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Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 227.674
( 151 ) 2019.04.17.
( 210 ) M 18 02582
( 220 ) 2018.09.05.
( 732 ) Goodwill Pharma Kft., Szeged (HU)
( 541 ) LEFLOXAWILL
( 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 ) 227.680
( 151 ) 2019.04.18.
( 210 ) M 18 02187
( 220 ) 2018.07.19.
( 732 ) dr. Mészáros Fülöp Ferenc, Pécs (HU)
( 740 ) Marján Ügyvédi Iroda, Pécs
( 541 ) M PROFOOD
( 511 ) 1
30

Vegyi készítmények húsfüstöléshez.
Élelmiszer-ízesítők, az illóolajok kivételével; ételízesítő [fűszer]; fűszerek, ízesítők; fűszeres készítmények

ételekhez; kötőanyagok kolbászhoz.
( 111 ) 227.684
( 151 ) 2019.04.18.
( 210 ) M 18 02319
( 220 ) 2018.08.02.
( 732 ) PQ PARTNERS LIMITED, Nicosia (CY)
( 541 ) capillus
( 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).
( 111 ) 227.696
( 151 ) 2019.04.18.
( 210 ) M 18 02589
( 220 ) 2018.09.06.
( 732 ) HARANGOD-MAG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Megyaszó (HU)
( 740 ) Dr. Rakaczki Tamás egyéni ügyvéd, Miskolc
( 541 ) TOKAJ VICINITAS MANGALICA
( 511 ) 29

Állati velő táplálkozási célra; angolszalonna; disznóhús; disznózsír; faggyú, étkezési; fagyasztva szárított

hús; hot dog virslik; húskivonatok; húsok; hús, tartósított; kocsonyák; kolbász; liofilizált hús; máj; májpástétom;
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pacal; sonka; sózott hús; természetes vagy műbelek hurka- és kolbásztöltéshez; vadhús; virslik; zsírok, étkezési;

zsírtartalmú anyagok étkezési zsírok előállításához; zsírtartalmú keverékek, kenyérre.
( 111 ) 227.697
( 151 ) 2019.04.18.
( 210 ) M 18 02452
( 220 ) 2018.08.21.
( 732 ) Roxer Produkció Műsorkészítő Kft., Budaörs (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).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 227.699
( 151 ) 2019.04.18.
( 210 ) M 18 02445
( 220 ) 2018.08.17.
( 732 ) Baráth István, Budapest (HU)
( 740 ) Pintz és Társai Kft., Budapest
( 541 ) #napijumpup
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; pólók; nyomtatott pólók; ujjatlan pólók, trikók; rövid ujjú pólók;

pulóverek; pulóverek, szvetterek; kapucnis felsők; sapkák; övek [ruházat]; nadrágok; zoknik.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; audio-vizuális bemutatók

készítése reklámcélokra; audio-vizuális eszközökkel nyújtott üzleti promóciós szolgáltatások; digitális hálózatok
útján nyújtott marketing szolgáltatások; elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztüli, online reklámozási
szolgáltatások; grafikus reklámozási szolgáltatások; hirdetési- és reklám szolgáltatások; internetes marketing;
koncertek promóciója [reklámozása]; merchandising szolgáltatások; nyereményjátékok, versenyek, pályázatok
szervezése reklámcélokra; online reklámozás; reklámanyagok online megjelentetése; reklámozás, marketing és
promóciós konzultáció, tanácsadó és segítségnyújtási szolgáltatások; zenei koncertek promóciója.
41

Táncos rendezvények; szabadidős rendezvények szervezése; zenei rendezvények szervezése; táncos

rendezvények szervezése; szórakoztató rendezvények lebonyolítása; szabadidős rendezvények megszervezése;
szórakoztatási célú rendezvényszervezés; zenés szórakoztató rendezvények szervezése; jegyfoglalási
szolgáltatások kulturális rendezvényekre; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; szórakoztató
rendezvények szervezése és lebonyolítása; lemezlovasok, DJ szolgáltatások partikra és különleges
rendezvényekre; partiszervezés; partiszervezési szolgáltatások; szórakoztatás; szórakozási, szórakoztatási
információk; interaktív szórakoztatás; éjszakai szórakozóhelyeken nyújtott szórakoztatási szolgáltatások;
jegyvásárlási szolgáltatások szórakoztató rendezvényekhez.
( 111 ) 227.705
( 151 ) 2019.04.18.
( 210 ) M 18 02184
( 220 ) 2018.07.19.
( 732 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
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( 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 reklámügynökség hirdetési szolgáltatásai;
reklámanyagok megjelentetése; reklámfilmek készítése; reklámkampányok előkészítése; reklámok elkészítése;
televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; televíziós reklámok gyártása; televíziós,
reklámcélú, terméket vagy szolgáltatást bemutató műsorok készítése.
38

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

televíziós sugárzása; információk sugárzása televízión keresztül; interaktív televíziósugárzás; interneten és más
kommunikációs hálózatokon keresztül történő audio-, video- és multimédiás műsorszórás; kábeltelevíziós
közvetítéssel kapcsolatos információk szolgáltatása; kábeltelevíziós műsorszórási információk; kommunikáció
biztosítása televíziós átvitel útján; televíziós műsorszolgáltatás, kábelhálózaton keresztül is; televíziós műsorok
közvetítése; televíziós műsorszórás; teleshopműsorok közvetítése; televíziós és kábeles műsorszórási
szolgáltatások; televízióműsorok interneten keresztül történő közvetítése; televízióműsorok terjesztése
kábelösszeköttetés által; tv programszórás és -közvetítés; televizuális kommunikációs szolgáltatások; televíziós
információközlés; televíziós műsorok vezeték nélküli továbbítása és közvetítése; televíziós programok
közvetítése; televízióstreaming interneten keresztül; kommunikációs szolgáltatások; műholdas televíziós adók
működtetése; televíziós kommunikáció megbeszélésekhez; televízióképernyőn megjelenő szöveg továbbítása,
átvitele; televízió műsorok továbbítása, közvetítése műholdon keresztül; televízió műsorok fogadása az
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 ) 227.744
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( 151 ) 2019.04.25.
( 210 ) M 18 02057
( 220 ) 2018.07.06.
( 732 ) Kaczur-Horák Máté, Kiskunlacháza (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Utazási ágazattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; mások szállodai ösztönző programjainak irányítása;

reklámozás a turizmus és utazás terén; utazások promóciója [reklámozása]; üdülések promóciója;
marketing-szolgáltatások az utazás területén.
36

Szálláshelyek bérbeadása [apartmanok]; apartmanok bérbeadásának ügyintézése; apartmanok és irodák

bérbeadása; szállások kiadásával foglalkozó ügynökségek [apartmanok].
43

Szállodai szálláshely szolgáltatások; utazási irodák szálláshely foglalási szolgáltatásai; utazásszervezői

szolgáltatások ideiglenes szálláshelyek foglalásához; idegenforgalmi szálláshelyek foglalása; ideiglenes
szálláshelyek biztosítása; szállodai szálláshely szolgáltatások; szállodai szálláshelyek megszervezése; üdülési
szálláshely biztosítása; üdülési szálláshelyek bérbeadása; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás]; vendéglátással
kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; ideiglenes szállásbiztosítás
üdülő apartmanokban; ideiglenes szállások bérbeadása nyaralókban és apartmanokban; bár- és éttermi
szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; szállodai éttermi szolgáltatások; szállodák által nyújtott éttermi
szolgáltatások.
( 111 ) 227.745
( 151 ) 2019.04.25.
( 210 ) M 18 02058
( 220 ) 2018.07.06.
( 732 ) Samu Krisztina, Szeged (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 541 ) MOVEUM-Moving & education in informal learning environments
( 511 ) 9

Kiterjesztett valóság szoftver; kiterjesztett valóság szoftver mobilkészülékekben való alkalmazásra;

kiterjesztett valóság szoftver táblagépeken való alkalmazásra.
41

Gyermekek kognitív képességeinek fejlesztésével kapcsolatos tanfolyamok; gyermekek kognitív

képességeinek fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások; gyermekek mozgáskoordinációs képességeinek
fejlesztésével kapcsolatos tanfolyamok; gyermekek mozgáskoordinációs képességeinek fejlesztésével kapcsolatos
oktatási szolgáltatások; gyermekek természettudományos ismereteinek fejlesztésével kapcsolatos oktatási
szolgáltatások; gyermekek környezetismereti fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások; elektronikus
szakmai publikációk a kognitív képességfejlesztés terén; elektronikus szakmai publikációk a mozgásfejlesztés
terén; elektronikus szakmai publikációk a környezetismereti fejlesztés terén; tanfolyamok, képzések pedagógusok
számára; oktatási célú műhelyek; képzési célú műhelyek; műhelyek lebonyolítása [képzés]; műhelyek szervezése;
gyermekek fejlesztésével kapcsolatos műhelyek szervezése és lebonyolítása; fejlesztési témájú szakmai műhelyek
és tanfolyamok szervezése; tanfolyamok, szemináriumok és műhelyek lebonyolítása; fejlesztési témájú műhelyek
és szemináriumok vezetése; fejlesztési témájú műhelyek és szemináriumok lebonyolítása; oktatási
műhelyfoglalkozások lebonyolítása a gyermekek fejlesztése területén; fejlesztési műhelyek és szemináriumok
szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások
[bemutatók, kiállítások]; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; testnevelés.
44

Alternatív gyógyászati szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások.

( 111 ) 227.754
( 151 ) 2019.04.25.
( 210 ) M 18 00994
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( 220 ) 2018.03.28.
( 732 ) Altilink Real Estate Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) NESTRA
( 511 ) 35

Ingatlanügyletekkel kapcsolatos üzleti információk, üzletvezetés, üzleti ügyvitel, üzleti ügyviteli

asszisztencia, kereskedelmi vagy ipari ügyviteli asszisztencia, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás, üzleti
konzultációs szolgáltatások; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; piaci
tanulmányok; ingatlanértékesítési promóciós szolgáltatások; elszámolások készítése; üzleti értékelések;
ingatlanvagyon menedzsment; lakhatás, helyiségek és épületek kereskedelmi célú használata, átmeneti szállások,
diákszállások adminisztratív menedzsment irányítása; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari
projektekhez; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára,
ingatlanügyletekkel kapcsolatban; bérleti díjak, költségek és adók adminisztratív ügyintézése; fenntartási
költségek menedzselése.
36

Ingatlanügyletek; ingatlanügynökségi szolgáltatások; szálláshely közvetítő irodai szolgáltatások; lakások

bérbeadása; ingatlanok bérbeadása; ingatlanügyletekkel kapcsolatos pénzügyi tanácsadás; ingatlanközvetítés;
ingatlanok értékbecslése; ingatlanokra vonatkozó pénzügyi értékbecslés; ingatlanügyletekkel kapcsolatos
pénzügyi szolgáltatások; apartman házak kezelése; pénzügyek intézése építőipari projektekhez; lakbér beszedés;
ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanbérbeadás menedzsment; ingatlanok kezelése; ingatlanok bérbeadásával
kapcsolatos tanácsadás; lakbér beszedése és kiterhelése; garancia szolgáltatások; ingatlanügynökségi
szolgáltatások; ingatlankomplexumok, épületek és rezidenciák kezelése.
37

Építkezési, karbantartási és szerelési szolgáltatások ingatlanokkal kapcsolatban, azaz házak, lakások,

épületek fenntartásával kapcsolatos szerelési szolgáltatások, építkezések felügyelete, építkezéssel kapcsolatos
információnyújtás, szerelési munkákkal kapcsolatos információnyújtás; építőmérnöki munkák.
42

Otthonautomatizálási megoldásokkal kapcsolatos kutató- és fejlesztőmunka.

( 111 ) 227.766
( 151 ) 2019.05.23.
( 210 ) M 18 02147
( 220 ) 2018.07.13.
( 732 ) Walmark a.s., Třinec (CZ)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítményekkel valamint gyógyászati eszközökkel

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

események lebonyolítása szakmai üzleti kérdésekben az egészségügy területén; szerződések letárgyalása
gyógyszertárakkal, nagykereskedőkkel, gyógyszertárakkal együttműködőkkel, egészségügyi szolgáltatókkal,
egészségügyi ellátókkal, idősotthonokkal és ápolási otthonokkal; üzleti könyvvizsgálat, főként közegészségügyi
szervezettel kapcsolatos könyvelés; a közfigyelem felhívása az egészségügyi rendellenességek kezelésének és
gyógyításának szükségességére, valamint az ilyen rendellenességek kezelése; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és
higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; gyógyszerészeti,
állatgyógyászati és higiéniai készítményekkel valamint gyógyászati eszközökkel kapcsolatos online kis- és
nagykereskedelmi szolgáltatások; online kereshető reklámútmutató szolgáltatása gyógyszerészeti termékekkel és
gyógyászati eszközökkel kapcsolatban.
( 111 ) 227.769
( 151 ) 2019.04.25.
( 210 ) M 18 02419
( 220 ) 2018.08.14.
( 732 ) Inspirációk Média Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Csurgay Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) inspibox
( 511 ) 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).
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).
28

Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek (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).
( 111 ) 227.776
( 151 ) 2019.04.25.
( 210 ) M 18 00854
( 220 ) 2018.03.19.
( 732 ) Tószeg Kft., Balatonboglár (HU)
( 546 )

( 511 ) 7

Ásványvízgyártásban használt gépek; automata kezelőgépek (manipulátorok); befejező megmunkálógépek;

centrifugális darálók; centrifugal szivattyúk; címkézők (gépek); csapok (gépek, hajtóművek vagy motorok részei);
csomagológépek (l); csomagológépek (2); csomagológépek (3); csöves szállítószalagok, -berendezések
(pneumatikus); elektromechanikai gépek a vegyipar számára; elektromechanikus élelmiszergyártó gépek;
elektromos gyümölcsprések; elektromos keverőgépek (2); formázó és dagasztógépek; fúvógépek; hengerek
gépekhez; hidraulikus ajtózárók; hidraulikus motorok és hajtóművek; hidraulikus vezérlések gépekhez,
motorokhoz és hajtóművekhez; kavarógépek; kenőszivattyúk; keverőgépek (1); keverőgépek (2); keverők,
keverőgépek; kompresszorok hűtőgépekhez; konvejorok, szállítószalagok; műanyag feldolgozó gépek; műanyag
lezárására szolgáló elektromos készülékek; palacktöltő gépek; palackzáró gépek; pneumatikus kalapácsok;
pneumatikus vezérlések gépekhez, motorokhoz és hajtóművekhez; robotok (gépek); sűrített levegős gépek (1);
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sűrített levegő gépek (2); szelepek (géprészek); szerszámok (géprészek); szivattyúk fűtőberendezésekhez;

szivattyúk; szivattyúk, gépek motorok vagy hajtóművek részei; tölcsérek mechanikus kiöntéshez; töltőgépek;
töltőkompresszorok, feltöltő kompresszorok; vágó-, sorjázógépek; vezérlőszerkezetek gépekhez, motorokhoz
vagy hajtóművekhez; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli elemek
(a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök;
keltetőgépek; árusító automaták.
( 111 ) 227.780
( 151 ) 2019.05.23.
( 210 ) M 18 02138
( 220 ) 2018.07.12.
( 732 ) Kovács Tamás, Csopak (HU)
( 541 ) Szent Donát Birtok
( 511 ) 33
43

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 227.787
( 151 ) 2019.04.25.
( 210 ) M 18 02290
( 220 ) 2018.07.30.
( 732 ) MURA RÉGIÓ Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás, Tótszerdahely (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )
( 511 ) 25

Felsőruházat; férfi felsőruházat; női felsőruházat; pólók; nyomtatott pólók; rövid ujjú pólók; ujjatlan pólók,

trikók, atlétatrikók; pólóingek, kötött ingek, pólók; pulóverek; kapucnis pulóverek; kapucnis pulóverek,
melegítőfelsők; pulóverek, szvetterek; melegítő felsők, sportos pulóverek; férfi kabátok; kabátok, dzsekik;
kabátok nőknek; topok [ruházati cikkek]; nadrágok; férfi és női dzsekik, kabátok, nadrágok, mellények;
szoknyák; női ruhák; kalapok; sapkák; ingek; férfi és női ingek; rövidnadrágok; farmerek; farmerruházat;
farmernadrágok.
29

Hús; húsok; szárított hús; füstölt húsok; friss húsok; pácolt húsok; főtt húsok; csomagolt húsok; feldolgozott

hústermékek; fagyasztott hústermék; előkészített gyümölcsök; gyümölcsök, tartósított; savanyított gyümölcsök;
konzerv gyümölcsök; kandírozott gyümölcsök; fagyasztott gyümölcsök; szeletelt gyümölcsök; fermentált
gyümölcsök; palackozott gyümölcsök; főtt gyümölcsök; vágott gyümölcsök; elkészített zöldségek; feldolgozott
zöldségek; fagyasztott zöldségek; hámozott zöldségek; savanyított zöldségek; fermentált zöldségek; konzerv
zöldségek; zöldségek, főtt vegyes zöldségek; tartósított zöldségek; szárított zöldségek; üveges zöldségek;
liofilizált zöldségek; sózott zöldségek; zöldségek, tartósított; vágott zöldségek; grillezett zöldségek; előre
felvágott zöldségek; fagyasztva szárított zöldségek; dzsemek/lekvárok/gyümölcsízek; tojások és tojástermékek;
tejtejtermékek; sajtok; szárított gyümölcs; szárított gyümölcsből készült termékek.
30

Méz; mézek; liszt; lisztek; lisztkeverékek; gabonakészítmények; gabonaalapú élelmiszerkészítmények;

kenyér; pékáruk; fűszerek; fűszerkészítmények; fűszerkeverékek.
31

Nyers gyümölcsök; friss gyümölcsök; friss zöldségek; nyers zöldségfélék; friss gyümölcsök és zöldségek;

friss gyümölcsök, dió, zöldségek és fűszernövények; mezőgazdasági, vízgazdasági termények, kertészeti és
erdészeti termékek; élő állatok; élő állatok, szervezetek tenyésztéshez; táplálékok és takarmányok állatoknak.
32

Sörök; ásványvizek; gyümölcslé; gyümölcslevek; gyümölcsitalok; gyümölcsszörpök.

33

Borok; likőrök; pálinka.

43

Éttermi szolgáltatások; kempingezési lehetőség biztosítása; panziók; szállodai szolgáltatások; turistaházak,

üdülők; vendéglátás; ideiglenes szállásadás; ideiglenes szállások; üdülőhelyi szállások; ideiglenes
szállásbiztosítás; szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek.
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( 111 ) 227.788
( 151 ) 2019.04.25.
( 210 ) M 18 03364
( 220 ) 2018.11.13.
( 732 ) Mihalikné Krémer Erzsébet, Hurbanovo (SK)
Mihalik Károly, Hurbanovo (SK)
( 740 ) Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Áfonyadzsem; almachips; almakompót, almapüré; almaszirom; aszalt gyümölcskeverékek; bogyós

gyümölcsök, konzervált; citrom, feldolgozva; dzsemek/lekvárok/gyümölcsízek; elkészített zöldségek; előkészített
gyümölcsök; elsősorban gyümölcsökből készült kenyérre kenhető készítmények; fagyasztott gyümölcsök;
fagyasztott zöldségek; fagyasztva szárított zöldségek; fekete ribizli, feldolgozott; feldolgozott alma; feldolgozott
cékla; feldolgozott gyümölcsök, gombák és zöldségek (beleértve a dióféléket és hüvelyeseket); feldolgozott
gyümölcsökből válogatás; feldolgozott zöldségek; feldolgozott zöldségtermékek, fermentált gyümölcsök;
fermentált zöldségek; guavasajt [gyümölcssajt]; gyorsfagyasztott zöldséges ételek; gyümölcs alapú snackek;
gyümölcs chipsek; gyümölcs chips; gyümölcs- és dióféle-alapú snack szeletek; gyümölcsalapú, étkezést
helyettesítő szeletek; gyümölcsbefőttek; gyümölcsdzsemek; gyümölcskocsonya, -zselé; gyümölcskonzervek;
gyümölcslekvárok; gyümölcslevet tartalmazó tejalapú italok; gyümölcsök, tartósított; gyümölcsös rágcsálnivalók;
gyümölcsöt tartalmazó tejitalok; gyümölcspektin; gyümölcspép; gyümölcspép (gyümölcspüré); gyümölcspépek;
gyümölcsporok; gyümölcspürék; gyümölcssajtok; illatosított gyümölcs; kandírozott gyümölcs rágcsálnivalók;
kandírozott gyümölcsök; kandírozott, kristályosított gyümölcsök; kandírozott, mázzal bevont gyümölcsök;
kenhető gyümölcsízek; kenhető gyümölcskészítmény; kocsonyák, dzsemek, kompótok, gyümölcs- és
zöldségkrémek; konzerv gyümölcsök; konzerv zöldségek; konzervált és lapított narancsok; liofilizált zöldségek;
liofilizált zöldségek; mincemeat [aszalt gyümölcs lekvár]; narancs- és gyömbérlekvár; narancs, feldolgozva;
olajban tartósított zöldségek; palackozott gyümölcsök; préselt gyümölcspép, rágcsálnivaló-keverékek szárított
gyümölcsökkel és feldolgozott diófélékkel; rágcsálnivaló-keverékek, amelyek feldolgozott gyümölcsöket és
feldolgozott dióféléket tartalmaznak; szárított ananász; szárított gyümölcs; szárított gyümölcs alapú
rágcsálnivalók; szárított gyümölcsből készült termékek; szárított zöldségek; szederlekvár; szeletelt gyümölcs,
konzerv; szeletelt gyümölcsök; szeletelt zöldség, konzerv; szőlőlevelek, feldolgozva; szőlőmagolaj; tartósított
zöldségek; tartósított zöldségek; üveges szeletelt gyümölcsök; üveges zöldségek; vágott gyümölcsök; vágott
zöldségek; zöldségalapú csipszek; zöldségalapú előételek; zöldségalapú húshelyettesítők; zöldségalapú kenhető
termékek; zöldségalapú snack-ételek; zöldségalapú szendvicskrémek; zöldségchipsek, zöldségek, tartósított;
zöldséges készételek; zöldséges mousse-ok [habok], zöldségkivonatok [levek] főzéshez; zöldségkivonatok
főzéshez; zöldségkonzervek; zöldségkrémek; zöldséglé koncentrátumok étkezési célokra; zöldséglevek főzéshez;
zöldségleves; zöldségleves készítmények; zöldségpástétom; zöldségpépek; zöldségpogácsák; zöldségporok;
zöldségpüré; zöldségvelőkrém; zöldségzselék.
32

Alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes gyümölcskivonatok

italok készítéséhez; alkoholmentes gyümölcskoktélok; alkoholmentes zöldségitalok; alkoholmentes, szénsavas
gyümölcsitalok; almalevek; ananászlé italok; citromlé; fagyasztott gyümölcsalapú italok; főként gyümölcsleveket
tartalmazó italok; gyümölcs- és zöldséglevek keverékéből készült italok; gyümölcs ízesítésű vizek;
gyümölcsalapú italok; gyümölcsalapú italok készítéséhez használt porok; gyümölcsalapú italok készítéséhez
használt porok; gyümölcsitalok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; gyümölcsízesítésű üdítőitalok; gyümölcsízű
italok; gyümölcslé; gyümölcslé koncentrátumok; gyümölcslevek; gyümölcslevek [italok]; gyümölcslevet
tartalmazó alkoholmentes italok; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; gyümölcsszörpök, italok készítéséhez
M1197

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 11. szám, 2019.06.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
használt citromlé; italokként használt gyümölcslevek; jeges gyümölcsitalok; koncentrátumok gyümölcsitalok

készítéséhez, smoothie [alkoholmentes gyümölcsitalok]; smoothie-k [gyümölcs- vagy zöldségitalok]; sűrített
gyümölcslé; szirupok gyümölcsízű italok készítéséhez; szőlőlé; szőlőlé italok; szőlőlé-italok, alkoholmentes; tea
ízesítésű gyümölcs alapú üdítőitalok; vegyes gyümölcslé; vörös ginzeng levek [italok]; zöld zöldséglé-italok;
zöldséges smoothie-k; zöldségitalok; zöldséglé; zöldséglevek [italok]; zöldséglevet tartalmazó, alkoholmentes
italok.
35

A reklámok közönségre gyakorolt hatásának értékelése; adatfeldolgozás üzleti célú adatgyűjtéshez;

adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; árubemutatók rendezése üzleti célokra; árubemutatók
szervezése kereskedelmi célokra; árubemutatók szervezése reklámozási célokra; áruértékesítéssel kapcsolatos
reklámszolgáltatások; audiovizuális bemutatók előkészítése és lebonyolítása reklámcélokra; audio-vizuális
bemutatók készítése reklámcélokra; audiovizuális eszközökkel nyújtott üzleti promóciós szolgáltatások;
bemutatók szervezése kereskedelmi célokra; bemutatók szervezése üzleti célokra; cégek működtetéséhez
kapcsolódó professzionális üzleti szaktanácsadás; célzott marketing; digitális hálózatok útján nyújtott marketing
szolgáltatások; digitális marketing; digitális reklámszolgáltatások; direkt marketing szolgáltatások; direkt
marketingre vonatkozó konzultáció; egyéni reklámok elkészítése mások számára; eladási reklámozással
kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; elektronikus kereskedelem népszerűsítéséhez kapcsolódó
reklámszolgáltatások; elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, nevezetesen információnyújtás termékekről
telekommunikációs hálózatokon keresztül, reklám- és eladási célokra; elektronikus kommunikációs hálózatokon
keresztüli, online reklámozási szolgáltatások; előadások, prezentációk rendezése kereskedelmi célokra; értékesítő
és marketingszemélyzet toborzása; franchise megoldásokkal kapcsolatos üzleti információk szolgáltatása;
franchise megoldásokkal kapcsolatos üzleti konzultációs szolgáltatások; franchise szolgáltatásokkal kapcsolatos
kereskedelmi tanácsadás; franchise üzletek létesítésével kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások;
franchise-adók által nyújtott szolgáltatások, nevezetesen segítségnyújtás ipari vagy kereskedelmi vállalatok
működtetésében vagy ügyvitelében; franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás; franchise-hoz kapcsolódó üzleti
tanácsadás és konzultáció; franchise-ok létrehozásával kapcsolatos üzleti segítségnyújtás; franchise-ok
üzemeltetésével kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; franchise-oknak nyújtott, reklámozással
kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; franchise-ra vonatkozó üzleti tanácsadási szolgáltatások; franchise-zal
kapcsolatos üzleti hirdetési szolgáltatások; franchise-zal kapcsolatos üzleti segítségnyújtás; franchise-zal
kapcsolatos üzleti ügyek adminisztrációja; franchisingra vonatkozó üzleti tanácsadási szolgáltatások; gazdasági és
reklámcélú szakvásárok, kiállítások és bemutatók szervezése és lebonyolítása; globális számítógépes hálózaton
keresztül végzett értékesítés feldolgozásához nyújtott üzleti adminisztrációs szolgáltatások; globális számítógépes
hálózatról vagy az internetről nyújtott online üzleti információs szolgáltatások; gyümölcsökkel kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; hangfelvételek gyártása marketing célokra; hangfelvételek gyártása reklámozási
célokra; hangfelvételek készítése reklámcélokra; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése
értékesítések adminisztrációja és promóciós ösztönző sémák útján, amelyek kereskedelmi bélyegeket is
magukban foglalnak; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak promóciója weboldalakon elhelyezett
reklámokkal; harmadik személyek áruinak és szolgáltatásainak globális számítógépes hálózaton keresztül történő
reklámozása; harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak interneten való reklámozása; hirdetés és
reklámozás; hirdetések és reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, reklámcédulák és minták] terjesztése;
hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó
tanácsadás; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos adatok terjesztése; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos
információ gyűjtése; hűségprogramok szervezése ügyfeleknek kereskedelmi, promóciós és reklámcélokra;
információk biztosítása kereskedelmi üzletekről és kereskedelmi információkról a globális számítógépes hálózat
útján; információtechnológiai adminisztrációval kapcsolatos üzleti konzultáció; interneten használható reklámok
összeállítása; interneten keresztül nyújtott reklámozási szolgáltatások; internetes marketing; internetes
marketinggel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások; internetes reklámozási szolgáltatások; internetes
weboldalakként használható reklámok összeállítása; internetes weboldalakként használt reklámanyagok
összeállítása; ipari vagy kereskedelmi vállalatok működtetésével kapcsolatos segítségnyújtás; kereskedelmi
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kereskedelmi bemutatók levezetése; kereskedelmi bemutatók promóciója és lebonyolítása; kereskedelmi
bemutatókkal kapcsolatos szervezési szolgáltatások; kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok közvetítése;
kereskedelmi és reklámcélú rendezvények szervezése; kereskedelmi és üzleti információk nyújtása; kereskedelmi
és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása interneten;
kereskedelmi információ biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói
tanácsadás]; kereskedelmi információ terjesztése; kereskedelmi információk; kereskedelmi információk
biztosítása; kereskedelmi információk és tanácsadás ügyfelek számára [ügyféltanácsadó üzlet]; kereskedelmi
információk gyűjtése; kereskedelmi információk nyújtása fogyasztóknak; kereskedelmi információk összeállítása;
kereskedelmi információk szerzése; kereskedelmi információk szolgáltatása; kereskedelmi információs
szolgáltatások; kereskedelmi információs szolgáltatások az interneten keresztül; kereskedelmi közvetítési
szolgáltatások; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi marketing [nem értékesítés], kereskedelmi
menedzsment; kereskedelmi menedzsmenttel kapcsolatos konzultáció; kereskedelmi menedzsmenttel kapcsolatos
tanácsadási szolgáltatások; kereskedelmi promóciós szolgáltatások; kereskedelmi reklámszövegek készítése;
kereskedelmi társaság szervezésével vagy irányításával kapcsolatos konzultáció; kereskedelmi tervezéssel
kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók közvetítése és lebonyolítása; kereskedelmi
tranzakciók lebonyolítása és kereskedelmi szerződések készítése; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és
lebonyolítása távközlési rendszerek útján; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése
harmadik fél számára; kereskedelmi tranzakciókhoz kapcsolódó tanácsadó szolgáltatások; kereskedelmi ügyekhez
kapcsolódó értékelések; kereskedelmi ügyletek tárgyalása; kereskedelmi ügyletek, tranzakciók előkészítésével és
kivitelezésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; kereskedelmi ügyvitellel kapcsolatos tanácsadás;
kereskedelmi üzletek közvetítése; kereskedelmi üzletek közvetítése és megkötése; kereskedelmi üzleti
információk szolgáltatása számítógépes adatbázisok segítségével; kereskedelmi üzleti menedzsment;
kereskedelmi üzletvezetéssel kapcsolatos tanácsadás és információnyújtás; kereskedelmi- vagy reklámcélú
kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások és rendezvények szervezése; kereskedelmi
vállalatalapítással kapcsolatos üzleti segítségnyújtás; kereskedelmi vállalatok működtetéséhez és irányításához
nyújtott segítség; kereskedelmi vállalatok vezetésével kapcsolatos segítségnyújtás; kereskedelmi vállalatoknak
nyújtott, üzleti ügyeik bonyolításával kapcsolatos tanácsadás; kereskedelmi vállalkozások irányításához nyújtott,
közönségkapcsolattal kapcsolatos segítségnyújtás; kereskedelmi vállalkozások működtetése; kereskedelmi
vállalkozások üzletvezetési adminisztrációja; kereskedelmi vállalkozások üzletvitelével kapcsolatos értékelések;
kereskedelmi vállalkozásokkal kapcsolatos üzletviteli tanácsadási szolgáltatások; kereskedelmi vállalkozásoknak
nyújtott, reklámozással kapcsolatos segítségnyújtás; kereskedelmi vállalkozásoknak nyújtott, reklámozással
kapcsolatos segítségnyújtás; kereskedelmi, üzleti információk szolgáltatása; kereskedelmi, üzleti információk
szolgáltatása; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; keresőmotoros marketing szolgáltatások;
közlemények, hirdetmények kiadása reklámozási céllal; márkaalkotási szolgáltatások [reklámozás és
népszerűsítés]; marketing információk; marketing információk nyújtása; marketing információk szolgáltatása;
marketing kampányok; marketing konzultációs szolgáltatások; marketing menedzsment konzultációhoz
kapcsolódó üzleti tanácsadás; marketing menedzsment tanácsadás; marketing menedzsmenthez kapcsolódó
tanácsadás; marketing promóciós rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások;
marketing segítségnyújtás; marketing szolgáltatások; marketing támogatást nyújtó franchise szolgáltatások;
marketing tanácsadás; marketing tanácsadó szolgáltatások biztosítása gyártók részére; marketing tevékenységgel
kapcsolatos üzleti konzultáció és menedzsment; marketingadatok statisztikai értékelése; marketinggel kapcsolatos
adminisztráció; marketinggel kapcsolatos információnyújtás; marketinggel kapcsolatos információnyújtás
weboldalakon keresztül; marketinggel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; marketinggel kapcsolatos szakmai
konzultáció; marketinggel kapcsolatos üzleti tanácsadás; marketinghez kapcsolódó elemzés;
marketingrendezvények megrendezése és lebonyolítása; marketingstratégiák kidolgozása és kivitelezése mások
megbízásából; marketingszemélyzet irányítása; marketingtanácsadás a közösségi média területén;
marketing-tanácsadás és -szolgáltatások; marketingtervek elkészítése; mások áruinak és szolgáltatásainak
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és szolgáltatásainak reklámozása promóciós rendezvényeken; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása
számítógépes és kommunikációs hálózatokon keresztül; mások termékeinek és szolgáltatásainak marketingje
kuponok terjesztése révén; mások termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása; mások termékeinek és
szolgáltatásainak reklámozása kártyás hűségjutalmazási rendszerrel; nyereményjátékok, versenyek, pályázatok
szervezése reklámcélokra; nyomdaipari termékek megjelenítése reklámcélból; nyomtatott anyagok elektronikus
megjelentetése reklámcélra; nyomtatott reklámanyagok terjesztése; nyomtatványok megjelenítése reklámozási
célból, elektronikus formában; online adatbázisokból származó kereskedelmi információ biztosítása; online
adatfeldolgozó szolgáltatások; online kereshető reklámútmutatók szolgáltatása; online kereskedelmi
információkat tartalmazó jegyzékek biztosítása az interneten; online kereskedelmi jegyzékinformációs
szolgáltatások biztosítása; online kereskedők áruinak és szolgáltatásainak reklámozása kereshető online útmutató
segítségével; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére, online reklám- és
marketingszolgáltatások; online reklámozás; online reklámozás számítógépes kommunikációs hálózatokon
keresztül; online rendelési szolgáltatások; online üzleteken keresztül történő harmadik személyek számára
lebonyolított kereskedelmi tranzakciók intézése; online üzleti és kereskedelmi információk szolgáltatása; online
üzleti hálózati szolgáltatások; online weblapok népszerűsítése, reklámozása és marketingje;
partnerprogram-marketing; partnerprogram-marketinggel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások; promóciós és
reklámozási szolgáltatások; promóciós marketing; promóciós marketing-szolgáltatások audiovizuális média
felhasználásával; promóciós, reklám célú árubemutatás; prospektusok és termékminták terjesztése reklámcélból;
prospektusok szétosztása reklámcélokra; reklám és marketing; reklám- és marketing konzultáció; reklám és
marketing szolgáltatások; reklám- és marketing szolgáltatások blogokon keresztül biztosítva; reklám- és
marketingszolgáltatások kommunikációs csatornákon keresztül biztosítva; reklám- és promóciós anyagok
terjesztése; reklám- és promóciós szerződések készítése harmadik felek számára; reklám szórólapok elkészítése;
reklám-, marketing és hirdetési anyagok terjesztése, reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; reklám,
prospektusok terjesztése; reklámanyag frissítése; reklámanyag összeállítása; reklámanyag sokszorosítása;
reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok [szórólapok,
prospektusok, brosúrák, termékminták, főként katalóguson keresztüli távértékesítés céljából] akár külföldi, akár
belföldi terjesztése; reklámanyagok és reklámok készítése, kiadása; reklámanyagok és -szövegek megjelentetése;
reklámanyagok készítése; reklámanyagok megjelentetése; reklámanyagok online megjelentetése; reklámanyagok
online terjesztése, reklámanyagok összeállítása, kiadása és terjesztése; reklámanyagok szétosztása;
reklámanyagok terjesztése; reklámanyagok terjesztése [szórólapok, prospektusok és nyomtatványok];
reklámanyagterjesztés; reklámanyag-terjesztési szolgáltatások; reklámcélú bemutatók szervezése; reklámcélú
rendezvények szervezése és lebonyolítása; reklámfelületek és reklámanyagok bérbeadása; reklámhatékonyság és
piackutatási elemzés; reklámhely biztosítása elektronikus eszközök vagy globális információs hálózatok
segítségével; reklámhirdetések megjelentetése; reklámhirdetések terjesztése; reklámkampányok előkészítése;
reklámkampányok kidolgozása vállalkozások számára; reklámkiadványok elkészítése; reklámkommunikációs
stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevelek és rendszeres kiadásokhoz csatolt reklám-mellékletek terjesztése;
reklámminták terjesztésének lebonyolítása; reklámminták terjesztésének lebonyolítása telefonos megkeresések
alapján; reklámok elkészítése; reklámok előkészítése; reklámok és kereskedelmi hirdetések terjesztése; reklámok
készítése; reklámok készítése és elhelyezése mások számára; reklámok megjelenítése mások részére; reklámok
terjesztése interneten keresztül; reklámok terjesztése online kommunikációs hálózatokon; reklámok, hirdetések
összeállítása; reklámozás bannerekkel; reklámozás előkészítése; reklámozás és értékesítési promóciós
szolgáltatások; reklámozás hatásának elemzése; reklámozás, hirdetés mobiltelefonos hálózatokon keresztül;
reklámozás, hirdetés, beleértve a számítógépes hálózatokon történő online reklámozást; reklámozás, marketing és
promóciós konzultáció, tanácsadó és segítségnyújtási szolgáltatások; reklámozás, promóciós szolgáltatások;
reklámozáshoz kapcsolódó dokumentumok elkészítése; reklámozáshoz kapcsolódó konzultációs, tanácsadási
szolgáltatások; reklámozáshoz kapcsolódó tájékoztató szolgáltatások; reklámozáshoz kapcsolódó üzleti
segítségnyújtás; reklámozáshoz kapcsolódó üzleti szaktanácsadás; reklámozáshoz, népszerűsítéshez és
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számára; reklámozási és marketing-szolgáltatások közösségi médián keresztül biztosítva; reklámozási és
promóciós szolgáltatások; reklámozási információk biztosítása; reklámozási szolgáltatások; reklámozási
szolgáltatások biztosítása adatbázisok útján; reklámozási szolgáltatások italok népszerűsítésére; reklámozási
szolgáltatások vállalati és márkaarculat létrehozásához; reklámozási, főként terméknépszerűsítő szolgáltatások;
reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; reklámozásra és promóciós szolgáltatásokra vonatkozó
tanácsadás; reklámozással kapcsolatos információk szolgáltatása; reklámozással kapcsolatos közvetítői
szolgáltatások; reklámozással, hirdetéssel kapcsolatos statisztikák összeállítása; reklámozó szórólapok terjesztése;
reklámozott árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos telefonos megkeresések feldolgozása; reklámprospektusok
terjesztése; reklámprospektusok terjesztésének lebonyolítása telefonos megkeresések alapján;
reklámszolgáltatások harmadik személyek számára; reklámszolgáltatások italok eladásának előmozdítására;
reklámszórólapok terjesztése; reklámszöveg megjelentetési szolgáltatások; reklámszövegek írása;
reklámszövegek kiadása és frissítése; reklámszövegek megjelentetése; reklámszövegek publikálása;
reklámszövegírás; reklámszövegírás promóciós célokból; reklámterjesztés; reklámterjesztési szolgáltatások;
reklámterjesztési szolgáltatások az interneten keresztül; reklámterjesztési szolgáltatások internetes online
kommunikációs hálózaton keresztül; reklámtervezés és -elhelyezés; rendezvények, kiállítások, vásárok és
bemutatók szervezése kereskedelmi, promóciós és reklámozási célokra; segítségnyújtás [üzleti] biztosítása
franchise-ok működtetéséhez; segítségnyújtás [üzleti] franchise-ok létrehozásával kapcsolatban; segítségnyújtás
az üzleti promóció terén; segítségnyújtás franchise rendszerű kereskedelmi üzletvitelhez; segítségnyújtás ipari
vagy kereskedelmi vállalkozások üzleti ügyeinek vagy kereskedelmi feladatköreinek ügyviteléhez;
segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében; segítségnyújtás kereskedelmi
vállalatok menedzsmentjében; segítségnyújtás üzleti tervezéshez; segítségnyújtás üzleti tevékenységek
menedzsmentjéhez; stratégiai marketinghez kapcsolódó üzleti tanácsadás, szájról-szájra marketing; számítógépek
használatával kapcsolatos üzleti tanácsadás; számítógépes adatbázishoz való hozzáférés révén nyújtott
kereskedelmi információs szolgáltatások; számítógépes hálózatok és weboldalak online reklámozása;
számítógépes üzleti adatok szolgáltatása; számítógépes üzleti információk szolgáltatása, számítógépesített üzleti
adatok szolgáltatása; számítógépesített üzleti információfeldolgozási szolgáltatások; számítógépesített üzleti
információs szolgáltatások; számítógépesített üzleti kutatás; számítógépesített üzleti menedzsment [mások
számára]; számítógépesített üzleti nyilvántartás; számítógépesített üzleti promóció; számítógéppel támogatott
üzleti információk; szerződéses kereskedelmi szolgáltatások megszervezése harmadik felekkel; szolgáltatás
reklámok elhelyezésére; szolgáltatások kereskedelmi ügyletek kezelésére; szolgáltatások üzleti hatékonyság
növeléséhez; szórólapok, brosúrák, nyomtatott anyagok és termékminták reklámcélú terjesztése; tanácsadás az
üzletvezetés és marketing területén; tanácsadás üzleti ügyekben; telefonon keresztül biztosított üzleti promóciós
szolgáltatások; telefonos marketing; telefonos promóciós reklámozás; terjesztés (reklámanyag -); termékek
adásvételével kapcsolatos üzleti bemutatkozások készítése; termékek eladásával és szolgáltatások biztosításával
kapcsolatos üzleti közvetítői és tanácsadói szolgáltatások; termékek és szolgáltatások reklámozására szolgáló
felület biztosítása weboldalakon; termékek terjesztése, szétosztása reklámcélokból; termékminták terjesztése
reklámcélokra; tervezési szolgáltatások reklámozással kapcsolatban; új termékek forgalmazásával kapcsolatos
reklámszolgáltatások; ügyviteli és működési segítségnyújtás kereskedelmi vállalatok számára; üzleti adatelemzési
szolgáltatások; üzleti adatok szolgáltatása; üzleti adminisztráció; üzleti adminisztráció és menedzsment; üzleti
adminisztrációs segítségnyújtás; üzleti adminisztrációs szolgáltatások; üzleti adminisztrációs szolgáltatások
internetes eladások feldolgozására; üzleti adminisztrációs tanácsadás; üzleti adminisztrációval kapcsolatos
tanácsadási szolgáltatások; üzleti bemutatások megszervezése; üzleti bemutatkozások rendezése; üzleti bemutatók
rendezéséhez kapcsolódó ügynökségi szolgáltatások; üzleti bemutatók, rendezvények lebonyolítása; üzleti célú
gazdasági tájékoztató szolgáltatások; üzleti dokumentumkezeléssel kapcsolatos konzultáció; üzleti elemzési,
kutatás és információs szolgáltatások; üzleti- és piackutatás; üzleti folyamatkezelés és tanácsadás; üzleti hálózati
szolgáltatások; üzleti hatékonysággal kapcsolatos tanácsadás; üzleti hatékonysághoz kapcsolódó tanácsadás;
üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti hirdetés, reklámozás, főként a telematikai és telefonos
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hálózatok területén; üzleti hirdetéshez, reklámozáshoz kapcsolódó konzultáció; üzleti információ biztosítása;

üzleti információ terjesztése; üzleti információk; üzleti információk biztosítása; üzleti információk biztosítása
globális számítógépes hálózatokon keresztül; üzleti információk nyújtása a közösségi média területén; üzleti
információk nyújtása az interneten, kábelhálózaton vagy más adatátviteli formán keresztül; üzleti információk
nyújtása weboldalon keresztül; üzleti információk szolgáltatása; üzleti információnyújtás vállalkozások számára;
üzleti információs és tanácsadási szolgáltatások; üzleti információs iroda szolgáltatásai; üzleti információs
szolgáltatások; üzleti információs szolgáltatások online biztosítása számítógépes adatbázisokból vagy az
internetről; üzleti irodai szolgáltatások; üzleti irodák ügyvitele; üzleti konzultáció; üzleti konzultáció a
marketinggel kapcsolatban; üzleti konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; üzleti konzultációs szolgáltatások;
üzleti marketing szolgáltatások; üzleti marketing tanácsadás; üzleti marketing-konzultációs szolgáltatások; üzleti
menedzsment; üzleti menedzsment támogatás biztosítása vállalkozás indításához más vállalkozások számára;
üzleti menedzsmenttel kapcsolatos segítségnyújtás és tanácsadás; üzleti menedzsmenttel kapcsolatos
segítségnyújtás, tanácsadási szolgáltatások és konzultáció; üzleti menedzsmenttel kapcsolatos tanácsadás,
konzultáció; üzleti munkaerő-toborzással kapcsolatos tanácsadás; üzleti nyilvántartások vezetése; üzleti
ösztönzési programtervek és hűségprogramok megszervezése és menedzsmentje; üzleti promóció; üzleti
promóciós szolgáltatások; üzleti promócióval kapcsolatos konzultáció; üzleti segítségnyújtás; üzleti
segítségnyújtás, menedzseri és adminisztratív szolgáltatások; üzleti segítségnyújtó szolgáltatások; üzleti stratégiai
konzultáció; üzleti stratégiai tanácsadás; üzleti stratégiával kapcsolatos konzultációs és tanácsadási
szolgáltatások; üzleti szakértői szolgáltatások; üzleti szaktanácsadás cégek számára; üzleti szervezéssel
kapcsolatos segítségnyújtás és tanácsadás; üzleti tájékoztatás, információnyújtás, üzleti találkozók tervezése;
üzleti támogatást nyújtó franchise szolgáltatások; üzleti tanácsadás; üzleti tanácsadás és információk; üzleti
tanácsadás magánszemélyek számára; üzleti tanácsadás, információszerzés vagy tájékoztatás; üzleti tanácsadási
szolgáltatások, konzultáció és információk; üzleti tanácsadó és információs szolgáltatások; üzleti tervezéshez
kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; üzleti tervezéssel kapcsolatos adminisztráció; üzleti tervezéssel
kapcsolatos segítségnyújtás, tanácsadási szolgáltatások és konzultáció; üzleti titkársági szolgáltatások; üzleti
ügyekkel kapcsolatos információk; üzleti ügyekkel kapcsolatos információs szolgáltatások; üzleti ügyintézések;
üzleti weboldalak reklámozása; üzletvezetési segítségnyújtás ipari vagy kereskedelmi vállalatok számára;
üzletvezetési segítségnyújtás kereskedelmi cégek számára; üzletvezetési segítségnyújtás kereskedelmi vállalatok
számára; üzletvezetési segítségnyújtás üzleti ügyekben; üzletvezetéssel és üzleti tevékenységekkel kapcsolatos
tanácsadási szolgáltatások; üzletvezetéssel kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel kereskedelmi
és szolgáltató vállalatok számára; üzletvitellel kapcsolatos kereskedelmi segítségnyújtás; üzletvitellel kapcsolatos
reklámszolgáltatások; válaszra ösztönző reklámozás; vásárlói hűségszolgáltatások kereskedelmi-, promóciósés/vagy reklámcélokra; vásárlói klub szolgáltatások kereskedelmi, promóciós és/vagy reklámcélokra;
videofelvételek készítése marketing célokra; videofelvételek készítése reklám célokra, videofelvételek készítése
reklámcélokra; videofelvételek készítése reklámozási célokra; virtuális kereskedelmi bemutatók online
levezetése; visszatérítési programok üzleti irányítása harmadik felek számára; vizuális reklámanyagok gyártása;
webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra; weboldalakként használt reklámanyagok összeállítása;
weboldalakként használt reklámok összeállítása; weboldalakon biztosított felületek termékek és szolgáltatások
reklámozására; weboldalakon rendelkezésre álló hely biztosítása áruk és szolgáltatások reklámozása céljából.
( 111 ) 227.794
( 151 ) 2019.04.26.
( 210 ) M 18 02326
( 220 ) 2018.08.03.
( 732 ) Göblyös Péter, Vácduka (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )
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Porcelán bögrék; bögrék, korsók; műanyag bögrék; cserép bögrék, csészék; porcelánból készült bögrék;

( 511 ) 21

cserépből készült bögrék; csészék és bögrék; kerámiaanyagokból készült bögrék; bögrék, nem nemesfémből.
25

Kötött pólók; nyomtatott pólók; pólóingek; pólóingek, kötött ingek, pólók; pólók; rövid ujjú pólók; ujjatlan

pólók, trikók.
41

Fényképészet; fényképészeti eszközök használatához kapcsolódó oktatás; fényképészeti eszközök

használatához kapcsolódó workshopok; fenyképészeti felszerelések szemléltetése, bemutatása [képzési célokra];
fényképészeti oktatás; fényképészettel, fényképezéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; fényképszerkesztés;
hang- es videóanyagok készítése, fényképészet; állatfényképezés; kutya fényképezés; fényképezéssel kapcsolatos
rendezvények szervezése, rendezése és lebonyolítása; állatok fényképezésével kapcsolatos rendezvények
szervezése, rendezése és lebonyolítása; fényképészettel kapcsolatos rendezvények szervezése, rendezése és
lebonyolítása.
( 111 ) 227.800
( 151 ) 2019.04.26.
( 210 ) M 18 00974
( 220 ) 2004.01.30.
( 732 ) Apple Inc., Cupertino, California (US)
( 740 ) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) POD
( 511 ) 9

Hordozható digitális elektronikus eszközök és ehhez kapcsolódó szoftverek; kézi digitális elektronikus

eszközök és ehhez kapcsolódó szoftverek; digitális audiolejátszók, ideértve a digitális zenelejátszókat is, valamint
a hozzájuk kapcsolódó szoftverek; digitális videolejátszók és a hozzá kapcsolódó szoftverek; MP3-lejátszók és
ehhez kapcsolódó szoftverek; kézi számítógépek, személyes digitális asszisztensek, személyhívók, elektronikus
szervezők, elektronikus jegyzettömbök; telefonok, mobiltelefonok, videotelefonok; számítógépes játékgépek;
mikroprocesszorok, memóriakártyák; monitorok, kijelzők, billentyűzetek, kábelek, modemek, nyomtatók,
lemezmeghajtók; kamerák, digitális fényképezőgépek; előre rögzített számítógépes programok a személyes
információkezeléshez; adatbáziskezelő szoftver; karakterfelismerő szoftver; telefonkezelő szoftver; elektronikus
levél és üzenetküldő szoftver, személyhívó szoftver; adatbázis-szinkronizációs szoftver; számítógépes programok
online adatbázisok eléréséhez, böngészéséhez és kereséséhez; számítógépes operációs rendszerszoftver;
alkalmazásfejlesztési eszközprogramok személyi és kézi számítógépekhez; kézi elektronikus eszközök vezeték
nélküli adatvételhez és/vagy adatátvitelhez, különösen üzenetekhez; kézi elektronikai eszközök videó-, telefon-,
üzenetküldéssel, fényképkészítéssel és hangátvitellel; kézi elektronikus eszközök, amelyek lehetővé teszik a
felhasználó számára a személyes adatok nyomonkövetését vagy kezelését; szoftverek üzenetek átirányítására,
internetes e-mailek és/vagy más adatok egy vagy több kézi elektronikai eszközre a személyes számítógépen vagy
szerveren tárolt adattárolóról; szoftver adatok szinkronizálására távoli állomás vagy eszköz és egy rögzített vagy
távoli állomás vagy eszköz között; nem gitárok és más hangszerek digitális jelfeldolgozói számára.
( 111 ) 227.804
( 151 ) 2019.04.26.
( 210 ) M 18 02424
( 220 ) 2018.08.15.
( 732 ) Murvai Piroska, Szolnok (HU)
( 740 ) Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Papír és karton; nyomdaipari termékek; fényképek; papíráruk és irodaszerek, tanítási és oktatási anyagok;

nyomtatott kiadványok, könyvek.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; szupervíziós hálózat kiépítése és
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működtetése.
41

Nevelés; szakmai képzés; konferenciák, előadások, tréningek, szakmai napok és kiállítások szervezése és

lebonyolítása; coaching szolgáltatások; szupervíziós szolgáltatások; oktatási szolgáltatások coaching formájában;
oktatási szolgáltatások szupervízió formájában; szakmai személyiségfejlesztési szolgáltatások; szupervíziós
témákkal kapcsolatos online elérhető elektronikus publikációk letölthető és nem letölthető formában; szupervíziós
témákkal kapcsolatos blogírás.
( 111 ) 227.809
( 151 ) 2019.04.26.
( 210 ) M 18 02056
( 220 ) 2018.07.06.
( 732 ) Snyehola Roland, Budapest (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Felsőruházat; férfi felsőruházat; női felsőruházat; pólók nyomtatott pólók; rövid ujjú pólók; ujjatlan pólók,

trikók; atlétatrikók; pólóingek, kötött ingek, pólók; pulóverek; kapucnis pulóverek; kapucnis pulóverek,
melegítőfelsők; pulóverek, szvetterek; melegítő felsők, sportos pulóverek; férfi kabátok; kabátok, dzsekik;
kabátok nőknek; topok [ruházati cikkek]; nadrágok; férfi és női dzsekik, kabátok, nadrágok, mellények;
szoknyák; női ruhák; blúzok; női ingek, blúzok; kalapok; sapkák; ingek; női ingek, blúzok; férfi és női ingek;
rövidnadrágok; rövidnadrágok [ruházat]; rövidnadrágok, shortok; farmerek; farmerruházat; farmernadrágok.
35

Online ruházati kiskereskedelmi bolti szolgáltatások; kiskereskedelmi bolti szolgáltatások a ruházat

területén.
41

Zenés szórakoztató rendezvények szervezése, rendezése és lebonyolítása; zenés show-k rendezése.

( 111 ) 227.810
( 151 ) 2019.04.26.
( 210 ) M 18 02004
( 220 ) 2018.07.02.
( 732 ) N M Rothschild & Sons Limited, London (GB)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) ROTHSCHILD & CO
( 511 ) 36

Bankügyletek; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; pénzügyi szolgáltatások; befektetési bankügyletek;

részvényekkel kapcsolatos szolgáltatások; kölcsön- és hitelszolgáltatások; tőkebefektetések; befektetések
alapokba; alapkezelés; ingatlantervezés; pénzügyi szolgáltatások az összeolvadások, akvizíciók, vállalati
átszervezések, adósság és saját tőke piac, valamint vállalati finanszírozás területén; külföldi valutákkal,
devizákkal, származékos termékekkel és más pénzügyi temékekkel való kereskedelem; az előzőekben említett
szolgáltatásokkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások nyújtása; pénzügyi igazgatás és irányítás; befektetések
kezelése és befektetési tanácsadás; pénzügyi tanácsadás, pénzügyi tervezés, pénzügyi kutatás, pénzügyi
értékbecslés és értékelés; pénzügyi eszközök kezelésére vonatkozó szolgáltatások; nyugdíjrendszerek igazgatása;
pénzügyi befektetések, finanszírozás, források biztosítása; bizalmi vagyonkezelés, bizalmi vagyonkezeléssel
kapcsolatos szolgáltatások; értékpapírok letéti kezelése.
( 111 ) 227.820
( 151 ) 2019.04.26.
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( 210 ) M 18 02277
( 220 ) 2018.07.27.
( 732 ) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, Zug (CH)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MILKA SOFT MOO
( 511 ) 30

Kakaó; kakaó és csokoládé alapú italok és készítmények ilyen italok készítéséhez; csokoládé,

péksütemények és cukrásztermékek, csokoládétermékek, nem gyógyszeres cukrászáruk, csokoládés édességek;
kekszek, ostyák, nápolyik, sütemények, édességek; gabonafélékből, ehető fagylaltból, fagyasztott édességekből és
desszertből készült készítmények; hűtött édességek és desszertek.
( 111 ) 227.822
( 151 ) 2019.04.26.
( 210 ) M 18 01949
( 220 ) 2011.06.09.
( 732 ) Apple Inc., Cupertino, California (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) POD
( 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, képek vagy más adatok felvételére, továbbítására és/vagy visszaadására szolgáló
berendezések; hangok és/vagy képek továbbítására és/vagy fogadására és/vagy rögzítésére szolgáló készülékek,
eszközök és anyagok; számológépek, adatfeldolgozó berendezések; számítógépek, tabletgépek, számítógépes
terminálok, számítógép-perifériák; számítástechnikai hardverek; számítógépes hálózatok; faxgépek,
üzenetrögzítők, telefonos információ-visszakereső szoftver és hardver; adapterek, adapter kártyák, csatlakozók és
meghajtók; véletlen hozzáférésű memória, csak olvasható memória; félvezetős memóriaberendezések;
számítógépes játékgépek; mikroprocesszorok, memóriakártyák, monitorok, képernyők, billentyűzetek, kábelek,
modemek, nyomtatók, videotelefonok, lemezmeghajtók; központi feldolgozó egységek; számítógép memóriák;
adatot tároló berendezések; vezeték nélküli telefonok; elektronikus kommunikációs készülékek és berendezések;
telekommunikációs berendezések és műszerek; telekommunikációs berendezések és műszerek; számítógépes és
elektronikus játékok; multimédiás és interaktív funkciókkal rendelkező számítógépes szoftverek és számítógépes
hardverberendezések; lánc táblák; integrált áramkörök; mágneses optikai, és elektronikus adattároló eszközök,
adatot tároló berendezések; merevlemezek, miniatűr merevlemez meghajtó egységek; fejhallgatók; sztereó
fejhallgató; fülbedugós fülhallgatók; elektromos lemezjátszók; lemezjátszók, sztereó hifiberendezések;
magnetofonok és visszajátszó berendezések; mikrofonok; multimédiás és interaktív funkciókkal rendelkező
digitális audio- és videolejátszók; tartozékok, alkatrészek, szerelvények és tesztelő berendezések a fent említett
összes termékhez; rádió befogadók; erősítők, hangfelvevő és -visszaadó berendezések; digitális audio és videó
készülékek; kazettás magnók, kazettás videomagnók, CD lejátszók, digitális többcélú disc felvevők és lejátszók,
digitális audio kazettás felvevők és lejátszók; rádiókészülékek; audio-, video és digitális keverők;
rádiótovábbítók; autós audioberendezések; globális helymeghatározó rendszerek; navigációs berendezések
járművekhez (fedélzeti számítógépek); kamerák; videokamerák; telefonok; telefonok (mobil-); mobiltelefonok
alkatrészei és tartozékai; hordozható digitális elektronikai eszközök adatfeldolgozás, információfeldolgozás,
adattárolás és adatmegjelenítés, adatátvitel és adatfogadás, számítógépek közötti adatátvitel céljára, valamint
ezekhez tartozó szoftverek; kézi digitális elektronikai eszközök adatfeldolgozás, információfeldolgozás,
adattárolás és adatmegjelenítés, adatátvitel és adatfogadás, számítógépek közötti adatátvitel céljára, valamint
ezekhez tartozó szoftverek; digitális zene- és/vagy videolejátszók; MP3- és más digitális formátumú
hanglejátszók; kéziszámítógépek, digitális személyi asszisztensek (PDA-k), elektronikus határidőnaplók,
elektronikus jegyzettömbök; globális helyzetmeghatározó rendszer (GPS) eszközök; telefonok; kézi és mobil
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digitális elektronikus eszközök telefonhívások, faxok, elektronikus levelek és más digitális média küldésére és

fogadására; számítógépes szoftverek; számítógépes programok; előre felvett számítógépes programok személyes
információs menedzsment céljára, adatbáziskezelő szoftver, karakterfelismerő szoftver, telefonkezelő szoftver,
e-mail és üzenetküldő szoftver, csipogó szoftver, mobiltelefon szoftver; adatbázisszinkronizáló szoftverek,
számítógépes programok on-line adatbázisok elérésére, böngészésére és keresésére, on-line zenei előfizetési
szolgáltatásokkal kapcsolatban használatos számítógépes szoftverek, a felhasználók számára zene és a
szórakozással kapcsolatos audio-, videó-, szöveges és multimédiás tartalmak lejátszását és programozását
lehetővé tevő szoftverek, a szórakozással kapcsolatos audio-, videó-, szöveges és multimédiás tartalmakat
bemutató szoftverek, számítógépes szoftverek és förmverek operációs rendszerprogramokhoz, adatszinkronizáló
programok és alkalmazásfejlesztő segédprogramok személyi és kézi számítógépekhez; számítógépes szoftverek
szövegek, rajzok, képek és elektronikus kiadványok megalkotásához, letöltéséhez, továbbításához, fogadásához,
szerkesztéséhez, tömörítéséhez, kódolásához, dekódolásához, lejátszásához, tárolásához és rendszerezéséhez;
számítógépes informatikai világhálózattal integrált telefonos kommunikációt biztosító számítógépes hardverek és
szoftverek; adatok és üzenetek vezeték nélküli fogadására, tárolására és/vagy átvitelére szolgáló elektronikus
kézieszközök, és elektronikus eszközök, melyek lehetővé teszik a felhasználó számára személyes információ
nyomon követését és kezelését; üzenetek átirányítására szolgáló szoftverek; távoli állomás vagy eszköz és fix
vagy távoli állomás vagy eszköz közötti adatszinkronizációra szolgáló számítógépes szoftverek;
hangeffektus-berendezések és -eszközök (számítógépes szoftverek); elektronikus hanggenerátorok (számítógépes
szoftver); számítógépes asztali segédszoftverek; screen saver programok; szoftverek számítógépes vírusok
észlelésére, gyökerestől való kiirtására és megelőzésére; adattitkosításra szolgáló szoftverek; szoftverek adatok
elemzésére és visszanyerésére; számítógépes rendszermentésre, adatfeldolgozásra, adattárolásra,
állománykezelésre és adatbázis-kezelésre szolgáló szoftverek; helyi vagy globális kommunikációs hálózatokon,
köztük az interneten, intraneteken, extraneteken, televízión, mobil kommunikációs, celluláris vagy műholdas
hálózatokon keresztüli távközlésre és kommunikációra szolgáló szoftverek; elektronikus üdvözlőlapok, üzenetek
és elektronikus levelek létrehozására és kézbesítésére szolgáló szoftverek; webes tervezésre, létrehozásra,
kiadásra és tárolásra szolgáló szoftverek; szoftverek kommunikációs hálózatok, köztük az internet elérésére; a
fenti árukhoz használt számítógépes felszerelések; mágneses felvevő anyagok; üres számítógépes tárolóeszközök;
mágneses, optikai és elektronikus adattároló anyagok; számítógépes programokat és szoftvereket hordozó, vagy
azok felvételére szolgáló csípek, lemezek és szalagok; CD-lemezek (csak olvasható memória); elemek;
újratölthető elemek; töltők; töltőkészülékek elektromos elemekhez; a fenti áruk egyike sem valós vagy virtuális
hangszerek audiojeleinek manipulálására szolgáló digitális jelfeldolgozó hardver vagy szoftver; lemez formájú
adathordozók; árusító automaták és érmebedobással működő berendezésekhez készült szerkezetek; pénztárgépek;
tűzoltó készülékek; zenét, komédiát, drámát, akciót, kalandokat és/vagy animációt tartalmazó letölthető audió és
videó felvételek; letölthető elektronikus kiadványok könyvek, színművek, prospektusok, brosúrák, hírlevelek,
újságok, magazinok és folyóiratok formájában az általános érdeklődésre számot tartó témák széles körének
vonatkozásában; fontok, betűképek, betűtervek és szimbólumok rögzített adatok formájában; és elektronikusan
olvasható, gépileg olvasható vagy számítógéppel olvasható formátumú felhasználói kézikönyvek a fenti áruk
mindegyikéhez, valamint ezekkel együtt árusítva; műsoros vinyl lemezek, hangszalagok, audio-video szalagok,
audio videó kazetták, audio-video lemezek; hangszalagok füzetekkel együtt történő árusításra; hang-, videó- és
adatfelvételek; digitális sokoldalú lemezek; egér-alátétek; kamerák és/vagy videokamerák tárolására kialakított
táskák és tartók; mobiltelefonok tokjai; mobiltelefon-huzatok; bőr- vagy műbőr mobiltelefon-tokok; szövet és
textil mobiltelefon-tokok; digitális zene- és/vagy videolejátszók, kézi számítógépek, digitális személyi titkárok
(PDA-k), elektronikus határidőnaplók és elektronikus noteszgépek tárolására kialakított vagy formázott táskák és
tokok; tartók, tartószíjak, karszíjak, nyakhevederek és szorítókapcsok szöveg-, adat-, hang- és videoállományok
felvételére, rendezésére, továbbítására, manipulálására és áttekintésére szolgáló hordozható és kézi digitális
elektronikus eszközökhöz; személyi számítógépen vagy kiszolgálón lévő, vagy azokhoz kapcsolódó adattárból
származó internetes elektronikus levelek és/vagy más adatok egy vagy több kézi eszközre történő átirányítására
szolgáló szoftverek; a fentiekhez kapcsolódó útmutató; számítógépes lemez tokok és dobozok; multimédia
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funkciókkal rendelkező elektronikus berendezések az összes fenti termékkel történő használatra (amelyek nem

valós vagy virtuális hangszerek audiojeleinek manipulálására szolgáló digitális jelfeldolgozó hardverek vagy
szoftverek); interaktív funkciókkal rendelkező elektronikus berendezések az összes fenti termékkel történő
használatra (amelyek nem valós vagy virtuális hangszerek audiojeleinek manipulálására szolgáló digitális
jelfeldolgozó hardverek vagy szoftverek); kiegészítők, alkatrészek, tartozékok és tesztelő berendezések az összes
fenti termékhez (amelyek nem valós vagy virtuális hangszerek audiojeleinek manipulálására szolgáló digitális
jelfeldolgozó hardverek vagy szoftverek); a fenti áruk mindegyikének tárolására kialakított vagy formára szabott
tokok, táskák és tartók bőrből, műbőrből, szövetből vagy textilanyagokból; egyik fenti áru sem hangszóró vagy
tartozék; hangszórók alkatrészei és szerelvényei.
28

Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

karácsonyfadíszek; játékkártyák; elektronikus hordozható játékegységek; zenélő játékok, játékszerek és játékáruk;
játék audioberendezések; játék zenedobozok; játék zenehangszerek; játék lemezlejátszók dallamok és kazetták
lejátszására; zenei játékok; elemmel működő játékok; elektronikus játékok; elektromos számítógépes játékok a
kizárólag televíziókészülékekkel történő használatra kialakítottak kivételével; elektromos és elektronikus
szórakoztató készülékek (automatikus, érmével működő); elektronikus játékok, automatikusak, érmével
működőek vagy számlálóval működőek (kivéve a televíziós vevőkhöz adaptáltakat); kézi elektronikus játékok és
készülékek (kivéve a csak televíziós vevőkhöz adaptáltakat); videojátékok a csak televíziós vevőkészülékkel
történő használatra kifejlesztettek kivételével; automata és érmebedobásos szórakoztató gépek/játékautomaták;
számítógépes játékberendezések az érmével működők vagy televíziókészülékkel történő használatra kialakítottak
kivételével; videokimenetű játékok és játékszerek; elektronikus játékok; interaktív számítógépes játékok és
játékszerek; zenei játékok és játékszerek; kijelzőeszközt tartalmazó önálló videó játékgépek; játék kézi
elektronikus eszközök; játék számítógépek (nem működő); játék mobiltelefonok (nem működő); az összes fent
említett termékek alkatrészei és tartozékai.
( 111 ) 227.829
( 151 ) 2019.05.22.
( 210 ) M 18 01840
( 220 ) 2018.06.14.
( 732 ) Scitec International S.á.r.l., Luxembourg (LU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Étrend-kiegészíők emberek és állatok számára; ásványi élelmiszer-kiegészítők; élesztő tartalmú

étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítő enzimek; gyógyszertartó dobozok, hordozható, feltöltve; kazein
étrend-kiegészítők; lecitin étrend-kiegészítők; lenmagolaj étrend-kiegészítők; protein étrend-kiegészítők;
táplálékkiegészítők; vitaminkészítmények; emberi fogyasztásra szánt étrend-kiegészítők, táplálék-kiegészítők,
tápanyagadalékok és vitaminkészítmények; proteint és/vagy kreatint és/vagy karnitint és/vagy vitaminokat
és/vagy ásványi anyagokat és/vagy kondroitint és/vagy glükózamint és/vagy aminosavakat tartalmazó
étrend-kiegészítők, élelmiszerkiegészítők, táplálékkiegészítők; sportolóknak szánt élelmiszer-kiegészítők,
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táplálékkiegészítők, étrend-kiegészítők; proteint és/vagy kreatint és/vagy karnitint és/vagy vitaminokat és/vagy

ásványi anyagokat és/vagy kondroitint és/vagy glükózamint és/vagy aminosavakat tartalmazó dúsított
élelmiszerek; súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők; étrend-kiegészítők, táplálékkiegészítők por, kapszula vagy
tabletta formájában; testsúlykontrollhoz használt táplálékkiegészítők, élelmiszerkiegészítők, étrend-kiegészítők
por, kapszula vagy tabletta formájában; izom- és tömegnövelő táplálékkiegészítők, élelmiszer-kiegészítők,
étrend-kiegészítők por, kapszula vagy tabletta formájában; proteint tartalmazó élelmiszerek; aminosavakat
tartalmazó étrend- és táplálékkiegészítők; aminosavakat tartalmazó élelmiszerek; vitamin és ásványi anyag
kiegészítők; vitaminok és vitamin-készítmények; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők; ásványi
táplálék-kiegészítők emberi fogyasztásra; ásványi élelmiszer-kiegészítők; ásványi készítmények és anyagok, nem
gyógyászati célokra; étrendkiegészítők karnitinből; karnitin alapú élelmiszerek; glükózamin étrend-kiegészítők;
kreatin étrend-kiegészítők; kreatin alapú étrend-kiegészítők, élelmiszerek; kondroitin étrend-kiegészítők;
kondroitin alapú élelmiszerek; protein és/vagy kreatin és/vagy karnitin és/vagy vitamin és/vagy ásványi anyagok
és/vagy kondroitin és/vagy glükózamin és/vagy aminosavak alapú élelmiszerek sportolók számára, nem
gyógyászati használatra; proteint és/vagy kreatint és/vagy karnitint és/vagy vitaminokat és/vagy ásványi
anyagokat és/vagy kondroitint és/vagy glükózamint és/vagy aminosavakat tartalmazó élelmiszerek; proteint
és/vagy kreatint és/vagy karnitint és/vagy vitaminokat és/vagy ásványi anyagokat és/vagy kondroitint és/vagy
glükózamint és/vagy aminosavakat tartalmazó dúsított élelmiszerek; proteint és/vagy kreatint és/vagy karnitint
és/vagy vitaminokat és/vagy ásványi anyagokat és/vagy kondroitint és/vagy glükózamint és/vagy aminosavakat
tartalmazó étrendkiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, nem gyógyászati használatra;
súlyszabályozó élelmiszer-készítmények por, kapszula vagy tabletta formájában, nem gyógyászati használatra;
testsúlykontrollhoz használt élelmiszer-készítmények por, kapszula vagy tabletta formájában, nem gyógyászati
használatra; izom- és tömegnövelő élelmiszer-készítmények por, kapszula vagy tabletta formájában, nem
gyógyászati használatra; proteint és/vagy kreatint és/vagy karnitint és/vagy aminosavakat tartalmazó tejalapú
italok; proteincsipszek mint étrend-kiegészítők.
14

Órák és más időmérő eszközök; rugóházak [óragyártás]; óratokok órákhoz és karórákhoz [óragyártás];

díszdobozok órákhoz; kronográfok [órák]; időmérők; óradobozok; óramutatók [óragyártás]; elektronikus órák,
karórák; óraszerkezetek, óraművek; ellenőrző órák [központi órák]; óralapok [óra- és karóragyártáshoz];
stopperórák; szíjak órákhoz; óraüvegek; órarugók; karkötőórák.
16

Nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási

ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra
szolgáló műanyagok; nyomdabetűk; klisék; poszterek; reklámplakátok; katalógusok; reklámkiadványok;
nyomtatott hirdetések; hirdetőplakát; csomagolóanyagok; buborékfólia (műanyag-) csomagoláshoz; műanyag
zacskók csomagoláshoz; csomagolóanyagok kartonból; papírból, kartonból vagy műanyagból készült tasakok és
cikkek árucikkek csomagolásához és tárolásához; műanyag vízszigetelő fólia csomagoláshoz; műanyagfóliák
csomagolásra.
18

Utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők; hátizsákok, hátitáskák; hétköznapi, utcai táskák; atlétikai

táskák; sporthátizsákok; sporttáskák, tornazsákok.
21

Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; cukorkásdobozok; kézi keverőpalackok

[koktél shaker]; koktélkeverők; csészék; ivópalackok sportoláshoz; üvegáru italokhoz; cukortartók; ivópalackok;
tárolók, gyógyszeres dobozok; gyógyszeres dobozok [nem gyógyászati célokra; háztartási használatra szánt
személyes adagolók pirulákhoz vagy kapszulákhoz.
24

Nem szőtt textíliák; ágyneműk; asztalneműk; törölközők.

25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; nadrágok; alsónadrágok; alsóruházat, fehérneműk; alsószoknyák; szabott

bélések (ruhák részei); boák (nyakbavalók); bodyk (alsóruházat); bőrruházat; stoplik futballcipőkhöz; magas
szárú cipő felsőrészek; lábbelik; cipősarkak; cipőtalpbetétek; fém cipőkellékek; kapucnik mint ruházat;
csúszásgátlók lábbelikhez; dzsekik mint ruházat; kötényruhák; dzsörzék (ruházat); egyenruhák; testnadrágok;
hajszalagok; szövetkabátok, felöltők; felsőruházat; fityulák; fülvédők (ruházat); fürdőköpenyek, fürdőköntösök;
fürdőnadrágok úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák, úszódresszek; úszósapkák; fürdőszandálok,
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fürdőcipők; futballcipők; fűzős bakancsok, csizmák; trikó (alsónemű), kombiné; gabardin (ruházat); stólák, váll

takarására szolgáló ruhadarabok; zoknitartók; csípőszorítók; harisnyaáruk, kötöttáruk; ingek; rövid ujjú ingek;
fűzők (derékig érő); izzadságfelszívó alsóruházat; izzadságfelszívó harisnyák; hónaljvédők; kabátok; kalapvázak;
kamáslik (lábszárvédők); cipőorrok; orárion (egyházi ruházat); kemény ingmellek, plasztronok; sapkák;
kerékpáros ruházat; készruhák; kesztyűk öltözködési célra; kézelők (ruházat); kezeslábasok; kombinék
(alsóruházat); köntösök, pongyolák; öltönyök; kötények (ruházat); kötöttáruk (ruházat); cipőfelsőrészek; lábbelik;
lábszármelegítők; levehető gallérok; bokacsizmák; magas szárú lábbelik; mantilla fátyol; tűzött kabátok mint
ruhaneműk; pulóverek; mellények; horgászmellények; melltartók; műbőrruházat; muffok (ruhaneműk); overallok,
munkaruhák; ascot nyakkendők; hosszúnadrágok; nyakkendők; gallérvédők; wetsuit ruhák vízisíeléshez; övék
(ruhadarabok); papírruházat; papucsok; parkák; pénztárca övek (öltözködés); pizsamák; poncsók; prémsálak
(szőrmék); rámák lábbelikhez; ruhazsebek; sálak; sapka ellenzők; sapkák (fejfedők); sárcipők, gumicsizmák;
síbakancsok, sícipők; síkesztyűk; skortok (sportszoknyák); spárgatalpú cipők vagy szandálok; sportcipő;
sportcipők, atlétacipők; trikók; strandcipők; strandruházat; svájcisapkák, barettek; szandálok; sport sild;
szoknyák; szőrmebéléses kabátok; szőrmék (ruházat); talpak lábbelikhez; nadrágleszorítók, pantallók; színes
zsebkendők; harisnyatartók, harisnyakötök, zoknitartók; lovaglónadrágok; tornacipők; tornaruházat; egyujjas
kesztyűk; vállkendők, nagykendők; selyemövek, vállszalagok; vízhatlan, vízálló ruházat; zoknik; zoknitartók;
zuhanyzó sapkák; férfipólók; nyomtatott pólók; ujjatlan pólók férfiaknak; atlétatrikók férfiaknak; női pólók;
atlétatrikók nőknek; kapucnis felsők; rövidnadrágok, shortok; szövet rövidnadrágok férfiaknak; melegítő
rövidnadrágok férfiaknak; szövet rövidnadrágok nőknek; melegítő rövidnadrágok nőknek; melegítőnadrágok
férfiaknak; melegítőnadrágok nőknek; melegítő felsők férfiaknak; melegítő felsők nőknek; baseball sapkák;
kámzsák; tavaszi/őszi dzsekik, átmeneti dzsekik férfiaknak; tavaszi/őszi dzsekik, átmeneti dzsekik nőknek.
28

Torna- és sporttermékek; testedző berendezések; ökölvívó kesztyűk, bokszkesztyűk [boxkesztyűk]; súlyzók;

mellkas expanderek [edzőeszközök]; fitnesz gépek; védőpárnázatok, védőtömések [sportruházat részei];
bokszzsákok [boxzsákok]; álló edzőkerékpárok, szobabiciklik; súlyemelő övek [sportcikkek]; edzőkesztyűk;
derék stabilizáló övek sportolási célra; sportkarkötők; hevederek, gurtnik sportolási célra; kötések sportolási
célra; edzőkesztyűk sportolási célra.
29

Mogyoróvaj; halból készített élelmiszertermékek; csokoládés mogyoróvaj; leveskészítmények; levesek;

fehérje alapú élelmiszerek; proteint és/vagy kreatint és/vagy karnitint és/vagy aminosavakat tartalmazó tejalapú
italok.
30

Kakaó és kávépótló szerek; fagylaltporok; kávé alapú italok; magas protein tartalmú gabonaszeletek;

palacsinták; pótkávé; pudingok; süteménypor; zab alapú ételek; proteinnel dúsított csokoládészeletek; sportszelet;
szénhidrát készítmények élelmiszerekhez; szénhidrát alapú élelmiszer; glükóz étkezési használatra; tejturmix
alapok [ízesítőszerek/aromák].
32

Alkoholmentes italok; izotóniás italok; smoothie-k [gyümölcs- vagy zöldségitalok]; tejsavó alapú italok;

proteint és/vagy kreatint és/vagy aminosavakat és/vagy karnitint tartalmazó italok; vitamintartalmú italok;
proteinnel dúsított sportitalok; fehérje alapú italok; energiaitalok; koffeintartalmú energiaitalok; energiaitalok
[nem gyógyászati használatra]; azonnal fogyasztható alkoholmentes italtermékek; izotóniás italok [nem
gyógyászati használatra].
35

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

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; termékminták, áruminták terjesztése; ellátási
szolgáltatások külső felek részére (termékek és szolgáltatások beszerzése más szervezetek számára);
divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; reklámlevél szolgáltatás;
hirdetési felület kölcsönzése; hirdetési rovatok készítése; honlapforgalom optimalizálása; import-export
ügynökségek; kereskedelmi információk és tanácsadás a vásárlók számára (vásárlói tanácsadó üzlet);
kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;
kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőoptimalizálás; konzultáció személyzeti kérdésekben;
kommunikáció átírása [irodai funkciók]; közönségszolgálati szolgáltatások; kutatások ügyletekkel kapcsolatban;
marketing szolgáltatások; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; alvállalkozói
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szolgáltatások (kereskedelmi támogatás); költségelemzés; pay per click (ppc) hirdetés; piackutatás; rádiós

reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,
nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámterjesztés; reklámfilmek készítése; reklámozás; reklámszövegek
publikálása; reklámszövegek írása; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés; segítségnyújtás
kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek
menedzsmentjében; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés; üzletviteli konzultációs
szolgáltatások; számlakivonatok összeállítása; számlázás; szponzorok felkutatása; telemarketing szolgáltatások;
televíziós reklámozás; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; üzleti információk; üzletvitel sportolók
számára; vásárlási megrendelések ügyintézése; kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások, valamint
reklámozás a következőkre vonatkozóan: emberi fogyasztásra szánt étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők,
tápértékkel rendelkező adalékanyagok és vitaminkészítmények, proteint és/vagy kreatint és/vagy karnitint és/vagy
vitaminokat és/vagy ásványi anyagokat és/vagy kondroitint és/vagy glükózamint és/vagy aminosavakat
tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, sportolóknak szánt
élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, étrend-kiegészítők, proteint és/vagy kreatint és/vagy karnitint és/vagy
vitaminokat és/vagy ásványi anyagokat és/vagy kondroitint és/vagy glükózamint és/vagy aminosavakat
tartalmazó dúsított élelmiszerek, súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők, táplálékkiegészítők
por, kapszula vagy tabletta formájában, testsúlykontrollhoz használt táplálékkiegészítők, élelmiszer-kiegészítők,
étrendkiegészítők por, kapszula vagy tabletta formájában, izom- és tömegnövelő táplálékkiegészítők,
élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők por, kapszula vagy tabletta formájában, proteinalapú
étrend-kiegészítők, aminosavakból álló élelmiszer-kiegészítők, vitaminalapú kiegészítők, vitamin- és
ásványianyag-alapú kiegészítők, vitaminok és vitaminkészítmények, vitaminokat tartalmazó étrendkiegészítők,
vitaminkészítmények élelmiszer-kiegészítők formájában, ásványi étrend-kiegészítők emberi fogyasztásra, ásványi
élelmiszer-kiegészítők, karnitinalapú étrend-kiegészítők, glükózalapú étrend-kiegészítők, glükózaminalapú
étrend-kiegészítők, kondroitinkészítmények, kondroitinalapú étrend-kiegészítők, kreatin alapú étrendkiegésztők,
sportolóknak szánt protein és/vagy kreatin és/vagy karnitin és/vagy vitamin és/vagy ásványi anyag és/vagy
kondroitin és/vagy glükózamin és/vagy aminosav alapú élelmiszerek, nem gyógyászati használatra, élelmiszerek,
melyek proteint és/vagy kreatint és/vagy karnitint és/vagy vitaminokat és/vagy ásványi anyagokat és/vagy
kondroitint és/vagy glükózamint és/vagy aminosavakat tartalmaznak, protein-, kreatin-, karnitin-, vitamin-,
ásványianyag-, aminosav-, glükózamin- és/vagy kondroitin alapú élelmiszerek, proteint és/vagy kreatint és/vagy
karnitint és/vagy vitaminokat és/vagy ásványi anyagokat és/vagy kondroitint és/vagy glükózamint és/vagy
aminosavakat tartalmazó dúsított élelmiszerek, proteint és/vagy kreatint és/vagy karnitint és/vagy vitaminokat
és/vagy ásványi anyagokat és/vagy kondroitint és/vagy glükózamint és/vagy aminosavakat tartalmazó
étrend-kiegészítők, élelmiszerkiegészítők, táplálékkiegészítők, nem gyógyászati használatra, súlyszabályozó
élelmiszerkészítmények por, kapszula vagy tabletta formájában, nem gyógyászati használatra, testsúlykontrollhoz
használt élelmiszer-készítmények por, kapszula vagy tabletta formájában, nem gyógyászati használatra, izom- és
tömegnövelő élelmiszer-készítmények por, kapszula vagy tabletta formájában, nem gyógyászati használatra, tej
és tejtermékek, tejsavó, proteines tej, szójalecitin étkezési célokra, lenmagolaj étkezési célokra, proteinalapú
élelmiszerek proteint és/vagy kreatin és/vagy karnitint és/vagy aminosavakat tartalmazó tejalapú italok,
proteincsipszek, szénhidrát alapú élelmiszerek, italok, melyek proteint és/vagy kreatin és/vagy aminosavakat
és/vagy karnitint tartalmaznak, vitaminokat tartalmazó italok, proteinnel dúsított sportitalok, proteinalapú italok,
energiaitalok, koffeint tartalmazó energiaitalok, energiaitalok [nem gyógyászati használatra], azonnal
fogyasztható alkoholmentes italtermékek, izotóniás italok, izotóniás alkoholmentes italok, izotóniás italok [nem
gyógyászati használatra].
41

Szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; fitnesz tanácsadás; sportrendezvények

szervezésével kapcsolatos tanácsadás; edzési [fitnesz] tanácsadási szolgáltatások; táplálkozással kapcsolatos
oktatási szolgáltatások; táplálkozáshoz kapcsolódó útmutatás nyújtása; személyi edző szolgáltatások [fitnesz
edzés].
42

Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; tudományos
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kutatás; táplálkozási kutatás; sporttáplálkozási kutatás; élelmiszerek kutatása; ételek és italok területén történő

műszaki kutatással kapcsolatos műszaki konzultáció.
44

Táplálkozási tanácsadás; sporttáplálkozási tanácsadás; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások;

táplálkozási konzultáció; táplálkozási információk nyújtása; táplálkozással kapcsolatos információnyújtás;
táplálkozással kapcsolatos tanácsadás; étrendi és táplálkozási útmutatás; táplálkozási és étrendi tanácsadás;
táplálkozással kapcsolatos szakmai konzultáció; táplálkozási tanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások;
tájékoztatás étrendi és táplálkozási tanácsokkal kapcsolatban; tájékoztatás étrendi és táplálkozási kiegészítőkkel
kapcsolatban; információk biztosítása étrend-kiegészítőkről és táplálkozásról.
( 111 ) 227.830
( 151 ) 2019.05.23.
( 210 ) M 18 02107
( 220 ) 2018.07.10.
( 732 ) MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró Automatizálási Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság,
Budapest (HU)
( 740 ) Csenterics Ügyvédi Iroda, Szentendre
( 541 ) TigerMat
( 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).
( 111 ) 227.831
( 151 ) 2019.05.23.
( 210 ) M 18 02108
( 220 ) 2018.07.10.
( 732 ) MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró Automatizálási Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság,
Budapest (HU)
( 740 ) Csenterics Ügyvédi Iroda, Szentendre
( 541 ) Honnor Security
( 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).
( 111 ) 227.832
( 151 ) 2019.05.23.
( 210 ) M 18 02109
( 220 ) 2018.07.10.
( 732 ) MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró Automatizálási Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság,
Budapest (HU)
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( 740 ) Csenterics Ügyvédi Iroda, Szentendre

( 541 ) SOLLEYSEC
( 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).
( 111 ) 227.834
( 151 ) 2019.05.22.
( 210 ) M 18 02511
( 220 ) 2018.08.28.
( 732 ) Delta Plus Kft., Győr (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 37

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

szolgáltatás).
42

Tudományos és műszaki szolgáltatások.

( 111 ) 227.837
( 151 ) 2019.05.22.
( 210 ) M 18 02517
( 220 ) 2018.08.29.
( 732 ) ANDA-Investment Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Fót (HU)
( 740 ) Cs. Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Bögrékkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; bögrékkel kapcsolatos online kiskereskedelmi

szolgáltatások; katalógusokon keresztül nyújtott bögrékkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; bögrék
csomagküldési kiskereskedelme; bögrékkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; csészékkel kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; csészékkel kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; katalógusokon
keresztül nyújtott csészékkel kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; csészék csomagküldési
kiskereskedelme; csészékkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; irodaszerekkel kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; katalógusokon keresztül nyújtott irodaszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások; irodaszer csomagküldési kiskereskedelme; irodaszerrel kapcsolatos online kiskereskedelmi
szolgáltatások; irodaszerekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; játékszerekkel kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; játékszerek csomagküldési kiskereskedelme; játékszerekkel kapcsolatos online
kiskereskedelmi szolgáltatások; katalógusokon keresztül nyújtott játékszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi
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szolgáltatások; játékszerekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; ékszerekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; ékszerekkel kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; ékszerek
csomagküldési kiskereskedelme; katalógusokon keresztül nyújtott ékszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások; ékszerekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; mobiltelefon tokokkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; katalógusokon keresztül nyújtott mobiltelefon tokokkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; mobiltelefon tokok csomagküldési kiskereskedelme; mobiltelefon tokokkal
kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; mobiltelefon tokokkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások; bőrből készült mobiltelefon tokokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; bőrből készült
mobiltelefon tokokkal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; bőrből készül mobiltelefon tokok
csomagküldési kiskereskedelme; katalógusokon keresztül nyújtott bőrből készült mobiltelefon tokokkal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; bőrből készült mobiltelefon tokokkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások; étkészletekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; étkészletekkel kapcsolatos online
kiskereskedelmi szolgáltatások; étkészletek csomagküldési kiskereskedelme; katalógusokon keresztül nyújtott
étkészletekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; étkészletekkel kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások; kozmetikai és toaletteszközökkel illetve fürdőszobai felszerelésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások; kozmetikai és toaletteszközökkel és fürdőszobai felszerelésekkel kapcsolatos online
kiskereskedelmi szolgáltatások; katalógusokon keresztül nyújtott kozmetikai és toaletteszközökkel és fürdőszobai
felszerelésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kozmetikai és toaletteszközök és fürdőszobai
felszerelések csomagküldési kiskereskedelme; kozmetikai és toaletteszközökkel és fürdőszobai felszerelésekkel
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; fésűkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; fésűkkel
kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; katalógusokon keresztül nyújtott fésűkkel kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; fésűk csomagküldési kiskereskedelme; fésűkkel kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások; névjegykártya-tartókhoz készült csatokkal [irodai felszerelések] kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások; névjegykártya-tartókhoz készült csatokkal [irodai felszerelések] kapcsolatos online
kiskereskedelmi szolgáltatások; névjegykártya-tartókhoz készült csatok [irodai felszerelések] csomagküldési
kiskereskedelme; katalógusokon keresztül nyújtott névjegykártya-tartókhoz készült csatokkal [irodai
felszerelések] kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; névjegykártya-tartókhoz készült csatokkal [irodai
felszerelések] kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; névjegykártyatartókkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások; névjegykártyatartókkal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; katalógusokon
keresztül nyújtott névjegykártyatartókkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; névjegykártyatartók
csomagküldési kiskereskedelme; névjegykártyatartókkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; papírral és
kartonnal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; katalógusokon keresztül nyújtott papírral és kartonokkal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; papírral és kartonokkal kapcsolatos online kiskereskedelmi
szolgáltatások; papírok és kartonok csomagküldési kiskereskedelme; papírral és kartonokkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások; kartonpapír kitűzőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kartonpapír
kitűzőkkel kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; kartonpapír kitűzők csomagküldési
kiskereskedelme; katalógusokon keresztül nyújtott kartonpapír kitűzőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások; kartonpapír kitűzőkkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; papír névkitűzőkkel
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; papír névkitűzőkkel kapcsolatos online kiskereskedelmi
szolgáltatások; katalógusokon keresztül nyújtott papír névkitűzőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;
papír névkitűzők csomagküldési kiskereskedelme; papír névkitűzőkkel kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások; kartonpapír kitűzőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kartonpapír kitűzőkkel
kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; katalógusokon keresztül nyújtott kartonpapír kitűzőkkel
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kartonpapír kitűzők csomagküldési kiskereskedelme; kartonpapír
kitűzőkkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; papírral kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;
papírral kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; katalógusokon keresztül nyújtott papírral kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; papír csomagküldési kiskereskedelme; papírral kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások; névtábla-tartókkal [irodai felszerelések] kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;
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[irodai felszerelések] csomagküldési kiskereskedelme; katalógusokon keresztül nyújtott névtábla-tartókkal [irodai
felszerelések] kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; névtábla-tartókkal [irodai felszerelések] kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások; kulcskarikákkal [apró díszekkel, fityegőkkel] kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások; kulcskarikákkal [apró díszekkel, fityegőkkel] kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások;
katalógusokon keresztül nyújtott kulcskarikákkal [apró díszekkel, fityegőkkel] kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások; kulcskarikák [apró díszekkel, fityegőkkel] csomagküldési kiskereskedelme; kulcskarikákkal [apró
díszekkel, fityegőkkel] kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; kulcstartó gyűrűkkel kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; kulcstartó gyűrűkkel kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások;
katalógusokon keresztül nyújtott kulcstartó gyűrűkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kulcstartó
gyűrűk csomagküldési kiskereskedelme; kulcstartó gyűrűkkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások;
időmérő eszközökkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; időmérő eszközökkel kapcsolatos online
kiskereskedelmi szolgáltatások; katalógusokon keresztül nyújtott időmérő eszközökkel kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; időmérő eszközök csomagküldési kiskereskedelme; időmérő eszközökkel
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; karórákkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; karórákkal
kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; katalógusokon keresztül nyújtott karórákkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; karórák csomagküldési kiskereskedelme; karórákkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások; órákkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; órákkal kapcsolatos online
kiskereskedelmi szolgáltatások; katalógusokon keresztül nyújtott órákkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások; órák csomagküldési kiskereskedelme; órákkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások;
okoskarórákkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; okoskarórákkal kapcsolatos online kiskereskedelmi
szolgáltatások; katalógusokon keresztül nyújtott okoskarórákkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;
okoskarórák csomagküldési kiskereskedelme; okoskarórákkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások;
díszítő mágnesekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; díszítő mágnesekkel kapcsolatos online
kiskereskedelmi szolgáltatások; katalógusokon keresztül nyújtott díszítő mágnesekkel kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; díszítő mágnesek csomagküldési kiskereskedelme; díszítő mágnesekkel
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; díszítőszalagokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;
díszítőszalagokkal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; katalógusokon keresztül nyújtott
díszítőszalagokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; díszítőszalagok csomagküldési kiskereskedelme;
díszítőszalagokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; dekoratív porcelánnal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; dekoratív porcelánnal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások;
katalógusokon keresztül nyújtott dekoratív porcelánnal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; dekoratív
porcelán csomagküldési kiskereskedelme; dekoratív porcelánnal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások;
strandtáskákkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; strandtáskákkal kapcsolatos online kiskereskedelmi
szolgáltatások; strandtáskák csomagküldési kiskereskedelme; katalógusokon keresztül nyújtott strandtáskákkal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; strandtáskákkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások;
hétköznapi, utcai táskákkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; hétköznapi, utcai táskákkal kapcsolatos
online kiskereskedelmi szolgáltatások; katalógusokon keresztül nyújtott hétköznapi, utcai táskákkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; hétköznapi, utcai táskák csomagküldési kiskereskedelme; hétköznapi, utcai
táskákkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; strandöltözettel kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások; strandöltözettel kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; katalógusokon keresztül
nyújtott strandöltözettel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; strandöltözet csomagküldési
kiskereskedelme; strandöltözettel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; strandruházattal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; strandruházattal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások;
katalógusokon keresztül nyújtott strandruházattal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; strandruházat
csomagküldési kiskereskedelme; strandruházattal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; szandálokkal és
strandcipőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; szandálokkal és strandcipőkkel kapcsolatos online
kiskereskedelmi szolgáltatások; katalógusokon keresztül nyújtott szandálokkal és strandcipőkkel kapcsolatos
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kiskereskedelmi szolgáltatások; szandálok és strandcipők csomagküldési kiskereskedelme; szandálokkal és

strandcipőkkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; strandlabdákkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások; strandlabdákkal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; strandlabdák csomagküldési
kiskereskedelme; katalógusokon keresztül nyújtott strandlabdákkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;
strandlabdákkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; napszemüvegekkel kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások; napszemüvegekkel kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; katalógusokon keresztül
nyújtott napszemüvegekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; napszemüvegek csomagküldési
kiskereskedelme; napszemüvegekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; kalapárukkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; kalapárukkal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; kalapáruk
csomagküldési kiskereskedelme; katalógusokon keresztül nyújtott kalapárukkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások; kalapárukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; sportruházattal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; sportruházattal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; katalógusokon
keresztül nyújtott sportruházattal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; sportruházat csomagküldési
kiskereskedelme; sportruházattal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; ernyőkkel, esernyőkkel
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ernyőkkel, esernyőkkel kapcsolatos online kiskereskedelmi
szolgáltatások; ernyők, esernyők csomagküldési kiskereskedelme; katalógusokon keresztül nyújtott ernyőkkel,
esernyőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ernyőkkel, esernyőkkel kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások; távközlési kábelekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; távközlési kábelekkel
kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; katalógusokon keresztül nyújtott távközlési kábelekkel
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; távközlési kábelek csomagküldési kiskereskedelme; távközlési
kábelekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; audio kábelekkel kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások; audio kábelekkel kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; katalógusokon keresztül
nyújtott audio kábelekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; audio kábelek csomagküldési
kiskereskedelme; audio kábelekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; elektromos kábelekkel
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; elektromos kábelekkel kapcsolatos online kiskereskedelmi
szolgáltatások; elektromos kábelek csomagküldési kiskereskedelme; katalógusokon keresztül nyújtott elektromos
kábelekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; elektromos kábelekkel kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások; USB pendrive-okkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; USB pendrive-okkal kapcsolatos
online kiskereskedelmi szolgáltatások; katalógusokon keresztül nyújtott USB pendrive-okkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; USB pendrive-ok csomagküldési kiskereskedelme; USB pendrive-okkal
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; tápbankokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;
tápbankokkal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; katalógusokon keresztül nyújtott tápbankokkal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; tápbankok csomagküldési kiskereskedelme; tápbankokkal
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; egérpadokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;
egérpadokkal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; egérpadok csomagküldési kiskereskedelme;
katalógusokon keresztül nyújtott egérpadokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; egérpadokkal
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; füldugókkal [fülvédő eszközök] kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások; füldugókkal [fülvédő eszközök] kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; katalógusokon
keresztül nyújtott füldugókkal [fülvédő eszközök] kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; füldugók [fülvédő
eszközök] csomagküldési kiskereskedelme; füldugókkal [fülvédő eszközök] kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások; elektromos zseblámpákkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; elektromos zseblámpákkal
kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; elektromos zseblámpák csomagküldési kiskereskedelme;
katalógusokon keresztül nyújtott elektromos zseblámpákkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;
elektromos zseblámpákkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; led-es villanófényekkel kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; led-es villanófényekkel kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások;
katalógusokon keresztül nyújtott led-es villanófényekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; led-es
villanófények csomagküldési kiskereskedelme; led-es villanófényekkel kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások; fényvisszaverő biztonsági mellényekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;
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fényvisszaverő biztonsági mellényekkel kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; katalógusokon

keresztül nyújtott fényvisszaverő biztonsági mellényekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;
fényvisszaverő biztonsági mellények csomagküldési kiskereskedelme; fényvisszaverő biztonsági mellényekkel
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; balesetek megelőzésére szolgáló fényvisszaverő ruházattal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; balesetek megelőzésére szolgáló fényvisszaverő ruházattal
kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; katalógusokon keresztül nyújtott balesetek megelőzésére
szolgáló fényvisszaverő ruházattal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; balesetek megelőzésére szolgáló
fényvisszaverő ruházat csomagküldési kiskereskedelme; balesetek megelőzésére szolgáló fényvisszaverő
ruházattal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; biztonsági, védelmi és jelzőkészülékekkel kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; biztonsági, védelmi és jelzőkészülékekkel kapcsolatos online kiskereskedelmi
szolgáltatások; katalógusokon keresztül nyújtott biztonsági, védelmi és jelzőkészülékekkel kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; biztonsági, védelmi és jelzőkészülékek csomagküldési kiskereskedelme;
biztonsági, védelmi és jelzőkészülékekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; jelzőberendezésekkel
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; jelzőberendezésekkel kapcsolatos online kiskereskedelmi
szolgáltatások; katalógusokon keresztül nyújtott jelzőberendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások; jelzőberendezések csomagküldési kiskereskedelme; jelzőberendezésekkel kapcsolatos online
nagykereskedelmi szolgáltatások; érmékkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; érmékkel kapcsolatos
online kiskereskedelmi szolgáltatások; érmékkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; érmék
csomagküldési kiskereskedelme; érmékkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások.
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Címkézési szolgáltatások; ajándékcsomagolás; csomagolócikkek mások megrendelésére és leírására.
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Aktatáskák; bevásárlóhálók; bevásárlótáskák; bőr, nyers vagy félig megmunkált állapotban; bőrdarabok

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

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

bőrruházat; cilinderek, kürtőkalapok; cipőfelsőrészek; cipők; csecsemőkelengyék, babakelengyék;
csecsemőnadrágok [ruházat]; csuklyák, kapucnik [ruházat]; díszzsebkendők [ruházat]; dzsekik; dzsömper ruhák;
dzsörzék [ruházat]; egyenruhák; elasztikus (sztreccs) nadrágok; fátylak [ruházat]; fejfedők [kalapáruk];
fejszalagok [ruházat]; felsőkabátok, felöltők; felsőruházat; fülvédők [ruházat]; fürdőköpenyek; fürdőnadrágok,
úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák; fürdősapkák; fürdőszandálok, fürdőcipők; fűzők; fűzők [ruházat];
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fűzős bakancsok; gabardinok [ruházat]; gallérok [ruházat]; harisnyanadrágok; harisnyatartók, harisnyakötők;

harisnyatartós cipőfűző; harisnyák; hurkolt/kötöttáruk; ingek; ingmellek [csipkés]; ing-szatlik; ingvállak,
pruszlikok; izzadságvédő alsóneműk; izzadságfelvevő harisnyák; jelmezek; kabátok; kalapok; kesztyűk [ruházat];
készruhák; kézelők [ruházat]; kombinék [alsónemű]; kosztümök; köntösök, pongyolák; kötények [ruházati];
kötöttáru; lábbeli felsőrészek; lábbelik; magas szárú cipők; magas szárú lábbelik; matrózblúzok; melegítők,
szvetterek; mellények; melltartók; muffok, karmantyúk [ruházat]; műbőr ruházat; nadrágok; női ruhák;
nyakkendők; nyaksálak, gallérvédők; övek [ruházati]; papírruházat; papucsok; pénztartó övek [ruházat];
pizsamák; pólók; poncsók; prémsálak [szőrmék]; pulóverek; ruhazsebek; ruházat, ruhaneműk; sapkák; sálak;
szandálok; szoknyák; szőrmebéléses kabátok; szőrmék [ruházat]; tarka selyemkendők [nyaksálak]; térdnadrágok;
térdszalagok, harisnyakötő szalagok; tógák; ujjatlan kesztyűk; vállkendők, nagykendők; vállszalagok; zoknik;
zoknitartók.
42

Divattervezés; ruha- és divattervezés; divattervezési tanácsadási szolgáltatások; divattervezési

szolgáltatással kapcsolatos tanácsadás; stílustanácsadás.
( 111 ) 227.840
( 151 ) 2019.05.22.
( 210 ) M 18 03042
( 220 ) 2018.10.18.
( 732 ) MOHAnet Mobilsystems Műszaki Fejlesztő Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bőgős Péter, Budapest
( 541 ) MasterShelf
( 511 ) 9

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

vevőkészülékek; barométerek; bélyegzőórák (időregisztráló eszközök); betörésgátló riasztókészülékek;
cukortartalom mérők; csatlakozások elektromos vezetékekhez; csatolók (adatfeldolgozó berendezés); digitális
jelek; digitális meteorológiai állomások; elektromos kommutációs készülékek; elektronikus belépés-ellenőrzési
rendszerek egymással összeköttetésben lévő biztonsági ajtókhoz; elektronikus jeladók; fekete dobozok
(adatrögzítők); felügyelő, ellenőrző berendezések, elektromos; fordulatszámmérők; frekvenciamérők; füstjelző
berendezések; GPS készülékek; gumiabroncsokban levő nyomás csökkenését automatikusan jelző készülékek;
gyorsulásmérők; hangátvitelre szolgáló készülékek; hő- és nedvességmérők; hőmérők, nem gyógyászati
használatra; időregisztráló készülékek; infravörös érzékelő berendezések; infravörös érzékelők; integrált áramköri
chipek; ipari műveletek távirányítására szolgáló elektromos berendezések; kazánvezérlő eszközök;
kilométerszámlálók járművekhez; kódolt kulcskártyák; kódolt mágneskártyák; központi feldolgozó egységek;
levegő elemzésére szolgáló készülékek; lopásgátló berendezések, elektromos; magasságmérők (altiméterek);
mágneses kódolók; mágneses személyazonosító kártyák; megfigyelő műszerek; mennyiségjelzők; mércék,
mértékek, mérőműszerek; mérőeszközök, mértékek; mérőkészülékek, elektromos meteorológiai műszerek;
mobiltelefonok; modemek; műholdak tudományos célokra; műholdas navigációs készülékek; navigációs
eszközök; nedvességmérők, higrométerek; mérőműszerek (1); mérőműszerek (2); nyomásmérő eszközök (1);
nyomásmérő eszközök (2); optikai karakterolvasók; optikai készülékek és eszközök; pénzérmével működtetett
szerkezetek; pénzszámláló és -válogató gépek; precíziós mérlegek; precíziós mérőműszerek; relék, elektromos;
riasztók; sebesség-ellenőrző készülékek járművekhez; sebességmérő műszerek (fényképészet); súlymérő
berendezések (1); súlymérő berendezések (2); súlymérő készülékek és eszközök; sűrűségmérők, denziméterek;
szabályozó berendezések, elektromos; számítógépes hardver; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető;
számítógéphez kialakított perifériák; számítógépinterfészek; számlálók, mérőműszerek; szélmérők,
anemométerek; szkennerek (adatfeldolgozó eszközök); szolenoid szelepek (elektromágneses kapcsolók);
tachométerek; távadók, transzmitterek (távközlés)(1); távadók, transzmitterek (távközlés)(2); távirányító
készülékek; távmérő műszerek; teleméterek; távolságmérő, távmérő berendezések; telefonok; tűzjelző
készülékek; üzemanyagszint mérők; vákuummérők; variométerek; vezérlőpanelek (elektromosság); vezeték
nélküli telefonok; vízmérők, hidrométerek; vízszintjelzők; voltmérők; vonalkód leolvasók; fotométerek (1);
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fotométerek (2); integrált áramkörök (1); integrált áramkörök (2); integrált áramkörök (3).

38

Mobiltelefonos kommunikáció; műholdas átvitel; nagysebességű adatátvitel; rádiós kommunikáció;

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

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

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

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

őrző-védő szolgáltatások; tűzjelző készülékek kölcsönzése.
( 111 ) 227.924
( 151 ) 2019.05.06.
( 210 ) M 18 03279
( 220 ) 2018.11.06.
( 732 ) Vörös Géza, Héreg (HU)
( 740 ) Dr. Sándor Róbert, Budapest
( 541 ) Pasta Norella
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég [fagyott víz].
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.
( 111 ) 227.961
( 151 ) 2019.05.23.
( 210 ) M 18 02186
( 220 ) 2018.07.19.
( 732 ) dr. Mészáros Fülöp Ferenc, Pécs (HU)
( 740 ) Marján Ügyvédi Iroda, Pécs
( 546 )

( 511 ) 1
30

Vegyi készítmények húsfüstöléshez.
Élelmiszer-ízesítők, az illóolajok kivételével; ételízesítő [fűszer]; fűszerek, ízesítők; fűszeres készítmények

ételekhez; kötőanyagok kolbászhoz.
( 111 ) 227.963
( 151 ) 2019.05.30.
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( 210 ) M 18 00918
( 220 ) 2018.03.21.
( 732 ) Barsy Henrik, Győr (HU)
( 740 ) Dr. Weltler Ádám, Veszprém
( 546 )

( 511 ) 11

Fényszórók; fényszórók járművekhez; fényszórók, reflektorok gépkocsikhoz; fényszórók

motorkerékpárokhoz; kerékpár fényszórók; lámpák, fényszórók járművekhez.
12

Szélvédőüvegek járművekhez; szélvédők szárazföldi járművekhez; szélvédők [szárazföldi járművek részei];

szélvédők járművekhez; szélvédők gépkocsikhoz; szélvédők; szélvédő üvegek járművekhez; ablaktörlők,
szélvédőtörlők gépkocsikhoz; ablaktörlők, szélvédőtörlők; ablaktörlők, szélvédőtörlők [járműalkatrészek];
ablaktörlő, szélvédőtörlő lapátok; ablaktörlő lapát betétek járművek szélvédőihez.
37

Ablakok javítása; ablakok hőszigetelése; ablakok cseréje; ablakok beszerelése; ablakok karbantartása;

ablakok üvegezése; ablakszerelvények felszerelése; ablaktisztítás; gépjármű ablakok beszerelése; gépjárművek
szélvédőinek felszerelése; járműablakok karbantartása; járműablakok cseréjének megszervezése; járműablakok
cseréje; jármű-pótszélvédők felszerelésének megszervezése; jármű-pótablakok felszerelésének megszervezése;
járműszélvédők cseréjének megszervezése; járművek szélvédőinek cseréje; üveges munkák, üvegezés; üvegezés;
üvegezés felújítása; üvegezés [üvegáruk]; üvegezett épületszerkezetek felszerelése; üvegezési szolgáltatások
építkezési járművekhez; üvegezési szolgáltatások mezőgazdasági járművekhez; védőfilmek felvitele üvegre;
szélvédők felszerelése; szélvédők javítása.
( 111 ) 227.965
( 151 ) 2019.05.27.
( 210 ) M 18 02652
( 220 ) 2018.09.12.
( 732 ) TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD., Jeruzsálem (IL)
( 740 ) dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Kevesebb migrén, több megélt pillanat
( 511 ) 16

Migrén kezelésével kapcsolatos nyomtatott anyagok.

41

Migrén kezelésére vonatkozó információ biztosítása.

( 111 ) 227.971
( 151 ) 2019.05.29.
( 210 ) M 18 02663
( 220 ) 2018.09.12.
( 732 ) Allee Center Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) allee ÉLMÉNYSÉTÁNY ÚJBUDÁN
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

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

szolgáltatás).
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( 111 ) 227.973
( 151 ) 2019.05.29.
( 210 ) M 18 02827
( 220 ) 2018.09.27.
( 732 ) NATURTEX Gyapjú- és Tollfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság, Szeged (HU)
( 740 ) Juhász és Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged
( 541 ) NATURTEX
( 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).
22

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

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

( 111 ) 227.975
( 151 ) 2019.05.29.
( 210 ) M 18 02817
( 220 ) 2018.09.27.
( 732 ) Szűcs Áron Tamás, Budapest (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 541 ) REAL PEOPLE BY AARON
( 511 ) 14

Amulettek (ékszerek); apró díszítőtárgyak, bizsuk [ékszerek]; cipődíszek nemesfémből; díszek (ékszerek);

dísztűk; ékszerek; fülbevalók; gyűrűk (ékszerek); karkötők (ékszerek); kulcskarikák és a hozzájuk tartozó díszek;
láncok (ékszerek); mandzsettagombok; medalionok (ékszerek); melltűk, brossok [ékszerek]; brossok (ékszerek);
nyakkendőtűk; nyakkendőtűk (csiptetősek); nyakláncok (ékszerek); órák; tűk (ékszerek).
18

Ruhatáskák utazáshoz; satchel táskák; sporttáskák, tornazsákok; strandtáskák; szemellenzők [hámok]; szíjak

bőrből; táskák, hátizsákok táborozóknak; táskák [zacskók, tasakok] csomagolásra, bőrből; utazókészletek
[bőráruk]; útitáskák; vadásztáskák [vadászkellékek]; vázak esernyőkhöz vagy napernyőkhöz; konferencia
mappák; kruponbőrök; kulcstartó tokok; lánchálós erszények; marhabőrök; moleszkin [bőrutánzat]; motorizált
bőröndök; műbőr; névjegykártyatartók; névjegytartók, kártyatartók; nyakörvek állatoknak; oldalhordozó táskák
csecsemők hordozására; oldaltáskák, tarisznyák; piperetáskák üresen; poggyász; poggyászcímke tartók;
randsel-ek [japán iskolatáskák]; ruhák állatoknak; bőr címkék; bőr, nyers vagy félig megmunkált állapotban;
bőröndök; bőröndök kerekekkel; bőröndök, utazóládák [poggyász]; bőr pórázok; bőrszíjak; bőrszíjak katonai
felszerelésekhez; bőr vállszíjak [hevederek]; dobozok, tartók bőrből vagy műbőrből; dobozok vulkánfíberből;
ernyők, esernyők; fogantyúk bőröndökhöz; fogantyúk sétapálcákhoz; gyerekhámok; gyűrűk esernyőkhöz; hámok
állatoknak; hátizsákok, hátitáskák; hátizsákok, táskák hegymászóknak; hétköznapi, utcai táskák; hitelkártyatartók
[levéltárcák]; irattáskák, aktatáskák; kalapdobozok bőrből; kantárak [hámok]; kecskebőr, sebvó.
25

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

( 111 ) 227.976
( 151 ) 2019.05.29.
( 210 ) M 18 02691
( 220 ) 2018.09.14.
( 732 ) FGSZ Zrt., Siófok (HU)
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( 546 )

( 511 ) 39

Szállítás csővezetéken.

( 111 ) 227.977
( 151 ) 2019.05.29.
( 210 ) M 18 02682
( 220 ) 2018.09.13.
( 732 ) Tömböly Tamás, Győr (HU)
( 740 ) Dr. Juránovics Károly, Győr
( 546 )

( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 227.978
( 151 ) 2019.05.29.
( 210 ) M 18 02151
( 220 ) 2018.07.16.
( 732 ) Rácz Krisztián, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 33

Eger eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő bor.

( 111 ) 227.979
( 151 ) 2019.05.29.
( 210 ) M 18 02686
( 220 ) 2018.09.14.
( 732 ) Károly Anna, Kecskemét (HU)
( 740 ) Benkőné Csillag Lucia, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Illatszerek, kozmetikumok.
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Bolti- és on-line kereskedelem, bolt-hálózat.

41

Szakmai rendezvények, oktatás, klubszervezési tevékenységek.

( 111 ) 227.980
( 151 ) 2019.05.29.
( 210 ) M 18 02680
( 220 ) 2018.09.13.
( 732 ) Sobel Péter 50%, Budapest (HU)
Korner Gerold Ilan 50%, Budapest (HU)
( 740 ) Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Ingatlancápák
( 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 ) 227.981
( 151 ) 2019.05.29.
( 210 ) M 18 02549
( 220 ) 2018.09.03.
( 732 ) PARK Könyvkiadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kiss és Lányi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16
35

Könyvek, folyóiratok, könyvkötészeti termékek; tanítási és oktatási anyagok.
Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

( 111 ) 227.982
( 151 ) 2019.05.29.
( 210 ) M 18 02819
( 220 ) 2018.09.27.
( 732 ) EvoClean Kft., Diósd (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 7

Kültéri tisztító és takarító berendezések; beltéri tisztító és takarító berendezések; ipari takarítógépek;

alkatrészek ipari tisztítógépekhez; tartozékok ipari tisztítógépekhez; porszívók ipari célokra; ipari tisztítógépek;
ipari tisztítógépek [porszívók]; ipari porszívógépek tisztításhoz; ipari padlótisztító gépek [porszívók]; elektromos
porszívók ipari használatra; kereskedelmi és ipari porszívók; ipari tisztítógépek; tisztítógépek textilekhez;
elektromos magasnyomású tisztítógépek; tisztítógépek és berendezések, elektromos; nagynyomású sugarat
alkalmazó ipari tisztítógépek; padlómosó gépek; padlósúroló gépek; padlótisztító gépek; ipari padlótisztító gépek;
alkatrészek ipari padlótisztító gépekhez; tartozékok ipari padlótisztító gépekhez; seprőgépek; ipari seprőgépek;
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alkatrészek ipari seprőgépekhez; tartozékok ipari seprőgépekhez.

35

Ipari tisztítógépek kiskereskedelme; ipari tisztítógépek online kiskereskedelme; ipari tisztítógépek

nagykereskedelme; ipari tisztítógépek online nagykereskedelme; ipari tisztítógépek tartozékainak
kiskereskedelme; ipari tisztítógépek tartozékainak online kiskereskedelme; ipari tisztítógépek tartozékainak
nagykereskedelme; ipari tisztítógépek tartozékainak online nagykereskedelme; ipari tisztítógépek alkatrészeinek
kiskereskedelme; ipari tisztítógépek alkatrészeinek online kiskereskedelme; ipari tisztítógépek alkatrészeinek
nagykereskedelme; ipari tisztítógépek alkatrészeinek online nagykereskedelme.
37

Ipari tisztítógépek bérbeadása; ipari tisztítógépek szervizelése.

( 111 ) 227.983
( 151 ) 2019.05.29.
( 210 ) M 18 02818
( 220 ) 2018.09.27.
( 732 ) Halász Viktor, Kiskunhalas (HU)
Magyari Bernadett, Kiskunhalas (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Állatápolási készítmények.

31

Kutya jutalomfalatok; kutyaeledel; kutyaitalok; tápkészítmények kutyáknak.

41

Kutyákkal való bánás oktatása; kutyák kiképzése; állatidomítás, kiképzés.

( 111 ) 227.984
( 151 ) 2019.05.29.
( 210 ) M 18 02816
( 220 ) 2018.09.27.
( 732 ) VL-Euro Kft., Budapest (HU)
( 740 ) XLEXUM IP Tanácsadó Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 16
35

Újságok; reklámújság.
Áruk bemutatása kommunikációs médiában kiskereskedelmi célokból; vegyi áru, háztartási tisztítószerek és

háztartási kellékek kiskereskedelme; hirdetési- és reklámszolgáltatások; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,
nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámlevél szolgáltatás.
41

Reklámújság terjesztése; újságok előfizetése.

( 111 ) 227.985
( 151 ) 2019.05.29.
( 210 ) M 18 02690
( 220 ) 2018.09.14.
( 732 ) FGSZ Zrt., Siófok (HU)
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( 546 )

( 511 ) 39

Szállítás csővezetéken.

( 111 ) 227.986
( 151 ) 2019.05.29.
( 210 ) M 18 02689
( 220 ) 2018.09.14.
( 732 ) FGSZ Zrt., Siófok (HU)
( 546 )

( 511 ) 39

Szállítás csővezetéken.

( 111 ) 227.987
( 151 ) 2019.05.29.
( 210 ) M 18 02825
( 220 ) 2018.09.26.
( 732 ) Shenzhen Gonghe Investment Development Co., Ltd., Shenzhen (CN)
( 740 ) Pintz és Társai Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 20

Pohárszékek, ebédlőszekrények; bútorok; ruhafogasok, ruhaakasztók, vállfák; komódok, fiókos szekrények;

fémbútorok; tálalószekrények; csomagolótartályok műanyagból; háztartási szikrafogók; asztalok fémből;
hirdetőtáblák; ételdíszek műanyagból; bútorszerelvények, nem fémből; bútorajtók; reluxa, velencei róló;
gardróbok, gardrób szekrények; tükrök (ezüstözött üveg); gardróbszekrények; árubemutató állványok;
asztallapok; egyedileg készített konyhabútorok.
( 111 ) 227.988
( 151 ) 2019.05.29.
( 210 ) M 18 02820
( 220 ) 2018.09.27.
( 732 ) Bagoly Zsolt, Bogád (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 541 ) BAGOLY-VILL
( 511 ) 35
37

Kiskereskedelmi szolgáltatások villamossági és elektronikai cikkekkel kapcsolatban.
Villamossági, elektronikai kivitelezési szolgáltatások; épületvillamossági, elektronikai kivitelezési

szolgáltatások; építési területek szintezése; építési területek elegyengetése; építési területek előkészítése; telkek,
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építési területek megtisztítása; földkiemelés; földfelszín helyreállítása; földmozgatási munkák; földtömörítés,

talajszilárdítás; építőipari szolgáltatások.
( 111 ) 227.989
( 151 ) 2019.05.29.
( 210 ) M 18 02729
( 220 ) 2018.09.18.
( 732 ) SBTC Sport Kft., Salgótarján (HU)
( 740 ) dr. Zala László, Csányi, Rátkai & Zala Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SBTC
( 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).
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 ) 227.990
( 151 ) 2019.05.29.
( 210 ) M 18 02730
( 220 ) 2018.09.18.
( 732 ) SBTC Sport Kft., Salgótarján (HU)
( 740 ) dr. Zala László, Csányi, Rátkai & Zala Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) STÉCÉ
( 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).
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 ) 227.993
( 151 ) 2019.05.31.
( 210 ) M 18 02824
( 220 ) 2018.09.27.
( 732 ) Vivir Tourism Zártkörűen Működő Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Mikófalvi Gábor, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; árösszehasonlító szolgáltatások; árubemutatás; áruk
bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének
kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott
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marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési és reklámszolgáltatások; import-export ügynökségek;

információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése;
kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak
[fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek; 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; közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; marketing szoftverkiadás
keretében; marketing szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői
tevékenység számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online
kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és
előre rögzített zenékhez és filmekhez; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;
outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás], Pay Per Click (PPC) hirdetés; reklámanyag frissítése;
reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése;
reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;
reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; repülőgéppel gyakran
közlekedők számára szóló programok igazgatása; statisztikák összeállítása; szállodai üzletvezetés; számítógépes
fájlkezelés, adatkezelés; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; termékminták, áruminták
terjesztése; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon
keresztül; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; vásárlási megrendelések
ügyintézése; visszatérítési programok üzleti irányítása harmadik felek számára; webindexelés kereskedelmi vagy
reklám célokra.
38

Digitális fájlok továbbítása; elektronikus levelezés, e-mail; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes

világhálókhoz; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; internetes fórumok biztosítása; közösségi hálózatok
fórumai [chat szobák]; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek
segítségével; üzenetek küldése.
39

Autóbuszkölcsönzés; autókölcsönzés; autómegosztási szolgáltatások; autós útbaigazítás nyújtása utazáshoz;

hajóutak szervezése; helyfoglalás szállítással kapcsolatban; helyfoglalás (utazás); helyfoglalás utazással
kapcsolatban; információ szállítással kapcsolatban; járművek kölcsönzése és bérbeadása; kirándulások, túrák,
társasutazások szervezése; közlekedési információ; légi szállítás; sétahajó szolgáltatások; sofőrszolgáltatás;
szállítás; szállítási logisztikai szolgáltatások; szállítási szolgáltatások városnéző körutakhoz; szállítási ügynökség;
taxiszolgáltatások; utaskísérés; utazás és utasok szállítása; üzenet kézbesítés; versenyautók kölcsönzése.
( 111 ) 228.021
( 151 ) 2019.06.06.
( 210 ) M 18 02902
( 220 ) 2018.10.08.
( 732 ) MIOSZ az Ingatlanszakmáért Szolgáltató Szövetkezet, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Szokolovszki Anikó egyéni ügyvéd, Csömör
( 546 )

( 511 ) 36

Ingatlanügyletek.

A rovat 55 darab közlést tartalmaz.
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