gergő, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

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

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

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

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

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

hálózatokon keresztül; kábeltelevízión keresztül biztosított szórakoztatás; online információk szolgáltatása audioés vizuális médiával kapcsolatban; szórakoztatás iptv-n keresztül; szórakoztatás televíziós hírműsorok
formájában; szórakoztatási célú játék szolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás;
televíziós műsorok készítése; televíziós zenei koncertek; televíziós műsorismertetési szolgáltatások; televíziós
hírműsorok szolgáltatása; televíziós díjátadók vendégül látása [szervezése]; televízióműsorokkal kapcsolatos
információnyújtás; televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online szórakoztatási tájékoztató szolgáltatások;
tévéműsorokhoz kapcsolódó könyvek kiadása; online egyidejű adatfolyammal nyújtott szórakoztató
szolgáltatások; videofilmek kölcsönzése; videós szórakoztató szolgáltatások; automatizált videofelvevő
szolgáltatások; online, nem letölthető videók biztosítása; szórakoztató szolgáltatások nyújtása videofilmeken
keresztül; online szórakoztatás; online kiadói szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; filmforgalmazás;
szórakoztató anyagok terjesztése; interaktív szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások nyújtása
mozifilmeken keresztül; online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők.
( 111 ) 227.593
( 151 ) 2019.04.12.
( 210 ) M 18 02368
( 220 ) 2018.08.08.
( 732 ) Balda Gabriella, Budapest (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 14

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

osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); ékszerek, amelyek alkotóelemei megszilárdított
preparált anyatejet tartalmaznak; ékszerek, amelyek alkotóelemei preparált babahajat tartalmaznak; ékszerek,
amelyek alkotóelemei preparált köldökcsonkot tartalmaznak; ékszerek, amelyek alkotóelemei preparált placentát
tartalmaznak.
35

Ékszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ékszerekkel kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; ékszerekkel kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; ékszerekkel kapcsolatos
reklámszolgáltatások.
40

Ékszerek öntése; ékszerkészítés.

( 111 ) 227.594
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( 151 ) 2019.04.12.
( 210 ) M 18 02631
( 220 ) 2018.09.10.
( 732 ) LLC Investment Vagyonkezelő és Befektető Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Vigh Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 5

Diétás élelmiszerek és anyagok.

35

Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

43

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

( 111 ) 227.595
( 151 ) 2019.04.12.
( 210 ) M 18 02633
( 220 ) 2018.03.07.
( 732 ) SZSZBMFÜ Nonprofit Kft., Nyíregyháza (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; oktatási információs szolgáltatások; konferenciák

szervezése és lebonyolítása; elektronikus kiadványszerkesztés; idegenvezetős túrák levezetése; nem reklámcélú
szövegek publikálása; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás.
( 111 ) 227.596
( 151 ) 2019.04.12.
( 210 ) M 18 02641
( 220 ) 2018.09.10.
( 732 ) CONCORDIA KÖZRAKTÁR Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Maschefszky Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Feldolgozott gabonamagvak.

31

Magvak [gabona]; nyers olajmagvak; állati takarmány.

42

Minőségellenőrzés és -vizsgálat.

( 111 ) 227.599
( 151 ) 2019.04.12.
( 210 ) M 18 00399
( 220 ) 2019.02.08.
( 732 ) Bálint Ágnes 50%, Budapest (HU)
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Kiss Károlyné 50%, Budapest (HU)

( 740 ) Simorné dr. Kiss Erika, Budapest
( 546 )

( 511 ) 1

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

műgyanták, műanyagok; tűzoltó és tűzmegelőző keverékek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló
készítmények; anyagok állatbőrök cserzéséhez; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok; gittek és egyéb töltőpépek;
komposzt, trágyák, műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
2

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

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

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
csiszolószerek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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).
6

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

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

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

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

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

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

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók, hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
10

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

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok; terápiás eszközök és segédeszközök
mozgáskorlátozottaknak; masszírozó készülékek; készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők gondozásához;
szexuális tevékenységet elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi áru).
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Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató és egészségügyi

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

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

szereplő valamennyi áru).
14

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

osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
16

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

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

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

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

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

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

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

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
20

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

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

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

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

28

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

áru).
37

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

szolgáltatás).
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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).
42

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

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

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

valamennyi szolgáltatás).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 227.600
( 151 ) 2019.04.12.
( 210 ) M 18 02366
( 220 ) 2018.08.07.
( 732 ) Külgazdasági és Külügyminisztérium, Budapest (HU)
( 541 ) Konzinfo
( 511 ) 45

Jogi szolgáltatások; jogi tanácsadás; képviselet jogvitákban [jogi szolgáltatások].

( 111 ) 227.601
( 151 ) 2019.04.12.
( 210 ) M 18 02369
( 220 ) 2018.08.08.
( 732 ) Rákos Blanka, Budapest (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 541 ) YUKKU
( 511 ) 18

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

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

28

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 227.602
( 151 ) 2019.04.12.
( 210 ) M 18 02370
( 220 ) 2018.08.08.
( 732 ) Nova Scienta Korlátolt Felelősségű Társaság, Soltvadkert (HU)
( 546 )

M898

( 511 ) 1

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 8. szám, 2019.04.29.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; komposzt; trágyák;

műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra.
5

Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gömbaölő szerek (fungicidek); gyomirtó szerek

(herbicidek).
44

Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

( 111 ) 227.603
( 151 ) 2019.04.12.
( 210 ) M 18 02373
( 220 ) 2018.08.08.
( 732 ) Univer Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

Ketchup.

( 111 ) 227.604
( 151 ) 2019.04.12.
( 210 ) M 18 02374
( 220 ) 2018.08.08.
( 732 ) Univer Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

Mustár.

( 111 ) 227.605
( 151 ) 2019.04.12.
( 210 ) M 18 02375
( 220 ) 2018.08.08.
( 732 ) Univer Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

Majonéz.
M899

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 8. szám, 2019.04.29.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 111 ) 227.606
( 151 ) 2019.04.12.
( 210 ) M 18 02381
( 220 ) 2018.08.08.
( 732 ) Tócóskert Téri Patika Kft., Debrecen (HU)
( 546 )

( 511 ) 3

Testápolási cikkek; szájhigiénés készítmények; parfümök és illatanyagok; állatápolási készítmények;

olajesszenciák és aromakivonatok; tisztító és illatosító készítmények; dörzsölő szerek; szabó- és cipészviaszok.
5

Táplálékkiegészítők és diétás készítmények; bébiételek; étrendkiegészítők állatok számára; fogászati

készítmények és árucikkek, gyógyhatású fogkrémek; egészségügyi készítmények és cikkek; fertőtlenítők és
fertőzésgátlók; szagtalanítók és légtisztítók; felszívó árucikkek a személyi higiénéhez; gyógyszeres és fertőtlenítő
szappanok és tisztítószerek; kártevőirtó készítmények és cikkek; gyógyászati és állatgyógyászati készítmények és
cikkek; élő szervezetek és szövetek sebészeti célra; diagnosztikai készítmények és anyagok; gyógyszerek és
természetes gyógyszerkészítmények; gyógyászati kötszerek és applikátorok.
44

Emberi egészségügyi szolgáltatások; orvosi szolgáltatások; fogászat; gyógyszerészeti szolgáltatások;

optikusok szolgáltatásai; mentális egészség szolgáltatások; emberi higiéniai és szépségápolási szolgáltatások.
( 111 ) 227.607
( 151 ) 2019.04.12.
( 210 ) M 18 02763
( 220 ) 2018.09.20.
( 732 ) BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC., Wilmington, DE (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) LUCKY STRIKE ORIGINAL RED
( 511 ) 34

Cigaretta; dohány, nyers vagy gyártott; saját maga által sodrandó dohány; pipadohány; dohánytermékek;

dohánypótló (nem orvosi célokra); szivarok; szivarka; cigarettagyújtók; szivargyújtók; gyufák; dohányzási
cikkek; cigaretta-papír; cigarettacsövek; cigarettaszűrők; zsebkészülék cigarettahengerléshez; kézi eszközök
dohánynak papírcsőbe történő befecskendezésére; elektronikus cigaretta; folyadékok elektronikus cigarettákhoz;
izzítandó dohánytermékek.
( 111 ) 227.608
( 151 ) 2019.04.12.
( 210 ) M 18 02910
( 220 ) 2018.10.10.
( 732 ) Első Magyar Pékpont-Rendszer Kft., Szigetszentmiklós (HU)
( 740 ) Sztruhár Krisztina, Rétság
( 546 )

( 511 ) 30

Lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények.
M900

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 8. szám, 2019.04.29.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 111 ) 227.610
( 151 ) 2019.04.12.
( 210 ) M 18 03302
( 220 ) 2018.11.08.
( 732 ) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
A rovat 65 darab közlést tartalmaz.
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