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A hatósági közlemények rovataiban
alkalmazott kódok és rendezési elvek

Az iparjogvédelmi dokumentumokat
kibocsátó egyes országokat és egyes
nemzetközi szervezeteket azonosító
kódok (a WIPO 3. szabványa szerint)
AD
AE
AF
AG
AI
AL
AM
AO
AP
AR
AT
AU
AW
AZ
BA
BB
BD
BE
BF
BG
BH
BI
BJ
BM
BN
BO
BQ
BR
BS
BT
BV
BW
BX
BY
BZ
CA
CD
CF
CG
CH
CI
CK
CL
CM
CN
CO
CR

Andorra
Egyesült Arab Emirátusok
Afganisztán
Antigua és Barbuda
Anguilla
Albánia
Örményország
Angola
Afrikai Országok Iparjogvédelmi
Szervezete (ARIPO)
Argentína
Ausztria
Ausztrália
Aruba
Azerbajdzsán
Bosznia-Hercegovina
Barbados
Banglades
Belgium
Burkina Faso
Bulgária
Bahrein
Burundi
Benin
Bermuda
Brunei
Bolívia
Bonaire, Sint Eustasius és Saba
Brazília
Bahama-szigetek
Bhután
Bouvet-sziget
Botswana
Benelux Szellemi Tulajdonvédelmi
Hivatal (BOIP)
Belorusszia
Belize
Kanada
Kongói Demokratikus Köztársaság
Közép-afrikai Köztársaság
Kongó
Svájc
Elefántcsontpart
Cook-szigetek
Chile
Kamerun
Kína
Kolumbia
Costa Rica

CU
CV
CW
CY
CZ
DE
DJ
DK
DM
DO
DZ
EA
EC
EE
EG
EH
EM
EP
ER
ES
ET
FI
FJ
FK
FO
FR
GA
GB
GC

GD
GE
GG
GH
GI
GL
GM
GN
GQ
GR
GS
GT
GW
GY
HK
HN
HR
HT

Kuba
Zöld-foki Köztársaság
Curaçao
Ciprus
Cseh Köztársaság
Németország
Dzsibuti
Dánia
Dominikai Közösség
Dominikai Köztársaság
Algéria
Eurázsiai Szabadalmi Szervezet
(EAPO)
Ecuador
Észtország
Egyiptom
Nyugat-Szahara
Európai Unió Szellemi Tulajdoni
Hivatala (EUSZTH)
Európai Szabadalmi Hivatal (EPO)
Eritrea
Spanyolország
Etiópia
Finnország
Fidzsi-szigetek
Falkland-szigetek (Malvin-szigetek)
Faröer-szigetek
Franciaország
Gabon
Nagy-Britannia
Az Öböl menti Arab Államok
Együttműködési Tanácsának
Szabadalmi Hivatala (GCC)
Grenada
Grúzia
Guernsey
Ghána
Gibraltár
Grönland
Gambia
Guinea
Egyenlítői-Guinea
Görögország
Dél-Georgia és a
Dél-Sandwich-szigetek
Guatemala
Bissau-Guinea
Guyana
Hongkongi Különleges Igazgatású
Terület
Honduras
Horvátország
Haiti
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HU Magyarország
IB A Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) Nemzetközi Irodája
ID Indonézia
IE Írország
IL Izrael
IM Man-sziget
IN India
IQ Irak
IR Iráni Iszlám Köztársaság
IS Izland
IT Olaszország
JE Jersey
JM Jamaica
JO Jordánia
JP Japán
KE Kenya
KG Kirgizisztán
KH Kambodzsa
KI Kiribati
KM Comore-szigetek
KN Saint Christopher és Nevis
KP Koreai Népi Demokratikus
Köztársaság
KR Koreai Köztársaság
KW Kuvait
KY Kajmán-szigetek
KZ Kazahsztán
LA Laoszi Népi Demokratikus
Köztársaság
LB Libanon
LC Saint Lucia
LI Liechtenstein
LK Srí Lanka
LR Libéria
LS Lesotho
LT Litvánia
LU Luxemburg
LV Lettország
LY Líbia
MA Marokkó
MC Monaco
MD Moldovai Köztársaság
ME Montenegró
MG Madagaszkár
MK Macedón Köztársaság
ML Mali
MM Mianmar
MN Mongólia
MO Makao
MP Észak-Marina-szigetek
MR Mauritánia
MS Montserrat
MT Málta

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 11. szám, 2019.06.14.
A hatósági közlemények rovataiban alkalmazott kódok és rendezési elvek
MU
MV
MW
MX
MY
MZ
NA
NE
NG
NI
NL
NO
NP
NR
NZ
OA
OM
PA
PE
PG
PH
PK
PL
PT
PW
PY
QA
QZ
RO
RS
RU
RW
SA
SB
SC
SD
SE
SG
SH
SI
SK
SL
SM
SN
SO
SR
SS
ST
SV
SX
SY
SZ
TC
TD
TG
TH
TJ
TL
TM
TN
TO
TR

Mauritius
Maldív-szigetek
Malawi
Mexikó
Malajzia
Mozambik
Namíbia
Niger
Nigéria
Nicaragua
Hollandia
Norvégia
Nepál
Nauru
Új-Zéland
Szellemi Tulajdon Afrikai
Szervezete (OAPI)
Omán
Panama
Peru
Pápua Új-Guinea
Fülöp-szigetek
Pakisztán
Lengyelország
Portugália
Palau
Paraguay
Katar
Közösségi Fajtaoltalmi Hivatal
(CPVO)
Románia
Szerbia
Oroszországi Föderáció
Ruanda
Szaúd-Arábia
Salamon-szigetek
Seychelle-szigetek
Szudán
Svédország
Szingapúr
Szent Ilona
Szlovénia
Szlovákia
Sierra Leone
San Marino
Szenegál
Szomália
Suriname
Dél-Szudán
Săo Tomé és Principe
Salvador
Sint Maarten (holland rész)
Szíriai Arab Köztársaság
Szváziföld
Turks- és Caicos-szigetek
Csád
Togo
Thaiföld
Tádzsikisztán
Kelet-Timor
Türkmenisztán
Tunézia
Tonga
Törökország

TT
TV
TW
TZ
UA
UG
US
UY
UZ
VA
VC
VE
VG
VN
VU
WO
WS
XN
XU
XV
YE
ZA
ZM
ZW

Trinidad és Tobago
Tuvalu
Tajvan (Kínai Köztársaság)
Tanzániai Egyesült Köztársaság
Ukrajna
Uganda
Amerikai Egyesült Államok
Uruguay
Üzbegisztán
Szentszék
Saint Vincent és Grenadine
Venezuela
Brit Virgin-szigetek
Vietnam
Vanuatu
Szellemi Tulajdon Világszervezete
(WIPO) Nemzetközi Irodája
Szamoa
Északi Szabadalmi Intézet (NPI)
Új Növényfajták Oltalmára létesült
Nemzetközi Unió (UPOV)
Visegrádi Szabadalmi Intézet
(VSZI)
Jemen
Dél-afrikai Köztársaság
Zambia
Zimbabwe

(60)

Szabadalom, kiegészítő oltalmi tanúsítvány, növényfajta-oltalom, használati minta és formatervezési minta
adatok azonosítói (INID-kódok a
WIPO 9. szabványa szerint)
(10) Lajstromozási és közzétételi adatok
(11) a dokumentum száma: szabadalmi és növényfajta-oltalmi
rovatokban közzétételi szám (70)
vagy lajstromszám; használati
minta és formatervezési minta
rovatokban lajstromszám; a
megadott szabadalmak, a
megadott növényfajta- oltalmak, a megadott használati
(80)
minta oltalmak és a megadott
formatervezési mintaoltalmak
rovatokban a lajstromszámhoz
kapcsolt dátum a megadó határozat kelte
(13) a publikáció fajtája a WIPO
16. szabványa szerint
(20) Bejelentési adatok
(21) a bejelentés ügyszáma
(22) a bejelentés napja
(23) a kiállítási elsőbbség vagy
kedvezmény, illetve a módo(90)
sítási elsőbbség napja
(24) a tanúsítvány oltalmi idejének
kezdete
(30) Uniós elsőbbség adatai, illetve
UPOV Egyezmény szerinti elsőbbség adatai
(40) A közzététel napja
(50) Műszaki adatok
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(51) Nemzetközi Szabadalmi Osztályozás (szabadalmi, illetve
használati minta rovatokban);
Locarnói Megállapodás szerinti osztályozás (formatervezési minta rovatokban)
UPOV-kód (növényfajta-oltalmi rovatokban)
(53) növényfajta fajtaneve
(54) a találmány, illetve a szabadalom címe, a növényfajta fajneve, latin neve, a használati
minta címe, a formatervezési
minta megnevezése
(55) a növényfajta fényképe, illetve
a formatervezési minta fényképe vagy rajza
(57) szabadalmi rovatokban a kivonat, használati minta rovatokban a főigénypont (a jellemző ábrával)
Összefüggő bejelentések, szabadalmak, kiegészítő oltalmi tanúsítványok, növényfajta-oltalmak,
használati minták adatai
(62) megosztás esetén a korábbi
szabadalmi, növényfajta- oltalmi, illetve használati minta
bejelentés ügyszáma
(65) közzétételi szám (megadott
szabadalmakkal kapcsolatban)
(66) belső elsőbbség napja
(67) származtatást megalapozó irat
adatai
(68) az alapszabadalom lajstromszáma
A jogosult, a feltaláló és a képviselő
adatai
(71) bejelentő
(72) feltaláló, szerző, nemesítő
(73) szabadalmas, jogosult
(74) képviselő
A Budapesti Szerződés és a Szabadalmi Együttműködési Szerződés
szerinti adatok
(83) a mikroorganizmus törzs (biológiai anyag) letétbe helyezésének adatai
(84) szekvencialista, illetve táblázat
(86) a nemzetközi (PCT) bejelentés
száma
(87) a nemzetközi (PCT) bejelentés
közzétételi száma
Az Európai Szabadalmi Egyezmény
szerinti adatok, valamint a kiegészítő oltalmi tanúsítványra vonatkozó adatok
(92) a termék első magyarországi
forgalomba hozatali engedélyének száma és kelte, vala-

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 11. szám, 2019.06.14.
A hatósági közlemények rovataiban alkalmazott kódok és rendezési elvek

(93)
(94)
(95)
(96)
(97)

(98)

mint az engedélyezett termék
neve
a termék első közösségi forgalomba hozatali engedélyének száma és kelte
a tanúsítvány oltalmi idejének
lejárta
a kiegészítő oltalmi tanúsítvány címe (a termék megnevezése) és a termék típusa
az európai (EP) bejelentés
adatai
az európai (EP) bejelentés
közzétételi adatai;
az európai szabadalom megadásának az Európai Szabadalmi Közlönyben történt
meghirdetési adatai
a kiegészítő oltalmi tanúsítvány időtartamának meghos-szabbítása iránti kérelem
napja

A publikáció fajtája (a WIPO 16.
szabványa szerint)
A

A1

A2

A3

B1
B2
B8
B9
T1
T2
T3
T4

1996. január 1-je előtti bejelentési
nappal rendelkező szabadalmi bejelentések közzététele, illetve közzététel nélkül megadott szabadalmak meghirdetése
1996. január 1-je utáni bejelentési
nappal rendelkező szabadalmi bejelentések közzététele és tájékoztatás az elvégzett újdonságkutatásról
1996. január 1-je utáni bejelentési
nappal rendelkező szabadalmi bejelentések, növényfajta-oltalmak
közzététele
Külön tájékoztatás az 1996. január
1-je utáni bejelentési nappal rendelkező szabadalmi bejelentésekben
a közzétételt követően elvégzett
újdonságkutatásokról
Megadott szabadalmak, növényfajta-oltalmak
Korlátozott szabadalmak
Helyreigazítás a szabadalmi leírások bibliográfiai adataiban
Helyreigazítás a szabadalmi leírásokban
Európai szabadalmi bejelentések
igénypont fordításának közzététele
Tájékoztatás európai szabadalmak
szövege fordításának benyújtásáról
Európai szabadalmi bejelentések
igénypontjai fordítás-kijavításának
közzététele
Európai szabadalmak szövege fordítás-kijavításának közzététele

(555) hologrammegjelölés
Tájékoztatás az Európai Szabadalmi
(556) hangmegjelölés
Egyezmény szerinti felszólalási el(580) a Nemzetközi Iroda hivatalos
járásban módosítással fenntartott
lapjában történő közzététel
európai szabadalmak szövege fornapja
dításának benyújtásáról
(591) szín- vagy színes megjelölés
T6 Tájékoztatás az Európai Szabadalmi
Egyezmény szerinti korlátozási el- (600) Összefüggő bejelentések, védjegyek
járásban módosítással fenntartott
adatai
európai szabadalmak szövege for(641) megosztás esetén a korábbi
dításának benyújtásáról
bejelentés ügyszáma
T7 Korlátozott európai szabadalom
(646) megosztás esetén a korábbi
T8 Helyreigazítás európai szabadalmak
védjegy lajstromszáma
szövege fordításának bibliográfiai
(660) a belső elsőbbség adatai
adataiban
(700) A jogosult, a képviselő és az engeT9 Helyreigazítás európai szabadalmak
délyes adatai
szövege fordításában
(731) bejelentő
T10 Európai szabadalom igénypontokon
(732) védjegyjogosult, a nemzetközi
kívüli szövegének magyar nyelvű
lajstrom szerinti jogosult vagy
fordítása
a lajstromozási eljárásban
U8 Helyreigazítás a használati mintarésztvevő bejelentő
oltalmi leírások bibliográfiai adata(740) képviselő
iban
(791) engedélyes
U9 Helyreigazítás a használati mintaoltalmi leírásokban
A rovatok rendezési elvei
T5

Védjegy és földrajzi árujelző adatok
azonosítói (INID-kódok a WIPO 60.
szabványa szerint)

A szabadalmi és a használati mintaoltalmi
bejelentések, illetve a megadott szabadalmak és használati mintaoltalmak adatai NSZO-szekciónként, a formatervezési
(100) Lajstromozási és megújítási adatok mintaoltalmi bejelentések, illetve a meg(111) lajstromszám
adott formatervezési mintaoltalmak adatai
(141) a lajstromozási eljárás és az
a Locarnói Megállapodás szerinti osztáoltalom megszűnésének napja lyonként csoportosítva, az első helyen
(151) a lajstromozás napja
szereplő bejelentők nevének betűrendjé(156) a megújítás napja
ben, a növényfajta-oltalmi bejelentések
(180) a lejárat napja
ügyszám szerinti sorrendben jelennek
(200) Bejelentési adatok
meg.
(210) a bejelentés ügyszáma
(220) a bejelentés napja
Az egyes rovatcímek mellett feltüntetett
(230) a kiállítási elsőbbség adatai
négyjegyű kódok az adott rovatok tar(250) a bejelentés benyújtásának
talmára utalnak a WIPO 17. szabványa
helye
szerint.
(300) Uniós elsőbbség adatai
(400) A Nemzetközi Iroda részéről történő A szabadalmi bejelentések közzététele
közzététel adatai
című rovatban a T betűvel kezdődő do(450) a Nemzetközi Irodánál a köz- kumentumszám az 1996. január 1-je előtti
zétételt tartalmazó lap száma bejelentési nappal rendelkező teljes
(500) Egyéb adatok
vizsgálatú, a H betűvel kezdődő doku(511) az árujegyzék vagy a termék- mentumszám halasztott vizsgálatú szajegyzék a Nizzai Megállapo- badalmi bejelentésre utal.
dás szerint, adatközlésnél csak
az osztályok száma szerepel
Kiegészítő oltalmi tanúsítvány iránti
(540) a földrajzi árujelző megneve- bejelentések az ügyszám, a megadott
zése
kiegészítő oltalmi tanúsítványok a lajst(541) a megjelölés közönséges
romszám szerinti sorrendben jelennek
írásmóddal
meg.
(546) a megjelölés ábrával, illetve a
közönségestől eltérő írásA védjegy és földrajzi árujelző bejelenmóddal
tések a bejelentők nevének betűrendjében,
(551) együttes vagy tanúsító véda lajstromozások lajstromszám szerinti
jegy
sorrendben jelennek meg.
(554) térbeli megjelölés
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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 210 ) M 18 01633
( 220 ) 2018.05.31.
( 731 ) IBSA Pharma Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Wienner Anna, Budapest
( 541 ) Tapassz! Mozogj fájdalom nélkül egész nap!
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; tapaszok, kötszeranyagok.

( 210 ) M 18 01647
( 220 ) 2018.06.01.
( 731 ) REAL NATURE Kft., Budapest (HU)
( 541 ) GOOD MILK - GOOD TIME TOGETHER!
( 511 ) 29
30

Tej és tejtermékek; tejtermékek és tejtermék-helyettesítők; joghurtok.
Tejet tartalmazó csokoládéitalok; kakaóitalok tejjel; kávé tejjel; tejes kávéitalok; csokoládé alapú tejes

italok; tej ízű nem gyógyhatású édességek; kávé alapú, tejet tartalmazó italok; tejet tartalmazó nem gyógyhatású
édességek.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 02296
( 220 ) 2018.07.31.
( 731 ) BIOFARMA, Suresnes Cedex (FR)
( 300 ) 184471698 2018.07.25. FR
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) LIPCOVER
( 511 ) 5

Szív- és érrendszeri betegségek megelőzésére illetve kezelésére szolgáló gyógyszerek.

( 210 ) M 18 02639
( 220 ) 2018.09.10.
( 731 ) Concordia Közraktár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Szólláth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Gabona Control
( 511 ) 30

Feldolgozott gabonamagvak.

31

Magvak [gabona]; nyers olajmagvak; állati takarmány.

42

Minőségellenőrzés és -vizsgálat.

( 210 ) M 18 03183
( 220 ) 2018.10.29.
( 731 ) Baromfi Termék Tanács, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

Étkezési tojás és tojástermékek (tojáspor; tojássárgája; tojásfehérje); friss, emberi fogyasztásra alkalmas

tojás héjában a gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból (kivéve keltetésre szánt, megtermékenyített tojás);
M1152
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emberi fogyasztásra alkalmas tyúktojás (gallus domesticus) héjában tartósítva vagy főzve; emberi fogyasztásra

alkalmas tojássárgája (gallus domesticus) szárítva; emberi fogyasztásra alkalmas folyékony tojássárgája (gallus
domesticus); emberi fogyasztásra alkalmas; tojássárgája (gallus domesticus), másképp tartósítva (nem szárított,
nem folyékony) fagyasztott vagy másképp; emberi fogyasztásra alkalmas teljes tojás (gallus domesticus) - héj
nélkül - szárítva; emberi fogyasztásra alkalmas teljes tojás (gallus domesticus) - héj nélkül - frissen (tojáslé),
gőzben vagy forró vízben megfőzve, formázva, fagyasztva vagy másképp tartósítva; emberi fogyasztásra
alkalmas szárított tojásfehérje (gallus domesticus); emberi fogyasztásra alkalmas tojásfehérje (gallus domesticus)
egyéb módon tartósítva (kivéve szárított).
( 210 ) M 18 03218
( 220 ) 2018.10.31.
( 731 ) Kenton Oliver Smith, Ulvenhout (NL)
( 541 ) SWEPT AWAY
( 511 ) 25
41

Ruházat, lábbelik, fejfedők.
Oktatás és szórakoztatás, rádió- és/vagy TV programok, szórakoztató programok összeállítása, játékfilmek

és színházi produkciók, színpadi produkciók és musical-ek készítése; zenei események, koncertek szervezése; a
nevezett szolgáltatások televízióprogramra vonatkoznak.
( 210 ) M 18 03264
( 220 ) 2018.11.05.
( 731 ) Varga Viktória, Budapest (HU)
( 740 ) Orbán Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 14

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

osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
18

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

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

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

( 210 ) M 18 03318
( 220 ) 2018.11.09.
( 731 ) Élesztő Alapítvány, Tatabánya (HU)
( 740 ) dr. Szalay Ferenc Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16
35

Vallási témájú könyvek, könyvek.
Teákkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások, kávékkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások,

kereskedelmi ügyletek.
41

Könyvtári szolgáltatások, könyvkölcsönzés, könyvekkel kapcsolatos információnyújtás, könyvekkel

kapcsolatos információs szolgáltatások, könyvek és más kiadványok kölcsönzése, közösségi klubok
szolgáltatásai, közösségi sport- és kulturális események szervezése.
42

Internet kávézó szolgáltatásai.

43

Kávézói szolgáltatások, közösségi célú helyiségek bérbeadása, közösségi központok biztosítása társasági

összejövetelekhez és találkozókhoz.
45

Vallási összejövetelek szervezése, vallási összejövetelek lebonyolítása, vallással kapcsolatos tájékoztatás.
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( 210 ) M 18 03498
( 220 ) 2018.11.26.
( 731 ) Molnár Éva, Kaposvár (HU)
Horváth Judit, Toponár (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék (az osztály
betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 03530
( 220 ) 2018.11.27.
( 731 ) CAOLA-ALFA Kereskedelmi Kft., Diósd (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) OVENALL
( 511 ) 3

Fogfehérítő csíkok; fogfehérítő zselék; fogkrémek, fogprotézisek tisztítására szolgáló készítmények;

fogprotézis polírozó készítmények; szájvizek, nem gyógyászati célra.
5

Szájöblítők gyógyászati célokra.

( 210 ) M 18 03531
( 220 ) 2018.11.27.
( 731 ) CAOLA-ALFA Kereskedelmi Kft., Diósd (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 3

Ajakfények; ajakrúzsok; állatsamponok (nem gyógyszeres állatkozmetikai készítmények); aloe vera

készítmények kozmetikai célokra; balzsamok nem gyógyászati célokra; bőrápoló kozmetikumok; bőrfehérítő
készítmények; bőrfehérítő krémek; dezodorok emberi használatra vagy állatoknak; dezodorok házi
kedvenceknek; folteltávolító, folttisztító készítmények; fürdősók nem gyógyászati használatra;
gyermekkozmetikai cikkek; hajápoló folyadékok; hajbalzsamok; hajhullámosító készítmények; hajspray;
hintőporok pipere célokra; intim lemosók személyi higiéniai célokra, nem gyógyszeres; izzadásgátló
piperecikkek; izzadásgátló szappan; kenőcsök kozmetikai célra; készítmények borotválkozáshoz; kisállat
samponok (nem gyógyszeres ápoló készítmények); kollagénkészítmények kozmetikai célokra; kozmetikai célú
folyadékok, oldatok; kozmetikai folyadékokkal átitatott kendők; kozmetikai készítmények fogyáshoz; kozmetikai
készítmények fürdéshez; kozmetikai krémek; kozmetikai maszkok; kozmetikai, szépségápolási készítmények;
kozmetikai szerek; kozmetikai szerek állatok számára; körömápoló készítmények; körömlakklemosó;
körömlakklemosó készítmények; levegőillatosító termékek; masszázs zselék; gélek nem gyógyászati célokra;
mosodai áztatószerek; mosodai fehérítők; naptejek; napvédő, napozó készítmények; olajok kozmetikai célokra;
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olajok testápolási, higiéniai célokra; padlóviasz eltávolítók; parfümvizek, illatosított vizek; samponok; smink;

sminkeltávolító készítményekkel átitatott kendők; sminkeltávolító; sminklemosó készítmények; szappan (1);
száraz sampon; szőrtelenítők; textíliák színének élénkítésére szolgáló szappanok; textilpuhító szerek mosáshoz;
tisztítószerek háztartási használatra; vatta kozmetikai használatra; vegyi tisztítókészítmények háztartási célokra;
vegytisztító készítmények; vízkőeltávolító készítmények háztartási célokra; zsírtalanítók, nem gyártási
folyamatokhoz.
5

Antibakteriális kézmosók; antibakteriális szappan; bőrkeményedés elleni készítmények; fertőtlenítő

szappanok; fertőtlenítőszerek; fertőtlenítőszerek, antiszeptikus készítmények; fertőtlenítőszerek higiéniai célokra;
kutya mosdatószerek; lábizzadás elleni szerek; pattanások kezelésére szolgáló készítmények; szexuális
síkosítószerek; szexuális stimuláló gélek; tetű elleni kezelésre szolgáló készítmények; tetűirtó samponok.
35

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

engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók
tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; outsourcing szolgáltatások (üzleti segítségnyújtás);
reklámanyagok terjesztése; vásárlási megrendelések ügyintézése.
( 210 ) M 18 03534
( 220 ) 2018.11.27.
( 731 ) Burkhart-Szentiványi Gabriella, Pécs (HU)
( 541 ) AMELLA
( 511 ) 18

Bőrszíjak; bőr vállszíjak; bőrfogantyúk bevásárló táskák megtartásához; bőrhátizsákok, bőrhátitáskák;

hétköznapi utcai táskák; bőr hitelkártyatartók (levéltárcák); irattáskák; kézitáskák; bőr poggyászcímke tartók;
oldaltáskák; piperetáskák üresen; sporttáskák; strandtáskák; szíjak bőrből; bőr kozmetikai neszeszerek; bőr
kulcstartók.
( 210 ) M 18 03535
( 220 ) 2018.11.28.
( 731 ) Horváth és Társa No 1' Kft., Sárrétudvari (HU)
( 546 )
( 511 ) 30
35

Sütemények, cukrászsütemények, torták és kekszek (aprósütemények].
Sütemények, cukrászsütemények, torták és kekszek (aprósütemények] kis- és nagykereskedelme.

( 210 ) M 18 03553
( 220 ) 2018.11.29.
( 731 ) Dr. FÉNY autófényező és karosszériajavító Kft, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35
37

Gépjárművek alkatrészeinek kereskedelme.
Gépjármű javítás, fényezés.

( 210 ) M 18 03632
( 220 ) 2019.01.14.
( 731 ) RuVör-Med Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Kaposvár (HU)
( 740 ) 7. sz. Ügyvédi Iroda, Kaposvár
( 541 ) KAPOS MEDICAL
( 511 ) 44

Orvosi szolgáltatások.

( 210 ) M 18 03679
( 220 ) 2018.12.11.
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( 731 ) Natural Swiss s.r.o., Bratislava (SK)

( 740 ) Dr. Klesics és Dr. Tuller Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ToxiClean
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 18 03754
( 220 ) 2018.12.18.
( 731 ) Görög Nita, Écs (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Fogászati készítmények és árucikkek, gyógyhatású fogkrémek.

10

Protézisek és mesterséges implantátumok; fogpótlások; fogászati berendezések.

44

Orvosi szolgáltatások; emberi egészségügyi szolgáltatások; fogászat; fogászati szolgáltatások.

( 210 ) M 18 03755
( 220 ) 2018.12.18.
( 731 ) Torma Tamás, Baja (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Feldolgozott gyümölcsök, gombák és zöldségek (beleértve a dióféléket és hüvelyeseket]; kocsonyák,

dzsemek, kompótok, gyümölcs- és zöldségkrémek; főként zöldségeket tartalmazó fagyasztott készételek;
elsősorban zöldségféléket tartalmazó készételek; feldolgozott zöldségtermékek.
31

Friss gyümölcsök, dió, zöldségek és fűszernövények; feldolgozatlan zöldségek; friss gyümölcsök és

zöldségek; nyers zöldségfélék.
39

Áruk csomagolása és tárolása; csomagolási szolgáltatások; termékek csomagolása; szállítás.

( 210 ) M 18 03757
( 220 ) 2018.12.18.
( 731 ) Kogon Mihály, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
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( 210 ) M 18 03758
( 220 ) 2018.12.17.
( 731 ) Alapítvány az Alapítványokért Foundation for Foundations, Budapest (HU)
( 541 ) GÖRITLON ROLLING SPORTS
( 511 ) 41

Sport és kultúrális tevékenységek, szórakoztatás, nevelés és oktatás sport versenyek rendezése.

( 210 ) M 18 03766
( 220 ) 2018.12.17.
( 731 ) Nagyné Szabó Erika, Pécs (HU)
( 541 ) Veronika zeneprojekt XL - komplex személyiségfejlesztés a zene- mozgás- kommunikáció módszereivel
3-10 éves korig
( 511 ) 41

Nevelés, szakmai képzés, szemináriumok szervezése és lebonyolítása.

( 210 ) M 18 03767
( 220 ) 2018.12.17.
( 731 ) QX WORLD Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SCIO
( 511 ) 9

Szoftverek; számítógépes operációs rendszerszoftver; kompilátor szoftverek; letölthető szoftverek;

kommunikációs szoftverek; applikációs szoftver; szoftverek; számítógép interfészek.
10

Orvosi és állatgyógyászati műszerek és készülékek; orvosi és állatgyógyászati műszerek és készülékek

biofeedback célokra; diagnosztikai műszerek és készülékek biofeedback célokra.
35

Üzleti szolgáltatások orvosi műszerekkel és készülékekkel kapcsolatban; üzleti szolgáltatások diagnosztikai

műszerekkel és készülékekkel kapcsolatban; üzleti szolgáltatások szoftverekkel kapcsolatban.
44

Terápiás és diagnosztikai orvosi szolgáltatások; terápiás és diagnosztikai orvosi szolgáltatások biofeedback

célokra.
( 210 ) M 18 03768
( 220 ) 2018.12.17.
( 731 ) Raffay Boróka, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Wéber Helga, Budapest
( 546 )

( 511 ) 14

Amulettek [ékszerek]; brossok [ékszerek]; dísztűk [ékszerek]; ékszerdobozok; ékszerek; ékszerkellékek;

függők ékszerekhez; fülbevalók; gyűrűk [ékszerek]; hímzett textilből készült karkötők [ékszer]; karkötők
[ékszerek]; kulcskrikák [apró díszekkel, fityegőkkel]; kulcstartók [kulcskarikák apró díszekkel, fityegőkkel];
láncok [ékszerek]; medálok [ékszerek]; nyakláncok [ékszerek]; zománcozott ékszerek.
25

Atlétatrikók; fejfedők [kalapáruk]; felsőruházat; női ruhák; pólók; ruházati cikkek; pulóverek; sapkák;

strandruhák; szoknyák.
41

Dalírás; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy

oktatás]; stúdiószolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai;
zeneszerzés.
( 210 ) M 18 03769
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( 220 ) 2018.12.17.
( 731 ) TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)
( 740 ) Ágni Zsolt, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 5

Altatószerek, nyugtatók, humán étrend kiegészítők.

( 210 ) M 18 03770
( 220 ) 2018.12.17.
( 731 ) TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)
( 740 ) Ágni Zsolt, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 5

Altatószerek, nyugtatók, humán étrend kiegészítők.

( 210 ) M 19 00169
( 220 ) 2019.01.21.
( 731 ) Kiss Henriette, Érd (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

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

( 210 ) M 19 00170
( 220 ) 2019.01.21.
( 731 ) Kiss Katalin, Szolnok (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

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

( 210 ) M 19 00171
( 220 ) 2017.02.16.
( 731 ) Enterprise Holdings, Inc., St. Louis, Missouri (US)
( 740 ) LEWIS SILKIN LLP, London EC4A 1BL
( 541 ) E PLUS
( 511 ) 9

Számítógépes szoftver, mely alkalmas a forgalmazók hálózatának menedzselésére, a szállítói feladatok

ütemezésére, a szállítói megbízások munkafolyamatának kezelésére, valamint a szállítói teljesítmény elemzésére,
értékelésére és pontozására; számítógépes szoftver a karosszérialakatosműhely menedzsment, a jármű javítás, a
jármű bérlés, a jármű lízing, a jármű flottamenedzsment, a jármű-biztosítási igények kezelése, a jármű- és
szállítás rendelés illetve járműmegosztás, a járműhitelezési szolgáltatások, a pénzügyi és biztosítási igények
kezelése, a költség menedzsment és a költség összehasonlítás területén; számítógépes szoftver a jármű bérbeadás,
a jármű-biztosítás és pénzügyi igénykezelés, a jármű javítás, a jármű lízing, a jármű- és szállítás rendelés illetve
járműmegosztás, valamint jármű flottamenedzsment szervezésére, koordinálására, megkönnyítésére, tranzakciók
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kezelésére, számlázására, fizetési megoldásaira és ütemezésére; számítógépes szoftver a gépjárműkölcsönzők,

karbantartók, tisztító és javító, valamint szervizszolgáltatások értékelésére, auditálására, elemzésére és
minősítésére, üzleti célú felhasználásra; elektronikus, kódolt, mágneses és elektronikus kulcskártyák járművekhez
történő használatra, valamint felhasználásuk a járművek kölcsönzése, a gépjármű-lízing, a járműjavítás, a jármű
flottamenedzsment, a jármű-kölcsönzéssel összefüggő foglalási szolgáltatások, valamint a járműmegosztás
tekintetében; elektromos jármű töltőállomások, melyek töltő portból és burkolatból állnak, és az elektromos áram
járműbe juttatására használhatók; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására vagy reprodukálására szolgáló
berendezés; SIM kártyák (előfizetői azonosító kártyák); számítógépes szoftver a jármű bérbeadás szervezésére,
koordinálására, ellátására, tranzakciók kezelésére, számlázására, fizetési megoldásaira és ütemezésére; a
jármű-biztosítás és pénzügyi igénykezelés, a jármű javítás, a jármű lízing, a jármű- és szállítás rendelés illetve
járműmegosztás, a jármű flottamenedzsment, harmadik féltől származó szolgáltatásokra, valamint harmadik fél
szolgáltatók hálózatainak szervezésére.
35

Jármű forgalmazói szolgáltatások, gépkocsik, teherautók, autók, és szárazföldi járművek tekintetében; üzleti

adminisztráció és menedzsment szolgáltatások; járművek és jármű javítással kapcsolatos üzleti menedzsment és
adminisztráció szolgáltatások; számviteli szolgáltatások; járműflotta menedzsment szolgáltatások; a járművek
nyomon követését és ellenőrzését is magába foglaló, üzleti célú menedzsment és adminisztratív szolgáltatások;
autójavító, karbantartó és szervizszolgáltatások értékelése, auditálása, elemzése és minősítése üzleti célokra;
autójavító szolgáltatások értékelése, auditálása, elemzése és minősítése üzleti célokra; üzleti konzultációs
szolgáltatások, egy vagy több járműből álló flották kezelésével kapcsolatban, kereskedelmi célokra; számlák és
kifizetések feldolgozása járműjavítás és bérlés esetén, valamint a jármű bérleti és javítási információinak
dokumentálása; gépjármű biztosítási igények kezelésével kapcsolatos üzleti adminisztráció és menedzsment
szolgáltatások; vásárlói hűségszolgáltatások és vásárlói klub-szolgáltatások, kereskedelmi-, promóciósés/vagy
reklámcélokra; üzleti bemutatkozások járműkölcsönzési, járműjavítási és járműmegosztási célokra; gépjármű
biztosítási igények dokumentálása és üzleti kimutatások készítése, információs, tanácsadói és konzultációs
szolgáltatások nyújtása a fent említett szolgáltatásokkal kapcsolatban; a biztosítók és más szolgáltatók számára,
orvosi és nem orvosi szakértői tanúk beszámolóinak megtalálása, elemzése és beszerzése, valamint szükség
esetén az üléseken és konferenciákon való részvétel megszervezése; a fent említett szolgáltatásokkal összefüggő
információk és tanácsadói szolgáltatások; irodai menedzsment és adminisztrációs szolgáltatások.
36

Jármű flottamenedzsment szolgáltatások, nevezetesen, a járművek finanszírozásának nyújtása és

megszervezése, valamint mások számára biztosítási ügynöki szolgáltatások nyújtása a felelősség, káresemények,
és a járművekhez köthető átfogó biztosítások területén; jármű-biztosítási szolgáltatások; jármű-biztosítási
viszonteladói, ügynöki és ellátó szolgáltatások; jármű-biztosítási kárigények kezelésének dokumentálása és
bejelentése; pénzügyi segítség- és hitelnyújtás járműbérléshez és javításához; biztosítási szolgáltatások; hitelezői
szolgáltatások biztosítása szakértői tanú-szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban; követelésteljesítési ügynökségi
szolgáltatások; biztosítási események felmérése és feldolgozása; gépjármű-biztosítással kapcsolatos tanácsadói és
közvetítői szolgáltatások, kiegészítő biztosítási termékek a gépjármű-használattal összefüggésben (beleértve, de
nem kizárólagosan: elveszett kulcsok, helytelen üzemanyag, cserejárművek és kiegészítő védelem), illetve egyéb
általános biztosítási termékek; perköltség finanszírozás; biztosítói jogi szolgáltatások; hitelnyújtás;
hitellehetőségek biztosítása; követelések és biztosítási kárigények megállapítása, értékbecslés, értékelés,
kárrendezés, feldolgozás, menedzsment, adminisztrációs és ügynökségi szolgáltatások; pénzügyi követelések
beszedése és átutalása; kifizetések feldolgozása járműjavításhoz és bérléshez; jármű-biztosítási igények
adminisztrációja és kezelése; fizetőrendszerrel kapcsolatos információkat tartalmazó weboldal biztosítása
járműjavításhoz és járművek kölcsönzéséhez; információs, tanácsadói és konzultációs szolgáltatások nyújtása a
fent említett szolgáltatásokkal kapcsolatban.
37

Javítás, szerelés és telepítés; járművekkel kapcsolatos összeszerelési szolgáltatások; járműjavítói

szolgáltatások; jármű karbantartási szolgáltatások; járművek szervizelése; járműjavítói szolgáltatás és
karbantartás, beleértve a jármű flottamenedzsmentet és/vagy a bérelt járművekhez kapcsolódó jármű-kölcsönzői
szolgáltatásokat, kárrendezést és - elszámolást is; járműkomponensek, járműalkatrészek, járműrendszerek és
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műszaki termékek telepítése, összeszerelése, javítása és karbantartása; gumiabroncs felszerelése és centírozása;

jármű kenőanyag és olajcsere; a fent említett szolgáltatásokkal kapcsolatos berendezések bérlése, hitelezése,
kölcsönzése; jármű- és karosszéria javítási információk dokumentálása és jelentése; karosszéria-műhelyekkel,
javító- és szervizközpontokkal, illetve garázsokkal kapcsolatos mérnöki, javítási, telepítési, karbantartási és
összeszerelési szolgáltatások; információs, tanácsadói és konzultációs szolgáltatások nyújtása a fent említett
szolgáltatásokkal kapcsolatban.
38

Távközlési szolgáltatások; járművekkel és jármű-meghibásodással, valamint vészhelyzeti szituációk esetén

a szállítással, járművekkel, gyalogosokkal, sofőrökkel és utasokkal kapcsolatos távközlési szolgáltatások;
távközlési szolgáltatások a karosszéria- és járműjavítással, a gépjármű-kölcsönzéssel, a gépjármű-lízinggel, a
jármű flottamenedzsmenttel, a gépjármű-biztosítási kárrendezéssel, a jármű- és szállítás foglalással, illetve
járműmegosztással, a járműhitel-szolgáltatásokkal, a pénzügyi és biztosítási igényekkel, a pénzügyi követelések
kezelésével, valamint a biztosítási kárigények kezelésével kapcsolatban; vészhelyzeti üzenetküldő szolgáltatások;
online fórumok és csevegőszobák (chat) biztosítása; hírügynökségi szolgáltatások; információs, tanácsadói és
konzultációs szolgáltatások nyújtása a fent említett szolgáltatásokkal kapcsolatban.
39

Járműkölcsönzői és lízingszolgáltatások; járműmegosztással kapcsolatos szolgáltatások;

gépjárműkölcsönzéshez, lízinghez és megosztáshoz kapcsolódó foglalási szolgáltatások; ideiglenes biztosítás az
autómegosztó szolgáltatásban résztvevő járművek számára; szállítói szolgáltatások; járműkölcsönzői
szolgáltatások jármű-flottamenedzsment célokra; meghibásodott járművekkel kapcsolatos vontatási
szolgáltatások; járművontatási szolgáltatások; jármű-meghibásodás helyreállítását célzó szolgáltatások;
gépjárműjavítás; járműkölcsönzői információk, járműmegosztás és járműkölcsönzéshez kapcsolódó foglalási
szolgáltatások dokumentálása és jelentése; szervezés és helyfoglalás utazással és szállítással kapcsolatban;
információs, tanácsadói és konzultációs szolgáltatások nyújtása a fent említett szolgáltatásokkal kapcsolatban.
41

Szakemberképzés biztosítása; szakképzés és felkészítés a biztosítói és biztosítási kárigények

vonatkozásában; szakképzés és felkészítés a járműkölcsönzéssel kapcsolatban; járműflottamenedzsment;
karosszéria-műhely és karosszéria-műhely menedzsment; járműjavítás; ügyfélszolgálat; hűségprogramok
ügyfelek részére; weboldal és szoftveralkalmazás-menedzsment; járműhitel vonatkozásában; információs,
tanácsadói és konzultációs szolgáltatások nyújtása a fent említett szolgáltatásokkal kapcsolatban.
42

Alkalmazás-szolgáltató (ASP) által biztosított szoftver, mely alkalmas a forgalmazók hálózatának

menedzselésére, a forgalmazói feladatok ütemezésére, a forgalmazói megbízások munkafolyamatainak
kezelésére, valamint a forgalmazók teljesítményének elemzésére, értékelésére és pontozására; platform, mint
szolgáltatás (PAAS - platform szolgáltatás) által biztosított szoftver, mely alkalmas a forgalmazók hálózatának
menedzselésére, a forgalmazói feladatok ütemezésére, a forgalmazói megbízások munkafolyamatainak
kezelésére, valamint a forgalmazók teljesítményének elemzésére, értékelésére és pontozására; szoftver, mint
szolgáltatás (SAAS - szolgáltatott szoftver-szolgáltatások), a szolgáltató által biztosított szoftver, mely alkalmas a
forgalmazók hálózatának menedzselésére, a forgalmazói feladatok ütemezésére, a forgalmazói megbízások
munkafolyamatainak kezelésére, valamint a forgalmazók teljesítményének elemzésére, értékelésére és
pontozására; ideiglenesen használható web-alapú, nem letölthető szoftver, mely alkalmas a forgalmazók
hálózatának menedzselésére, a forgalmazói feladatok ütemezésére, a forgalmazói megbízások
munkafolyamatainak kezelésére, valamint a forgalmazók teljesítményének elemzésére, értékelésére és
pontozására; szállítási, számlázási és fizetési menedzsmenttel kapcsolatos alkalmazás-szolgáltatói online platform
és weboldal szolgáltatások, járműjavítók, karbantartók, szervizek és járműkölcsönzők részére; jármű
flottamenedzsmenttel kapcsolatos alkalmazás-szolgáltatói online platform és weboldal szolgáltatások;
hitelnyújtási szolgáltatásokkal, biztosítási igényekkel és kárrendezéssel, valamint azok kezelésével és
rendezésével kapcsolatos alkalmazás-szolgáltatói online platform és weboldal szolgáltatások;
alkalmazás-szolgáltatói szolgáltatások a járműjavítás, jármű karbantartás, jármű szervizelés, karosszériajavítás és
menedzsment, követeléskezelés, járműkölcsönzés, jármű információ, járműmegosztás, illetve járműfoglalás
dokumentálásához és jelentéskészítéshez; szoftver, mint szolgáltatás (SAAS - szolgáltatott
szoftver-szolgáltatások) szállításhoz, járműjavításhoz, jármű karbantartáshoz, jármű szervizeléshez, biztosítási
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igényekhez és kárrendezéshez, valamint azok kezeléséhez és rendezéséhez, továbbá pénzügyi hitelnyújtási

szolgáltatásokhoz; szoftver, mint szolgáltatás (SAAS - szolgáltatott szoftver-szolgáltatások) járműkölcsönzéshez,
járműmegosztáshoz és megrendeléshez; szoftver, mint szolgáltatás (SAAS - szolgáltatott szoftver-szolgáltatások)
jármű flottamenedzsmenthez; web-alapú, nem letölthető szoftverek biztosítása szállítási szolgáltatásokhoz,
valamint számlázási és fizetési menedzsment a járműjavítás, járműkölcsönzés, jármű flottamenedzsment,
biztosítási igények és kárrendezés, valamint azok kezelése és rendezése céljából; alkalmazás-szolgáltatói online
platform és weboldal szolgáltatások a járműjavítás, a karosszériajavítási szolgáltatások, a biztosítási igények és
kárrendezés, valamint azok kezelése és rendezése, a járműkölcsönzési információk, a járműmegosztás és a
járműkölcsönzői foglalások dokumentálásához és jelentéskészítéshez; számítógép programozási szolgáltatások;
időjárási információ nyújtása, utazási célokat is beleérte; rendszerek, platformok, szoftverek, szolgáltatott
szoftver-szolgáltatási rendszerek tervezése, programozása, nyújtása és karbantartásának biztosítása
információ-technológia és információ-technológiai szolgáltatások biztosítása a karosszérialakatos-műhely
menedzsment, a járműjavítás, a járműkölcsönzés, a jármű lízing és a jármű flottamenedzsment területén;
rendszerek, platformok, szoftverek, szolgáltatott szoftverszolgáltatás! rendszerek tervezése, programozása,
nyújtása és karbantartásának biztosítása információ-technológia és információ-technológiai szolgáltatások
biztosítása a gépjármű-biztosítási kárrendezés, a jármű- és szállítás foglalás, a járműmegosztás, a
járműhitel-szolgáltatások, a pénzügyi és biztosítási igények, illetve a pénzügyi követelések kezelésének, a
biztosítási kárigények kezelésének szervezése, koordinálása, biztosítása, az adatfeldolgozás, a harmadik félnek
számító forgalmazók kezelésének, a költségbecslések és a költség-összehasonlítások területén; rendszerek,
platformok, szoftverek, szolgáltatott szoftver-szolgáltatási rendszerek tervezése, programozása, nyújtása és
karbantartásának biztosítása információ-technológia és információ-technológiai szolgáltatások biztosítása a
járműkölcsönzés, a jármű-biztosítási kárigények kezelésének, a járműjavítás, a jármű lízing, a jármű- és szállítás
foglalás, a járműmegosztás, a harmadik félnek számító forgalmazók kezelésének, a költségbecslések és a
költség-összehasonlítások területén; rendszerek, platformok, szoftverek, szolgáltatott szoftver-szolgáltatási
rendszerek tervezése, programozása, nyújtása és karbantartásának biztosítása információ-technológia és
információ-technológiai szolgáltatások biztosítása a gépjármű javítási szolgáltatások üzleti célú értékelésére,
auditálására, elemzésére és minősítésére; karosszéria és járműjavító szervizközpontok tervezése; információs,
tanácsadói és konzultációs szolgáltatások nyújtása a fent említett szolgáltatásokkal kapcsolatban.
43

Ideiglenes szálláshelyek foglalása, fenntartása, szervezése; ideiglenes szálláshelyek foglalása, fenntartása,

szervezése utazók részére; ideiglenes szálláshelyek foglalása, fenntartása, szervezése vészhelyzetekben vagy
balesetekben részt vevő (balesetet szenvedett) utazók részére; információs, tanácsadói és konzultációs
szolgáltatások nyújtása a fent említett szolgáltatásokkal kapcsolatban.
45

Szerződésekkel kapcsolatos menedzsment szolgáltatások; jogi szerződésekkel kapcsolatos menedzsment

szolgáltatások; a szerződések tárgyalásával és kidolgozásával kapcsolatos jogi szolgáltatások; ügyvédi és
tárgyalási szolgáltatások; szakértői tanú-szolgáltatások biztosítása; baleseti jelentések; baleset kivizsgálása; jogi
követelések és jogi követelésekkel kapcsolatos behajtási szolgáltatások; jogi és biztosítási követelésekkel
kapcsolatos kivizsgálási szolgáltatások; információs, tanácsadói és konzultációs szolgáltatások nyújtása a fent
említett szolgáltatásokkal kapcsolatban.
( 210 ) M 19 00173
( 220 ) 2019.01.22.
( 731 ) Ranyák György, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Mikófalvi Gábor, Budapest
( 541 ) CSÖPI
( 511 ) 10

Gyógyászati készülékek és eszközök; meleg levegővel működő gyógyászati készülékek; pumpák

gyógyászati használatra; orrüreg tisztítására szolgáló készülékek; orrváladék-eltávolító eszközök.
( 210 ) M 19 00177
( 220 ) 2019.01.21.
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( 731 ) Szarvasi Háztartásigép Kft., Budapest (HU)

( 740 ) Balogh-B.Szabó-Jean-Zalavári és Társai ügyvédi iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 11

Automata kávéfőző készülékek; elektromos kávéfőzőgépek; elektromos kávéfőzők; elektromos kávéfőzők

háztartási használatra; háztartási kávéfőzők [elektromos]; kávéfőzőgépek, elektromos; kávéfőzők, elektromos;
perkolátorral felszerelt elektromos kávéfőzők; presszó kávéfőzők; vezeték nélküli elektromos kávéfőzők; asztali
lámpák; éjjeli lámpák; elektromos lámpák beltéri világításhoz; elektromos lámpák kültéri világításhoz; halogén
lámpák; talapzatos lámpák.
21

Kávéfőzők, nem elektromos; nem elektromos dugattyús kávéfőzők; vákuumos kávéfőzők.

( 210 ) M 19 00184
( 220 ) 2019.01.23.
( 731 ) Ungor Erik, Izsák (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 541 ) La Vie - Az élet boros oldala
( 511 ) 33

Borok, bor alapú italok, habzóbor, pezsgő.

( 210 ) M 19 00185
( 220 ) 2019.01.23.
( 731 ) EXCELLENT GAME Mozgásakadémia és Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft., Székesfehérvár (HU)
( 740 ) Dr. Pankotai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25
41

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.
Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 19 00188
( 220 ) 2019.01.22.
( 731 ) Familia Bergmann Kft., Balatonfüred (HU)
( 740 ) Dr. Pajor Levente, Veszprém
( 546 )

( 511 ) 30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs, tészta és metélt; tápióka és szágó; lisztek és más

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető
jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,
szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].
43

Vendéglátás (élelmezés).

( 210 ) M 19 00218
( 220 ) 2019.01.28.
( 731 ) Milikör Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Abaújszántó (HU)
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( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

( 546 )

( 511 ) 32

Ásványvizek és szénsavas vizek.

( 210 ) M 19 00253
( 220 ) 2019.01.30.
( 731 ) Pan Jinlai, Budapest (HU)
( 740 ) Küller Andrea, Budapest
( 546 )
( 511 ) 25

Hosszúnadrágok; ruházati cikkek.

( 210 ) M 19 00329
( 220 ) 2019.02.05.
( 731 ) Paizs-Tar Ildikó, Jászfényszaru (HU)
( 541 ) TIKOTEX
( 511 ) 41

Nevelés, szakmai képzés, művészképző tanfolyam szervezése, kiállítások szervezése, alkotótáborok

szervezése, textilszobrász képzés szervezése, kézműves foglalkozások szervezése.
( 210 ) M 19 00330
( 220 ) 2019.02.05.
( 731 ) Kunság-Szesz Zrt., Kiskőrös (HU)
( 546 )

( 511 ) 33

Szeszesitalok.

( 210 ) M 19 00331
( 220 ) 2019.02.05.
( 731 ) CECZ Közép-európai Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 19 00335
( 220 ) 2019.02.05.
( 731 ) Nem Csapom Be Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) Dr. Győrfi András, Debrecen
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( 546 )
( 511 ) 39

Taxi szolgáltatások; utazás és utasok szállítása, sofőrszolgáltatás; szállítás.

( 210 ) M 19 00336
( 220 ) 2019.02.05.
( 731 ) Jakab Róbert Ervin, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Antal György Károly, Gyöngyös
( 546 )

( 511 ) 29

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek.
( 210 ) M 19 00338
( 220 ) 2019.02.05.
( 731 ) Jakab Róbert Ervin, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Antal György Károly, Gyöngyös
( 546 )

( 511 ) 29

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek.
( 210 ) M 19 00339
( 220 ) 2019.02.05.
( 731 ) Jakab Róbert Ervin, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Antal György Károly, Gyöngyös
( 546 )

( 511 ) 41

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

( 210 ) M 19 00340
( 220 ) 2019.02.05.
( 731 ) Jakab Róbert Ervin, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Antal György Károly, Gyöngyös
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( 546 )

( 511 ) 41

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

( 210 ) M 19 00341
( 220 ) 2019.02.05.
( 731 ) Jakab Róbert Ervin, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Antal György Károly, Gyöngyös
( 546 )

( 511 ) 41

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

( 210 ) M 19 00345
( 220 ) 2019.02.05.
( 731 ) PQRS Kft, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 9

Számítógépes szoftverek dinamikus weboldalak létrehozásához; szoftverek online hirdetések weboldalakon

történő kialakításához; szoftverek online reklámok bérbeadásához weboldalakon.
16

Nyomtatott hirdetések; hirdetési kiadványok.

35

Harmadik fél weboldalakból álló címtárainak biztosítása üzleti ügyletek megkönnyítéséhez; internetes

weboldalakként használható reklámok összeállítása; marketinggel kapcsolatos információnyújtás weboldalakon
keresztül; számítógépes hálózatok és weboldalak online reklámozása; weboldalakként használt reklámanyagok
összeállítása; weboldalakként használt reklámok összeállítása; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül;
termékek és szolgáltatások reklámozására szolgáló felület biztosítása weboldalakon; üzleti weboldalak
reklámozása; weboldalakon biztosított felületek termékek és szolgáltatások reklámozására; weboldalakon
rendelkezésre álló hely biztosítása áruk és szolgáltatások reklámozása céljából; weboldalakon található hirdetési
helyek bérbeadása; hirdetés elektronikus médián, főként interneten keresztül; hirdetés és reklámozás; hirdetések
elhelyezése; hirdetések és reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, reklámcédulák és minták] terjesztése;
hirdetések készítése és elhelyezése; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési és reklámozási szolgáltatások
televíziós, rádiós, postai úton; hirdetési hely bérbeadása; hirdetési felület online kölcsönzése; hirdetési felület
kölcsönzése; hirdetési hely rendelkezésre bocsátása; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre bocsátása;
hirdetésszervezés; interneten keresztül biztosított hirdetési szolgáltatások; internetes hirdetési felületek
rendelkezésre bocsátása és bérbeadása; internetes hirdetési felület bérbeadása; pay per click (ppc) hirdetés; online
hirdetési hálózaton biztosított összepárosítási szolgáltatások a hirdetők weboldalakkal történő összehozása
céljából; reklámok, hirdetések összeállítása; reklámok és kereskedelmi hirdetések terjesztése; reklámozás,
hirdetés mobiltelefonos hálózatokon keresztül; reklámozással, hirdetéssel kapcsolatos statisztikák összeállítása;
reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek.
38

Hozzáférés biztosítása tartalmakhoz, weboldalakhoz és portálokhoz; hozzáférés tartalmakhoz,

weboldalakhoz és portálokhoz; információs távközlés (beleértve a weboldalakat); weboldal továbbító
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szolgáltatások; weboldalakhoz való hozzáférés biztosítása.

43

Személyre szabott étrendtervezési szolgáltatások weboldalon keresztül.

( 210 ) M 19 00346
( 220 ) 2019.02.06.
( 731 ) Kövecs Ferenc, Pécs (HU)
( 546 )

( 511 ) 35
38

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Távközlés.

( 210 ) M 19 00347
( 220 ) 2019.02.06.
( 731 ) Kövecs Ferenc, Pécs (HU)
( 546 )
( 511 ) 38
41

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

( 210 ) M 19 00348
( 220 ) 2019.02.06.
( 731 ) Spasic Vladimir, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Szánthó Pál, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 19 00370
( 220 ) 2019.02.07.
( 731 ) Bartucz Kálmán Péter, Kiskunhalas (HU)
( 541 ) Gisu
( 511 ) 12

Kerékpárok.

35

Kerékpáralkatrészekkel és tartozékokkal kapcsolatos kereskedelmi szolgáltatások.

37

Kerékpárok összeszerelése, javítása és karbantartása.

( 210 ) M 19 00373
( 220 ) 2019.02.07.
( 731 ) A1-SPED Nemzetközi Szállítmányozó és Szolgáltató Kft., Veszprém (HU)
( 740 ) Matók Ügyvédi Iroda, Veszprém
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( 546 )

( 511 ) 35
39

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

( 210 ) M 19 00374
( 220 ) 2019.02.07.
( 731 ) A1-SPED Nemzetközi Szállítmányozó és Szolgáltató Kft., Veszprém (HU)
( 740 ) Matók Ügyvédi Iroda, Veszprém
( 546 )

( 511 ) 35
39

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

( 210 ) M 19 00375
( 220 ) 2019.02.07.
( 731 ) Pápai Hús Kft., Pápa (HU)
( 740 ) Dr. Csapó és Dr. Kiss Ügyvédi Irodája, Veszprém
( 541 ) Mestersonka
( 511 ) 29

Sonka.

( 210 ) M 19 00376
( 220 ) 2019.02.07.
( 731 ) Pápai Hús Kft., Pápa (HU)
( 740 ) Dr. Csapó és Dr. Kiss Ügyvédi Irodája, Veszprém
( 546 )
( 511 ) 29

Sonka.

( 210 ) M 19 00379
( 220 ) 2019.02.07.
( 731 ) money.hu Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Tolnay Mihály, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35
36

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; alkuszi/ügynöki tevékenység;

balesetbiztosítás; bankügyletek; betegségbiztosítás; biztosítási statisztikai szolgáltatások; biztosítási tanácsadás;
biztosítási ügynöki tevékenység; biztosítások; finanszírozási szolgáltatások; hitelirodák; információk nyújtása
biztosítási ügyekben; jelzálog-hitelezés; kölcsön (finanszírozás); pénzügyi elemzések; pénzügyi információk
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nyújtása; pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyi tanácsadás; életbiztosítás; részletfizetés hitelnyújtás;

takarékpénztárak; telebank szolgáltatások; tőkekihelyezés, tőkeberuházás; tulajdon-fenntartásos részletvétel
hitelezése; zálogkölcsönzés; pénzügyi közvetítés; biztosítás közvetítés; hitelközvetítés; jelzáloghitel közvetítés.
42

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

elemzési és ipari kutatási szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés;
összehasonlító kalkulátor szoftver üzemeltetés.
( 210 ) M 19 00449
( 220 ) 2019.02.14.
( 731 ) Farkas Péter, Budapest (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Tanácsadó, Márkavédelmi, Marketing és Szolgáltató Kft, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Alkoholos italok, sör kivitelével; aperatifek; borok; brandyk; égetett szeszes italok; pálinkák; likőrök;

koktélok; rumok; gyümölcstartalmú alkoholos italok; whisky; vodka; szeszesitalok; alkoholos gyümölcsitalok;
kevert alkoholos italok.
35

Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; vendéglátóipari és alkoholos áruk bemutatása és kiállítása; hirdetési és

reklámozási szolgáltatása; on-line hirdetőtevékenység számitógépes hálózaton keresztül; vendéglátóipari
franchise rendszerek létrehozása és működtetése; vendéglátóiparban használatos termékeket árusító boltok
üzemetetése.
43

Vendéglátás; étteremi szolgáltatások; gyorséttermek működtetése és üzemeltetése; bárok, snackbárok és

eszpresszók üzemeltetése és működtetése; kantinok, büfék, étkezdék és önkiszolgáló üzemeltetése és
működtetése; kávéházak üzemeltetése és működtetése; panziók, kempingek, üdülök, turistaházak, üdülőtáborok
üzemeltetése; szállodák üzemeltetése; átmeneti szállás kiadása; fizetővendég szolgáltatás.
( 210 ) M 19 00452
( 220 ) 2019.02.13.
( 731 ) Molnár Dóra, Mezőtúr (HU)
Tasnádi Ádám, Soltvadkert (HU)
( 740 ) dr. Szokolovszki Anikó, Csömör
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

( 210 ) M 19 00453
( 220 ) 2019.02.14.
( 731 ) Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 36

Ingatlanügyletek.
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( 210 ) M 19 00477
( 220 ) 2019.02.15.
( 731 ) Elektróda Group Kft., Balmazújváros (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )
( 511 ) 7
35

Hegesztőgépek; hegesztő- és forrasztógépek és -készülékek.
Hegesztőgépek kis-és nagykereskedelme; hegesztő- és forrasztógépek és -készülékek kis-és

nagykereskedelme.
( 210 ) M 19 00517
( 220 ) 2019.02.19.
( 731 ) Great Getzby Kft., Budapest (HU)
( 740 ) BRAND WAY & COMPASS Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Kereskedelmi ügyletek kereskedelem és szolgáltatás területeken, beleértve az internetes kereskedelmet is;

kereskedelmi és szolgáltatói reklám és marketing tevékenységek; kiállítások és termékbemutatók szervezése és
lebonyolítása.
38

Kereskedelmi és szolgáltató épületek, és irodaházak üzemeltetése; ingatlanközvetítés; ingatlanok

bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok értékbecslése; ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanügynökség;
irodahelyiségek bérbeadása; vagyonkezelés; biztosítási ügyletek.
( 210 ) M 19 00529
( 220 ) 2019.02.19.
( 731 ) Tóth Balázs, Gödöllő (HU)
Holsten Pharma GmbH, Frankfurt (DE)
( 546 )
( 511 ) 5

A húgy- és ivarszervi rendszer rendellenességeinek kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények; a

húgy- és ivarszervi rendszer betegségeinek kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények.
( 210 ) M 19 00530
( 220 ) 2019.02.19.
( 731 ) Tóth Balázs, Gödöllő (HU)
Holsten Pharma GmbH, Frankfurt (DE)
( 546 )
( 511 ) 5

A húgy- és ivarszervi rendszer rendellenességeinek kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények; a

húgy- és ivarszervi rendszer betegségeinek kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények.
( 210 ) M 19 00531
( 220 ) 2019.02.19.
( 731 ) Tóth Balázs, Gödöllő (HU)
Holsten Pharma GmbH, Frankfurt (DE)
( 546 )
( 511 ) 5

A húgy- és ivarszervi rendszer rendellenességeinek kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények; a

húgy- és ivarszervi rendszer betegségeinek kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények.
( 210 ) M 19 00532
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( 220 ) 2019.02.20.
( 731 ) KONTASET Vázszerkezet Gyártó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Béhm Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 6

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

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

Tudományos célra szolgáló, kutatási, navigációs, földmérő, fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális,

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;
elektromos energiavezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy az ellátás vagy
felhasználás ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére,
továbbítására, másolására vagy feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média,
számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő
készülékekhez; pénztárgépek, számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák,
búvármaszkok, füldugók búvárok számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára,
víz alatti úszáshoz használt légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.
42

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

elemzési és ipari kutatási szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 19 00533
( 220 ) 2019.02.20.
( 731 ) KONTASET Vázszerkezet Gyártó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Béhm Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 6

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

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

Tudományos célra szolgáló, kutatási, navigációs, földmérő, fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális,

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;
elektromos energiavezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy az ellátás vagy
felhasználás ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére,
továbbítására, másolására vagy feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média,
számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő
készülékekhez; pénztárgépek, számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák,
búvármaszkok, füldugók búvárok számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára,
víz alatti úszáshoz használt légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.
42

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

elemzési és ipari kutatási szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 19 00535
( 220 ) 2019.02.20.
( 731 ) KONTASET Vázszerkezet Gyártó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Béhm Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 6

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

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

Tudományos célra szolgáló, kutatási, navigációs, földmérő, fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális,

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;
elektromos energiavezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy az ellátás vagy
felhasználás ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére,
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továbbítására, másolására vagy feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média,

számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő
készülékekhez; pénztárgépek, számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák,
búvármaszkok, füldugók búvárok számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára,
víz alatti úszáshoz használt légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.
42

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

elemzési és ipari kutatási szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 19 00537
( 220 ) 2019.02.20.
( 731 ) ADEXGO Kft., Balatonfüred (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) PROJEACTIVE
( 511 ) 42

Kutatási és fejlesztési szolgáltatások, tudományos kutatás; technológiai szaktanácsadás.

( 210 ) M 19 00584
( 220 ) 2019.02.25.
( 731 ) m20 Generál Kft., Veszprém (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti tanácsadás; üzletvezetési

konzultáció, tanácsadás; hatékonysággal kapcsolatos tanácsadás; üzleti stratégiai tanácsadás; üzletszervezési és
működtetési tanácsadás; felvásárlásokhoz kapcsolódó üzleti tanácsadás; kereskedelmi tranzakciókhoz kapcsolódó
tanácsadó szolgáltatások; gyártáshoz kapcsolódó üzleti tanácsadó szolgáltatások; növekedés finanszírozásával
kapcsolatos üzleti tanácsadás; megrendelések költségszámításával kapcsolatos tanácsadás, konzultáció; üzleti
konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; reklámozás, marketing és promóciós konzultáció, tanácsadó és
segítségnyújtási szolgáltatások; üzleti szakértői szolgáltatások; üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai;
üzletvezetési tervezés; stratégiai üzleti tervezés; üzleti stratégiai tervezés; üzleti tervezési szolgáltatások;
segítségnyújtás üzleti tervezéshez; üzleti tervezési szolgáltatások vállalkozások számára; üzleti tervezéssel
kapcsolatos adminisztráció; üzleti stratégiai és tervezési szolgáltatások; üzleti tervezéssel kapcsolatos tanácsadás,
konzultáció; üzleti tervezéshez kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; üzleti tervezéssel kapcsolatos
segítségnyújtás, tanácsadási szolgáltatások és konzultáció; üzleti lehetőségek értékelése; üzleti értékelések; üzleti
lehetőségek értékelése, becslése; kereskedelmi ügyekhez kapcsolódó értékelések; üzleti ügyekkel kapcsolatos
szakértői értékelések és beszámolók; üzleti becslések és értékelések üzleti ügyekben; üzleti értékelések készítése,
irányítása; szaniterberendezésekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; bútorokkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások; fémárukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások.
36

Beruházási tanácsadás; beruházások elemzése; infrastruktúra-beruházásokkal kapcsolatos pénzügyi

szaktanácsadás; beruházások, befektetések felügyelete; ingatlanberuházási tanácsadás; pénzügyi tanácsadás;
tőkebefektetési tanácsadás; befektetésekkel kapcsolatos pénzügyi tanácsadás; vagyonkezeléssel, befektetéssel
kapcsolatos tanácsadás; ingatlanokhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; tanácsadási szolgáltatások
ingatlanbecsléssel kapcsolatban; pénzügyi gazdasági tanácsadási szolgáltatások; ingatlanhoz kapcsolódó
befektetési tanácsadási szolgáltatások; tanácsadási szolgáltatások ingatlan-tulajdonjoggal kapcsolatban; vállalati
ingatlanhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; lakásbiztosítással kapcsolatos tanácsadási és ügynöki
szolgáltatások; ingatlanvagyon tervezés; magánvagyon befektetési tervezés; ingatlanprojektekkel kapcsolatos
pénzügyi tervezés; ingatlanokkal kapcsolatos tervezési szolgáltatások [pénzügyek rendezése]; ingatlanértékelés;
bérelt tulajdon, ingatlan pénzügyi értékelése; tulajdon értékbecslések és pénzügyi értékelések; fűtési költségekkel
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kapcsolatos pénzügyi értékelések; fejlesztési projektek finanszírozása; lakossági ingatlanbefektetési tanácsadás;

lakótelepekkel kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; lakóingatlanokkal kapcsolatos ügynökségi
szolgáltatások; lakóingatlanokkal kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; tanácsadás lakóingatlanokra
vonatkozó jelzálogokkal kapcsolatban; jelzáloggal kapcsolatos és kölcsönzési szolgáltatások; állandó szállások
bérbeadása és kölcsönzése; építési projektek pénzügyi menedzsmentje.
37

Építési tanácsadó szolgáltatások; mélyépítési, építőmérnöki tanácsadás; épületfelújítással kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; aszfaltozással kapcsolatos, tanácsadási szolgáltatások; csőfektetéssel kapcsolatos
tanácsadási szolgáltatások; épületek lebontásához kapcsolódó tanácsadó szolgáltatások; világítóberendezések
üzembe helyezéséhez kapcsolódó tanácsadás; vízvezetékek karbantartásával kapcsolatos tanácsadói
szolgáltatások; vízvezetékek javításával kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások; vízvezetékek beszerelésével
kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások; épületek átépítésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;
klímarendszerek javításával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; ingatlantulajdon renoválásával kapcsolatos
tanácsadási szolgáltatások; épületek karbantartásával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; árkok
helyreállításával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; kotrással, ásással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;
vízvezetékek karbantartásával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; klímarendszerek karbantartásával
kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; vízvezetékek beszerelésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;
útburkolási projektekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; vízvezetékek javításával kapcsolatos tanácsadási
szolgáltatások; épületek javításával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; személyszállító felvonók
üzembehelyezéséhez kapcsolódó tanácsadás; takarításhoz kapcsolódó tájékoztatás, tanácsadás és szaktanácsadás;
tűzmegelőzési berendezések üzembe helyezéséhez kapcsolódó tanácsadás; közüzemi létesítmények építésével
kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; épület-automatizálási berendezések üzembe helyezéséhez kapcsolódó
tanácsadás; fűtő és hűtőberendezések üzembe helyezéséhez kapcsolódó tanácsadás; mechanikus és villamos
berendezések karbantartáshoz és javításához kapcsolódó tanácsadás; szilárd tüzelőanyagú fűtőrendszerek üzembe
helyezésével, beszerelésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; közüzemi létesítmények építésével
kapcsolatos konzultációs, tájékoztatási és tanácsadási szolgáltatások; épületek szakértői felújítása; földkiemelési
szolgáltatások közüzemi vezetékek helyének ellenőrzésére; épületek kivitelezése; építéscontrolling,
kivitelezés-felügyelet; ipari építkezések kivitelezése; gipszkarton kivitelezési szolgáltatások; villamossági,
elektronikai kivitelezési szolgáltatások; vízalatti építés és kivitelezés; bontási munkák, szolgáltatások; leszerelési,
bontási szolgáltatások; építés, építkezés és bontás; javítás és karbantartás épületek bontásakor; vasútépítés; vasúti
infrastruktúra építése; vasúti alépítmények, pályatestek építése; lakóépületek, lakóhelyiségek takarítása;
lakóingatlan-építés; lakóterületek létesítése; lakóingatlanok építése; lakóházak takarítása; lakóépületek javítása és
karbantartása; lakó- és kereskedelmi épületek építése; lakóhelyi biztonsági berendezések üzembehelyezése;
tartozékok és szerelvények felszerelése lakóhelyiségekben; napelemes áramellátó rendszerek üzembe helyezése
nem lakóépületekhez; autópályák építése; autópálya-hálózatok építése; autópályák építése megrendelésre;
útépítés; útjavító, útépítő gépek kölcsönzése; alagútépítés; bevonatok, burkolatok felvitele alagutakra; alagutak
építése; építőszerszámok kölcsönzése; építőipari felszerelések kölcsönzése; építőipari gépek kölcsönzése;
építkezéshez használt gépek, szerszámok és berendezések kölcsönzése; építéshez és építkezéshez használt
berendezések kölcsönzésével kapcsolatos információnyújtás; folyadékszállító csővezeték hálózatok létesítése;
folyadékot szállító tömlőket tartalmazó rendszerek karbantartása és javítása; közművek építése; közművekkel
kapcsolatos építési információk szolgáltatása; közművek bevezetése építési területeken; elektromos vezetékek
felújítása, javítása és karbantartása; elektromos világító- és áramellátó rendszerek üzembe helyezése;
villanyszerelők által nyújtott szolgáltatások; építési területek szintezése; építési területek elegyengetése; építési
területek előkészítése; vízvezeték szerelés, gáz és víz bevezetése; vízvezetékszerelés és üvegezés; vakolás
[vakolási munkák]; asztalosmunkák [javítás]; padlóburkolási szolgáltatások; festési munkák; épületek festése és
mázolása; ablakok üvegezése; üvegezés, üvegek, ablakok, rolók beszerelése, karbantartása és javítása; üvegezés;
tetőfedési szolgáltatások; fűtéstechnikai szolgáltatások; központi fűtésrendszerek üzembe helyezése; fűtési
rendszerek karbantartása és javítása; központi fűtésbeszerelése; központi fűtés üzembe helyezése; építési
menedzsment; építési szolgáltatások; építési munka felügyelete; építési projektmenedzsment szolgáltatások;
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építési tárgyú információk; építési állványzatok, munka- és építési platformok bérbeadása; építési telkek

kialakítása, hasznosítása; telkek, építési területek megtisztítása; általános építési vállalkozói szolgáltatások;
építési tárgyú információk biztosítása; mélyépítési projektek építési felügyelete; építési munkálatok javítása;
csatornafektetéssel kapcsolatos földalatti építési munkák; Szennyvízcsatornákkalkapcsolatos földalatti építési
munkák; építőmérnöki munkák helyszíni építési felügyelete; alapozással kapcsolatos földalatti építési munkák;
lakáscélú építéssel kapcsolatos építési szolgáltatások; vezetékekkel kapcsolatos földalatti építési munkák;
csővezetékekkel kapcsolatos földalatti építési munkák; építési [építkezési] és javítási szolgáltatások; gázellátó
csövekkel kapcsolatos földalatti építési munkák; vízellátó hálózattal kapcsolatos földalatti építési munkák; ipari
célú építéssel kapcsolatos építési szolgáltatások; vízellátó csövekkel kapcsolatos földalatti építési munkák;
hidraulikus eszközökkel végzett építési szolgáltatások.
42

Lakberendezési tanácsadás; technológiai tanácsadás; tervezési tanácsadás; energiatakarékossági tanácsadás;

műszaki tanácsadó szolgáltatások; építészeti tanácsadó szolgáltatások; mérnöki tanácsadó szolgáltatások;
belsőépítészettel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; földrajzi tervezéssel kapcsolatos tanácsadó
szolgáltatások; tanácsadó szolgáltatások építési folyamodványokkal kapcsolatban; építészeti tervezéssel
kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; tűzmegelőzéssel kapcsolatos szaktanácsadás, műszaki tanácsadás; műszaki
tanácsadás a fénytechnika területén; technikai tanácsadása környezettudomány területén; tanácsadási
szolgáltatások az építészettel kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások a környezetvédelemmel kapcsolatban;
tanácsadási szolgáltatások tavak tervezésével kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások futballpályák tervezésével
kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások helyiségek tervezésével kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások
mérnöki tervezéssel kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások az energiahatékonysággal kapcsolatban; tanácsadási
szolgáltatások épületek tervezésével kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások a környezetbiztonsággal
kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások az energiafelhasználással kapcsolatban; belsőépítészeti tervező
szolgáltatások, információnyújtás és tanácsadás; gépészeti elemzéssel kapcsolatos technológiai tanácsadási
szolgáltatások; műszaki tervezés és tanácsadás a fénytechnika területén; tanácsadás az építészet és építészeti
tervezés területén; építészeti tervezés; belsőépítészeti tervezés; mérnöki tervezés; fürdőszobatervezés; konyhák
tervezése; szállodák tervezése; úthálózatok tervezése; épületek tervezése; emlékművek tervezése; üzlethelyiségek
tervezése; boltok tervezése; bárok tervezése; épületbővítések tervezése; sportlétesítmények tervezése;
fürdőszobák tervezése; redőnyök tervezése; tárolórendszerek tervezése; csővezetékek tervezése;
világítórendszerek tervezése; tervezési szolgáltatások; belsőépítészeti tervezések; építészeti tervező
szolgáltatások; építészeti tervezés várostervezéshez; kereskedelmi belsőépítészeti tervezés; grafikus tervezés,
design; mérnöki tervezési szolgáltatások; beltéri dekoráció tervezése; többemeletes irodatomyok tervezése;
díszítő szerkezetek tervezése; irodai terek tervezése; üzlet felszerelés rendszerek tervezése; lakóparkok,
lakótelepek tervezése; építészeti tervezési szolgáltatások; gyermekgondozó létesítmények tervezése; kiállítási
standok tervezése; díszítő minták tervezése; pubok [sörözők] tervezése; bevásárló központok tervezése; beltér
tervezési szolgáltatások; fürdőszoba-tervezési szolgáltatások; vendéglátóipari egységek tervezése; szállodák,
hotelek tervezése; épületek külsejének tervezése; színházi világítás tervezése; mérési rendszerek tervezése;
tervezetek/tervek kidolgozása; tervezéssel kapcsolatos kutatások; mérnöki tervezés és konzultáció; ingatlanokhoz
kapcsolódó tervezési szolgáltatások; éttermekkel kapcsolatos tervezési szolgáltatások; lakóingatlanokhoz
kapcsolódó tervezési szolgáltatások; fürdőkkel kapcsolatos tervezési szolgáltatások; ellenőrzött környezetű
épületek tervezése; pubok tervezése [tervrajz készítés]; építészeti tervezési[dizájn] szolgáltatások; építészettel
kapcsolatos tervezési szolgáltatások; sportlétesítmények tervezése és kialakítása; konyhák tervezése és
kialakítása; lakóparkok tervezése és kialakítása; irodák tervezése és tervkészítése; építőmérnöki, mélyépítési
tervezési szolgáltatások; tervezési szolgáltatások ideiglenes szerkezetekhez; tervezési szolgáltatások
nagyszilárdságú szerkezetekhez; tervezéssel kapcsolatos mérnöki konzultáció; tervezéssel kapcsolatos jelentések
készítése; belsőépítészeti tervezéssel kapcsolatos szaktanácsadás; építészeti tervezéshez kapcsolódó
szakszolgáltatások; lakóközösségek tervezésével kapcsolatos szolgáltatások; építészeti szolgáltatások
bevásárlóközpontok tervezéséhez; építészeti szolgáltatások épületek tervezéséhez; építészeti szolgáltatások
irodaépületek tervezéséhez; tervezőgrafikával kapcsolatos jelentések készítése; tervezési szolgáltatások irodák
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berendezésével kapcsolatban; tiszta terek tervezése [clean room]; fűtőberendezésekkel kapcsolatos műszaki

tervezési szolgáltatások; környezeti tervezéshez kapcsolódó konzultációs szolgáltatások; szerkezetek tervezésével
kapcsolatos műszaki szolgáltatások; építészeti szolgáltatások kereskedelmi épületek tervezéséhez; építészeti
szolgáltatások ipari létesítmények tervezéséhez; építészeti szolgáltatások kiskereskedelmi létesítmények
tervezéséhez; építészeti szolgáltatások irodai létesítmények tervezéséhez; kül- és beltéri tervezési, kivitelezési
szolgáltatások; építészethez kapcsolódó számítógéppel támogatott tervezési szolgáltatások;
szennyvízcsatorna-rendszerek műszaki formatervezése és tervezése; szennyvíztisztító telepek műszaki
formatervezése és tervezése; fürdők, fürdőkádak beszerelésével kapcsolatos tervezési szolgáltatások; vízellátó
berendezésekkel kapcsolatos műszaki tervezési szolgáltatások; építészeti tervezéssel kapcsolatos tájékoztatás
weboldalon keresztül; várostervezéssel és városi kereskedelmi létesítményekkel kapcsolatos tervezés; műszaki
tervezés és műszaki projektmenedzsment világítóberendezések fejlesztéséhez; technológiai szolgáltatások és a
hozzájuk kapcsolódó tervezés; épületek hibáinak kijavítására szolgáló javító kezelés kidolgozása, tervezése;
építési tervekkel, projektekkel kapcsolatos, számítógéppel segített tervezési szolgáltatások; mérnöki munkák
tervezése földterületek árvíz általi elárasztásának megelőzéséhez; gáz-, víz- és szennyvízcső vezetékek műszaki
formatervezése és tervezése; tiszta terek tervezésére és elrendezésének kidolgozására vonatkozó szolgáltatások;
építészeti tervezési szolgáltatások a közlekedés és a szállítás területén; fúrólyukak, furatok felmérése, ellenőrzése;
tervezéssel kapcsolatos műszaki értékelések; geológiai becslések, értékelések és kutatások; építési projektek
fejlesztése; ipari fejlesztési szolgáltatások; talaj mozgatási technológiával [útépítés] kapcsolatos műszaki
konzultáció; talajmintavétel elemzési célokra; fűtéstervezés; építési tervkészítés; építési tervek készítése; mérnöki
építési rendszerek tervezése; műszaki projekttanulmányok készítése építési projektekhez.
( 210 ) M 19 00585
( 220 ) 2019.02.25.
( 731 ) Top News Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Imre Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) TWN
( 511 ) 35
41

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 19 00622
( 220 ) 2019.02.27.
( 731 ) Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 541 ) MAX Index
( 511 ) 36

Pénzügyi ügyletek.

( 210 ) M 19 00624
( 220 ) 2019.02.28.
( 731 ) Sáfár Mónika, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Ideiglenes munkaerő közvetítése; színházak, társulatok közvetítése többféle színházi műfajban, állandó és

kiegészülő társulattal.
41

Szórakoztatás és kulturális tevékenységek; színházi produkciós szolgáltatások.

( 210 ) M 19 00625
( 220 ) 2019.02.28.
( 731 ) INTERCAR PARTS Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 12

Járművek; szárazföldi, közlekedési eszközök; földi járművek részei és szerelvényei.

( 210 ) M 19 00626
( 220 ) 2019.02.28.
( 731 ) INTERCAR PARTS Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 554 )

( 511 ) 12

Járművek; szárazföldi, közlekedési eszközök; földi járművek részei és szerelvényei.

( 210 ) M 19 00627
( 220 ) 2019.02.28.
( 731 ) INTERCAR PARTS Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 541 ) SUMO
( 511 ) 12

Járművek; szárazföldi, közlekedési eszközök; földi járművek részei és szerelvényei.

( 210 ) M 19 00628
( 220 ) 2019.02.28.
( 731 ) Horváth Endre Attila, Nagykanizsa (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Szórakoztatás; kulturális tevékenységek; zenei rendezvények szervezése; szórakoztató rendezvények

lebonyolítása.
( 210 ) M 19 00629
( 220 ) 2019.02.28.
( 731 ) Horváth Endre Attila, Nagykanizsa (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Szórakoztatás; kulturális tevékenységek; zenei rendezvények szervezése; szórakoztató rendezvények

lebonyolítása.
( 210 ) M 19 00633
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( 220 ) 2019.02.28.
( 731 ) Jurth Emese, Harsány (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 4
21

Gyertyák; gyertyák és kanócok világításhoz; éjszakai fények [gyertyák, mécsesek].
Gyertyatartók, gyertya alátétek; gyertyaoltók; gyertyatartó üvegedények [tartók]; nem elektromos

gyertyatartók.
( 210 ) M 19 00637
( 220 ) 2019.02.27.
( 731 ) Sárai Dávid, Nagymaros (HU)
( 740 ) Tivadar Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

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

sporttevékenységekhez; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák, kiállítások és versenyek
szervezése; közönség bevonását célzó játékok szervezése; közösségi klubok szolgáltatásai szórakoztatási célokra;
közösségi sport- és kulturális események szervezése; kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés;
létesítmények biztosítása játékos vetélkedőkhöz; nyári táborok [szórakoztatás és oktatás]; oktatás és tanítás;
oktatási tevékenységek szervezése nyári táborokhoz; oktató-, szórakoztató, sport- és kulturális eszközökkel és
létesítményekkel kapcsolatos bérbeadási szolgáltatások; rekreációs, szabadidős célú ünnepségek szervezése;
rekreációs, szabadidős fesztiválok szervezése; rekreációs, szabadidős klubszolgáltatások nyújtása; sport és
fitnesz; sport- és fitneszszolgáltatások; sportfoglalkozások szervezése nyári táborokhoz; sportolási és
kikapcsolódási szolgáltatások biztosítása; sportolók rendezvényeken történő fellépésének megszervezése
(szponzori, promotor szolgáltatás); sportrendezvények, versenyek és sportbajnokságok szervezése; sporttal
kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások; sportversenyek és lovasversenyek szervezése; szabadidős
létesítmények üzemeltetése; szabadidős, rekreációs tevékenységek szervezése; szabadidős, rekreációs versenyek,
versenysorozatok szervezése; szabadidős rendezvények megszervezése; szabadidős rendezvények szervezése;
szabadidős szolgáltatások; szabadidős táborok; szórakoztatás atlétikai versenyek formájában; szórakoztatási célú
rendezvényszervezés; szórakoztatási célú élő bemutatók; szórakoztatási, sport és kulturális tevékenységek;
szórakoztató sportszolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások sportesemények formájában; szórakoztató
szolgáltatások versenyek formájában; vetélkedők, versenyek szervezése; csoportos rekreációs, szabadidős
tevékenységek szervezése; csoportos szabadidős tevékenységek rendezése; coaching [tréning]; coaching;
csoportos edzés oktatása; edzési [fitnesz] tanácsadási szolgáltatások; edzettséggel kapcsolatos tanfolyamok;
edzőlétesítmények biztosítása sportoláshoz; edzőtermi órák; edzőtermi szolgáltatások; egészség- és
fitnesztréning; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; egészségvédő klubok szolgáltatásai [edzés]; élő
sportesemények lebonyolítása; erőnlét-kondicionáló edzések lebonyolítása; erősítő és kondicionáló edzés; fitness
edzéssel kapcsolatos konzultáció; fitnesszel kapcsolatos képzési szolgáltatások; fitnesszel kapcsolatos oktatási
szolgáltatások biztosítása; fitnesz klub szolgáltatások; fitnesz oktatás, útmutatás; fitnesz órák vezetése; fitnesz
tanácsadás; fitneszedzési szolgáltatások; fitneszközpontok működtetése; fitneszközpontok szolgáltatásai; fizikai
edzettséggel kapcsolatos oktatás; fizikai erőnléti oktatás; formában tartó sporttevékenységek oktatása, fitnesz
oktatás; formában tartó sporttevékenységek oktatásával kapcsolatos szolgáltatások; köredzések tartása; közösségi
klubok szolgáltatásai; létesítmények biztosítása sport rekreációs tevékenységekhez; létesítmények biztosítása
sporteseményekhez; létesítmények biztosítása sportversenyekhez; létesítmények rendelkezésre bocsátása
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sportrendezvényekhez, sport- és atlétikai versenyekhez és díjátadókhoz; sport edzőtábori szolgáltatások; sport- és

szabadidős tevékenységek; sport klub szolgáltatások; sportlétesítmények működtetése; sportlétesítmények
üzemeltetése; sportoktatás; sportoktatás/edzés; sportoktatás, edzés és irányítás; sportoktatási szolgáltatások;
sportoktatói szolgáltatások; sportolók képzése; sportpark szolgáltatások; sportrangadók szervezése;
sportrendezvények lebonyolítása; sportrendezvények szervezése és lebonyolítása; sportszolgáltatások;
sportszolgáltatások biztosítása; sporttal kapcsolatos képzési szolgáltatások; sporttal kapcsolatos oktatási
szolgáltatások; sporttevékenységek; sporttevékenységek és sportversenyek szervezése; sporttevékenységek
oktatása; sporttevékenységekkel kapcsolatos edzői szolgáltatások; sporttevékenységekkel kapcsolatos
tanfolyamok; sportversenyek és sportesemények szervezése; sportversenyek és sportesemények megszervezése;
sportversenyek és sporttevékenységek szervezése; sportversenyek rendezése; súlyzós edzés oktatása; súlyzós
edzéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; szabadidős és képzési szolgáltatások; személyi edző szolgáltatások
[fitnesz edzés]; személyi edzői szolgáltatások; szórakoztatás súlyemelő versenyek formájában; szórakoztatás
tornabemutatók formájában; testedzés felügyelete; testedzéshez szükséges eszközök biztosítása; testedzési,
testnevelési szolgáltatások; testedzéssel kapcsolatos oktatás; testedzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások;
testedzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása; testedző létesítmények biztosítása; testedző órák;
testépítéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; torna oktatás; tornabemutatók szervezése; tornák szervezése;
tornarendezvények szervezése; versenyek, versenysorozatok szervezése; versenyszervezés; edzési utasítások és
felszerelés biztosítása; edzéssel kapcsolatos online tájékoztatás weboldalon keresztül; egészséggel és biztonsággal
kapcsolatos képzési szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások nyújtása; egészséggel
kapcsolatos oktatási szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos oktató tanfolyamok; egészségügyi és wellness
képzés; életmód tanácsadás (képzés); fitnesszel kapcsolatos képzés az interneten keresztül; fitneszedzéssel
kapcsolatos információk biztosítása honlapokon; fitnesztréninggel kapcsolatos információk rendelkezésre
bocsátása online portálon keresztül; fizikai erőnléttel kapcsolatos utasítások felnőtteknek és gyerekeknek;
sportoktatás szervezése; sportoktatók képzése; sportoláshoz kapcsolódó oktatási és képzési szolgáltatások;
sporttal kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások; sporttal kapcsolatos tanfolyamok biztosítása; testi
egészség oktatás; testmozgásra, -edzésre alkalmas létesítmények üzemeltetése; testmozgással kapcsolatos oktatás
biztosítása.
( 210 ) M 19 00694
( 220 ) 2019.03.04.
( 731 ) Dr. Pukancsik János, Székesfehérvár (HU)
( 541 ) PUKANCSIK SYSTEM
( 511 ) 41

Oktatás, nevelés, ügyfélkapcsolat kezelésével kapcsolatos oktatás.

( 210 ) M 19 00698
( 220 ) 2019.03.05.
( 731 ) S.P. Vagyonkezelő Kft., Győr (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 35

Működési- és vezetési tanácsadás; a vállalat reklámozásával kapcsolatos szolgáltatás, a nyilvánossággal való

kommunikáció, nyilatkozatok és közlések; a biztonságtechnikával-, őrzés-védéssel kapcsolatos áruk, iparcikk-,
szerelvény-, fémtömegcikk kiskereskedelmi tevékenysége, elektronikus kereskedelme; tisztítószerekkel,
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tisztítással kapcsolatos kiskereskedelem; hirdetési szolgáltatások; üzletvezetés és működtetés; üzleti tanácsadás;

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

Építkezéssel vagy meglevő építményekkel kapcsolatos, szakipari víz-, csatorna-, fűtésszerelés,

villanyszerelés; épületeken és építményeken elektromos vezetékek, hírközlési vezetékhálózat, betörésjelzö
rendszerek és berendezések, kamerásszámítógépes betörés elleni riasztórendszer kiépítése; vagyonvédelmi
technika, lopás elleni riasztók felszerelése és javítása; házi antenna és légvezeték, tűzjelző, villámhárító javítása
és karbantartása; világítási és jelzőrendszerek felszerelése és javítása; épületek és építmények szerelvényeinek és
csatlakozóinak felszerelése; a kerítés és rácsfelszerelés; cégtáblák, reklámtáblák felszerelése; épületgépészeti,
hírközlési, riasztó-, elektromos berendezések javítása és karbantartása; üzemi- és lakóépületek takarítása,
tisztítása; kémény, szellőzőcső és elszívó berendezés, bojler tisztítása; ipari gépek, berendezések tisztítása;
közlekedési eszközök helyszíni takarítása, tisztítása, épületek fertőtlenítése és kártevőirtása.
45

Őrzés, felügyelet és vagyon védelmi tevékenység, őrző-védő szolgálat, személyi, tárgyi és értékbiztonsági

szolgáltatás, testőrszolgálat, utcai járőrözés; lakóépületek, iroda-, gyár-, építési, kereskedelmi területen, szálloda-,
színház-, zenés és egyéb szórakozóhely területén végzett védelmi, figyelő- és őrszolgálati tevékenység; betörés
elleni és biztonsági riasztók felügyelete; biztonsági szolgáltatások, szaktanácsadás, személyek és vagyontárgyak
védelmére; poggyászvizsgálat; éjjeli őrszolgálat; üzemek biztonsági felügyelete; pénz- és értékkíséret;
vagyonvédelmi szolgáltatás, élőerős őrzés, technikai vagyonvédelem, távfelügyelet; tömegközlekedés területén
folytatott biztonsági tevékenység, csomag és utas átvizsgálás repülőterületeken, őrjáratban vonatokon és metrón;
áruházi lopásvédelem, mechanikus vagy elektronikus védelmi berendezésekkel; biztonságtechnikai-, őrzési-,
védelmi szakértői tanácsadás; magánnyomozói tevékenység.
( 210 ) M 19 00699
( 220 ) 2019.03.05.
( 731 ) S.P. Vagyonkezelő Kft., Győr (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 35

Működési- és vezetési tanácsadás; a vállalat reklámozásával kapcsolatos szolgáltatás, a nyilvánossággal való

kommunikáció, nyilatkozatok és közlések; a biztonságtechnikával-, őrzés-védéssel kapcsolatos áruk, iparcikk-,
szerelvény-, fémtömegcikk kiskereskedelmi tevékenysége, elektronikus kereskedelme; tisztítószerekkel,
tisztítással kapcsolatos kiskereskedelem; hirdetési szolgáltatások; üzletvezetés és működtetés; üzleti tanácsadás;
üzleti információk szolgáltatása; PR szolgáltatások; hirdetési felületek eladása és bérbeadása; hirdetések
közvetlen postai úton.
37

Építkezéssel vagy meglevő építményekkel kapcsolatos, szakipari víz-, csatorna-, fűtésszerelés,

villanyszerelés; épületeken és építményeken elektromos vezetékek, hírközlési vezetékhálózat, betörésjelzö
rendszerek és berendezések, kamerásszámítógépes betörés elleni riasztórendszer kiépítése; vagyonvédelmi
technika, lopás elleni riasztók felszerelése és javítása; házi antenna és légvezeték, tűzjelző, villámhárító javítása
és karbantartása; világítási és jelzőrendszerek felszerelése és javítása; épületek és építmények szerelvényeinek és
csatlakozóinak felszerelése; a kerítés és rácsfelszerelés; cégtáblák, reklámtáblák felszerelése; épületgépészeti,
hírközlési, riasztó-, elektromos berendezések javítása és karbantartása; üzemi- és lakóépületek takarítása,
tisztítása; kémény, szellőzőcső és elszívó berendezés, bojler tisztítása; ipari gépek, berendezések tisztítása;
közlekedési eszközök helyszíni takarítása, tisztítása, épületek fertőtlenítése és kártevőirtása.
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Őrzés, felügyelet és vagyon védelmi tevékenység, örzö-védö szolgálat, személyi, tárgyi és értékbiztonsági

szolgáltatás, testőrszolgálat, utcai járőrözés; lakóépületek, iroda-, gyár-, építési, kereskedelmi területen, szálloda-,
színház-, zenés és egyéb szórakozóhely területén végzett védelmi, figyelő- és őrszolgálati tevékenység; betörés
elleni és biztonsági riasztók felügyelete; biztonsági szolgáltatások, szaktanácsadás, személyek és vagyontárgyak
védelmére; poggyászvizsgálat; éjjeli őrszolgálat; üzemek biztonsági felügyelete; pénz- és értékkíséret;
vagyonvédelmi szolgáltatás, élőerős őrzés, technikai vagyonvédelem, távfelügyelet; tömegközlekedés területén
folytatott biztonsági tevékenység, csomag és utas átvizsgálás repülőterületeken, őrjáratban vonatokon és metrón;
áruházi lopásvédelem, mechanikus vagy elektronikus védelmi berendezésekkel; biztonságtechnikai-, őrzési-,
védelmi szakértői tanácsadás; magánnyomozói tevékenység.
( 210 ) M 19 00703
( 220 ) 2019.03.05.
( 731 ) Nágel NordArt Bt., Budapest (HU)
( 740 ) Becker Ügyvédi Iroda, Tatabánya
( 541 ) NORDART
( 511 ) 11

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

berendezések.
17

Műanyagok és gyanták extrudált formában gyártási használatra; tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok;

rugalmas csövek és tömlők, nem fémből.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 19 00705
( 220 ) 2019.03.05.
( 731 ) S.P. Vagyonkezelő Kft., Győr (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 35

Működési- és vezetési tanácsadás: a vállalat reklámozásával kapcsolatos szolgáltatás, a nyilvánossággal való

kommunikáció, nyilatkozatok és közlések; a biztonságtechnikával-, őrzés-védéssel kapcsolatos áruk, iparcikk-,
szerelvény-, fémtömegcikk kiskereskedelmi tevékenysége, elektronikus kereskedelme; tisztítószerekkel,
tisztítással kapcsolatos kiskereskedelem; hirdetési szolgáltatások; üzletvezetés és működtetés; üzleti tanácsadás;
üzleti információk szolgáltatása; PR szolgáltatások; hirdetési felületek eladása és bérbeadása; hirdetések
közvetlen postai úton.
37

Építkezéssel vagy meglevő építményekkel kapcsolatos, szakipari víz-, csatorna-, fűtésszerelés,

villanyszerelés; épületeken és építményeken elektromos vezetékek, hírközlési vezetékhálózat, betörésjelzö
rendszerek és berendezések, kamerásszámítógépes betörés elleni riasztórendszer kiépítése; vagyonvédelmi
technika, lopás elleni riasztók felszerelése és javítása; házi antenna és légvezeték, tűzjelző, villámhárító javítása
és karbantartása; világítási és jelzőrendszerek felszerelése és javítása; épületek és építmények szerelvényeinek és
csatlakozóinak felszerelése; a kerítés és rácsfelszerelés; cégtáblák, reklámtáblák felszerelése; épületgépészeti,
hírközlési, riasztó-, elektromos berendezések javítása és karbantartása; üzemi- és lakóépületek takarítása,
tisztítása; kémény, szellőzőcső és elszívó berendezés, bojler tisztítása; ipari gépek, berendezések tisztítása;
közlekedési eszközök helyszíni takarítása, tisztítása, épületek fertőtlenítése és kártevőirtása.
45

Őrzés, felügyelet és vagyon védelmi tevékenység, örzö-védö szolgálat, személyi, tárgyi és értékbiztonsági
M1179

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 11. szám, 2019.06.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
szolgáltatás, testőrszolgálat, utcai járőrözés; lakóépületek, iroda-, gyár-, építési, kereskedelmi területen, szálloda-,

színház-, zenés és egyéb szórakozóhely területén végzett védelmi, figyelő- és őrszolgálati tevékenység; betörés
elleni és biztonsági riasztók felügyelete; biztonsági szolgáltatások, szaktanácsadás, személyek és vagyontárgyak
védelmére; poggyászvizsgálat; éjjeli őrszolgálat; üzemek biztonsági felügyelete; pénz- és értékkíséret;
vagyonvédelmi szolgáltatás, élőerős őrzés, technikai vagyonvédelem, távfelügyelet; tömegközlekedés területén
folytatott biztonsági tevékenység, csomag és utas átvizsgálás repülőterületeken, őrjáratban vonatokon és metrón;
áruházi lopásvédelem, mechanikus vagy elektronikus védelmi berendezésekkel; biztonságtechnikai-, őrzési-,
védelmi szakértői tanácsadás; magánnyomozói tevékenység.
( 210 ) M 19 00706
( 220 ) 2019.03.05.
( 731 ) S.P. Vagyonkezelő Kft., Győr (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 35

Működési- és vezetési tanácsadás; a vállalat reklámozásával kapcsolatos szolgáltatás, a nyilvánossággal való

kommunikáció, nyilatkozatok és közlések; a biztonságtechnikával-, őrzés-védéssel kapcsolatos áruk, iparcikk-,
szerelvény-, fémtömegcikk kiskereskedelmi tevékenysége, elektronikus kereskedelme; tisztítószerekkel,
tisztítással kapcsolatos kiskereskedelem; hirdetési szolgáltatások; üzletvezetés és működtetés; üzleti tanácsadás;
üzleti információk szolgáltatása; PR szolgáltatások; hirdetési felületek eladása és bérbeadása; hirdetések
közvetlen postai úton.
37

Építkezéssel vagy meglevő építményekkel kapcsolatos, szakipari víz-, csatorna-, fűtésszerelés,

villanyszerelés; épületeken és építményeken elektromos vezetékek, hírközlési vezetékhálózat, betörésjelzö
rendszerek és berendezések, kamerásszámítógépes betörés elleni riasztórendszer kiépítése; vagyonvédelmi
technika, lopás elleni riasztók felszerelése és javítása; házi antenna és légvezeték, tűzjelző, villámhárító javítása
és karbantartása; világítási és jelzőrendszerek felszerelése és javítása; épületek és építmények szerelvényeinek és
csatlakozóinak felszerelése; a kerítés és rácsfelszerelés; cégtáblák, reklámtáblák felszerelése. Épületgépészeti,
hírközlési, riasztó-, elektromos berendezések javítása és karbantartása; üzemi- és lakóépületek takarítása,
tisztítása; kémény, szellőzőcső és elszívó berendezés, bojler tisztítása; ipari gépek, berendezések tisztítása;
közlekedési eszközök helyszíni takarítása, tisztítása, épületek fertőtlenítése és kártevőirtása.
45

Őrzés, felügyelet és vagyon védelmi tevékenység, őrző-védő szolgálat, személyi, tárgyi és értékbiztonsági

szolgáltatás, testőrszolgálat, utcai járőrözés; lakóépületek, iroda-, gyár-, építési, kereskedelmi területen, szálloda-,
színház-, zenés és egyéb szórakozóhely területén végzett védelmi, figyelő- és őrszolgálati tevékenység; betörés
elleni és biztonsági riasztók felügyelete; biztonsági szolgáltatások, szaktanácsadás, személyek és vagyontárgyak
védelmére; poggyászvizsgálat; éjjeli őrszolgálat; üzemek biztonsági felügyelete; pénz- és értékkíséret;
vagyonvédelmi szolgáltatás, élőerős őrzés, technikai vagyonvédelem, távfelügyelet; tömegközlekedés területén
folytatott biztonsági tevékenység, csomag és utas átvizsgálás repülöterületeken, őrjáratban vonatokon és metrón;
áruházi lopásvédelem, mechanikus vagy elektronikus védelmi berendezésekkel; biztonságtechnikai-, őrzési-,
védelmi szakértői tanácsadás; magánnyomozói tevékenység.
( 210 ) M 19 00764
( 220 ) 2019.03.11.
( 731 ) Joó Géza Imre, Drávakeresztúr (HU)
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( 541 ) CROSSART
( 511 ) 41

Szórakoztatás, kulturális tevékenység, kiadói tevékenység.

( 210 ) M 19 00866
( 220 ) 2019.03.19.
( 731 ) Gábossy Ádám, Solymár (HU)
( 740 ) Kutasi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési olajok

és zsírok.
( 210 ) M 19 00868
( 220 ) 2019.03.19.
( 731 ) Gábossy Ádám, Solymár (HU)
( 740 ) Kutasi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Darla
( 511 ) 29

Zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési olajok

és zsírok.
( 210 ) M 19 00926
( 220 ) 2019.03.21.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) SORBIFER
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; vitaminkészítmények,

ásványi élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.
( 210 ) M 19 01020
( 220 ) 2019.03.26.
( 731 ) Humbák Művek Kft., Budapest (HU)
( 541 ) DICSÉRTESHAKE
( 511 ) 32

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

szörpök és más készítmények.
33

Alkoholtartalmú italok, sörök kivételével.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

( 210 ) M 19 01021
( 220 ) 2019.03.26.
( 731 ) POLI-FARBE Kft., Bócsa (HU)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó, Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) POLI-FARBE Vitál tábor
( 511 ) 41

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

sportesemények és sportversenyek szervezése; sportneveléssel, sportoktatással kapcsolatos információk;
sportrendezvények lebonyolítása; szórakoztató sportszolgáltatások; információnyújtás sporttevékenységekhez;
sport- és fitneszszolgáltatások; sport és szabadidős tevékenységek; sporttal kapcsolatos tájékoztató szolgáltatás;
sporttal kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások; oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; közösségi sportM1181
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és kulturális események szervezése; táplálkozás oktatási szolgáltatások; táplálkozással kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; egészségvédelem és táplálkozás terén nyújtott képzés; egészségügyi képzés; egészségügyi
tanfolyamok szervezése; egészségügyi oktatási szolgáltatások.
44

Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; orvosi szolgáltatások; orvosi szűrővizsgálatok;

egészségügyi szűrés; egészségügyi szolgáltatások nyújtása; egészségügyi tanácsadási és információs
szolgáltatások; egészségügyi ellátással kapcsolatos információs szolgáltatások; egészségügyi felmérések,
nevezetesen edzettség felmérés; orvosok és más egészségügyi szakszemélyzet által nyújtott orvosi ellátás és
konzultáció.
( 210 ) M 19 01022
( 220 ) 2019.03.26.
( 731 ) POLI-FARBE Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó, Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

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

sportesemények és sportversenyek szervezése; sportneveléssel, sportoktatással kapcsolatos információk;
sportrendezvények lebonyolítása; szórakoztató sportszolgáltatások; információnyújtás sporttevékenységekhez;
sport- és fitneszszolgáltatások; sport és szabadidős tevékenységek; sporttal kapcsolatos tájékoztató szolgáltatás;
sporttal kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások; oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; közösségi sportés kulturális események szervezése; táplálkozásoktatási szolgáltatások; táplálkozással kapcsolatos oktatási
szolgáltatások; egészségvédelem és táplálkozás terén nyújtott képzés; egészségügyi képzés; egészségügyi
tanfolyamok szervezése; egészségügyi oktatási szolgáltatások.
44

Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; orvosi szolgáltatások; orvosi szűrővizsgálatok;

egészségügyi szűrés; egészségügyi szolgáltatások nyújtása; egészségügyi tanácsadási és információs
szolgáltatások; egészségügyi ellátással kapcsolatos információs szolgáltatások; egészségügyi felmérések,
nevezetesen edzettség felmérés; orvosok és más egészségügyi szakszemélyzet által nyújtott orvosi ellátás és
konzultáció.
( 210 ) M 19 01264
( 220 ) 2019.04.16.
( 731 ) Corvin 5 Projekt Ingatlanfejlesztő Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Jabronka Roland Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Corvin Technology Park
( 511 ) 35

Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; adminisztratív támogatás pályázati felhívások
megválaszolásához; adóbevallás-benyújtási szolgáltatások; adóbevallások elkészítése; ajándék-nyilvántartási
szolgáltatások; állásközvetítő irodák; árösszehasonlító szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása
kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi
ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; árusító automaták kölcsönzése;
árusító standok bérbeadása; árverési szolgáltatások; átmeneti üzletmenedzsment; bérszámfejtés; beszerzői
szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; célzott marketing; divatbemutatók
szervezése promóciós célból; értékesítési promóciós szolgáltatások; fénymásolási szolgáltatások;
fénymásológépek kölcsönzése; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; gazdasági előrejelzések; gazdasági
versennyel kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; gépírási szolgáltatások; gyógyszerészeti,
állatgyógyászati és egészségügyi készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi
szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények, valamint gyógyászati eszközök kisM1182
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és nagykereskedelme; gyorsírási szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;

hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető szolgáltatások
[iroda funkciók]; időpont-ütemezési szolgáltatások [iroda funkciók]; import-export ügynökségek; információk
számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; iratmásolás;
irodagépek és irodafelszerelés kölcsönzése; irodai berendezések kölcsönzése; közösségi munkahelyeken írott
kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi
információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek;
kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók
tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;
kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából;
kirakatrendezés; kiskereskedelmi szolgáltatások művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; kiszervezett
vállalatirányítás; kommunikáció átírása [irodai funkciók]; konzultáció személyzeti kérdésekben; költöztető
szolgálat vállalkozások számára; költségelemzés; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó
tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban;
manöken/modell közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; marketing szoftverkiadás keretében; marketing
szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; munkaerő-toborzás; 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; pénzügyi auditálás; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok;
piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok,
prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök tervezése és
formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában;
reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;
reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek; hirdetési ügynökségek; repülőgéppel gyakran
közlekedők számára szóló programok igazgatása; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok
irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák
összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés; szakmai önéletrajz írása mások számára; szállodai üzletvezetés;
számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok összeállítása; számlázás; személyzet kiválasztása
pszichológiai eljárásokkal; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó
előfizetések ügyintézése; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető ügyfeleknek]; telemarketing
szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése;
termékminták, áruminták terjesztése; titkársági szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; újság
előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő
szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs
szolgáltatások; üzleti könyvvizsgálat; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét
igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti
projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések tárgyalása másik fél
megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és
üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési
tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vállalati
kommunikációs szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; visszatérítési programok üzleti irányítása
harmadik felek számára; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.
36

Adóbecslések; adósságrendezési szolgáltatások; alkuszi/ügynöki tevékenység; balesetbiztosítás;

bankügyletek lebonyolítása; befektetési alapok; bélyegek értékbecslése; bérházak kezelése; betegségbiztosítás;
betéti kártyás fizetések feldolgozása; biztosítási információs szolgáltatás; biztosítási statisztikai szolgáltatások;
biztosítási szolgáltatások; biztosítási tanácsadás; biztosításközvetítés; csekk ellenőrzés; ékszerek értékbecslése;
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elektronikus tőkeátutalás; életbiztosítás; elszámolóházak; értékek letétbe helyezése; értékutalványok kibocsátása;

faktorálás; fejlesztési költségek pénzügyi felmérése az olaj-, gáz- és bányászati iparágakkal kapcsolatban;
felszámolási szolgáltatások, pénzügyi; finanszírozási szolgáltatások; garancia szolgáltatások; gondoskodási alap
szolgáltatások; gyapjú pénzügyi értékelése; gyűjtések szervezése; hajókárbiztosítás; hitelbérlet; hitelkártyák
kibocsátása; hitelkártyás fizetések feldolgozása; hitelügynökségek, hitelirodák; ingatlanközvetítés; ingatlanok
bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok értékbecslése; ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanügynökség;
irodahelyiségek bérbeadása; irodák bérbeadása közösségi munkavégzéshez; javítási költségbecslés [pénzügyi
becslés]; jelzálogbank; jótékonysági célú gyűjtések; kedvezmények nyújtása más résztvevő létesítményeknek
tagsági kártya használatán keresztül; kibocsátáskereskedelemmel foglalkozó ügynöki tevékenység; kölcsön
[finanszírozás]; követelésbehajtási ügynökségek; lábon álló fa értékbecslése; lakások bérbeadása; lakbér
beszedés; mezőgazdasági ingatlanok bérlése; műtárgyak értékbecslése; numizmatikai értékbecslés;
nyugdíjfolyósítási szolgáltatások; online banki szolgáltatások; pénzügyek intézése építőipari projektekhez;
pénzügyi elemzések; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi értékelések pályázati
felhívások megválaszolásához; pénzügyi információk nyújtása weboldalon keresztül; pénzügyi információs
szolgáltatások; pénzügyi kutatási szolgáltatások; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás, támogatás;
pénzügyi tanácsadás; régiségek értékbecslése; részletfizetési hitelnyújtás; szálláshelyek bérbeadása [apartmanok];
széfszolgáltatások; takarékpénztár szolgáltatások; tőkebefektetés, tőkeberuházás; tőzsdei árfolyamjegyzés;
tőzsdeügynöki szolgáltatások; tőzsdeügynöki tevékenység; tűzkár elleni biztosítás; utazási csekkek kibocsátása;
vagyonkezelés; valutakereskedelem és pénzváltási szolgáltatások; vámügynöki pénzügyi szolgáltatások;
visszatérítések pénzügyi kezelése harmadik felek számára; zálogház szolgáltatások.
( 210 ) M 19 01284
( 220 ) 2019.04.18.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

( 210 ) M 19 01299
( 220 ) 2019.04.18.
( 731 ) NKM Nemzeti Közművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Galavits & Galavits Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

42

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

elemzési és ipari kutatási szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 19 01337
( 220 ) 2019.04.24.
( 731 ) Rogán-Gaál Cecília Ágnes, Budapest (HU)
( 740 ) Imre Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Fitbalance Gasztrofesztivál
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.
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( 210 ) M 19 01339
( 220 ) 2019.04.24.
( 731 ) Rogán-Gaál Cecília Ágnes, Budapest (HU)
( 740 ) Imre Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Fitbalance Kids
( 511 ) 35
41

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 19 01498
( 220 ) 2019.05.08.
( 731 ) Szamos Cipőipari és Kereskedelmi Kft., Csenger (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők; bakancsok, csizmák; balerina cipők; bőrcipők; cipőfelsőrészek;

bőrpapucsok; bokacsizmák; bakancsok túrázáshoz; bebújós cipők; bokacsizmák, rövidszárú csizmák.
A rovat 96 darab közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban
( 111 ) 227.959
( 151 ) 2019.06.14.
( 210 ) M 19 00670
( 220 ) 2019.03.05.
( 732 ) Swing-Swing Kft., Veszprém (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Élő előadások bemutatása; élő előadások szervezése és bemutatása; élő szórakoztató előadások bemutatása;

élő szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; élő zene szolgáltatása; élő zenei előadások; élő zenei
előadások szervezése; élő zeneikoncertek; élő zenei műsorok; élő zenekari előadások; élő zenekari előadásokkal
kapcsolatos szolgáltatások; élő zenekari fellépések bemutatása; élő zenés szolgáltatások; létesítmények biztosítása
élő zenekari fellépésekhez; zenei előadások művészetimenedzsmentje, vezetése; zenekar által élőben előadott
műsorok bemutatása; zenés koncertek; zenés szórakoztatás; zenés szórakoztatási szolgáltatások.
( 111 ) 227.967
( 151 ) 2019.06.14.
( 210 ) M 19 01028
( 220 ) 2019.03.26.
( 732 ) Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Simala Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25
35

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.
Áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; célzott marketing; divatbemutatók

szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások;
kereskedelmi közvetítői szolgáltatások;kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy
reklámcélú vásárok szervezése; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; szponzorok felkutatása.
41

Coaching [tréning]; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; eszmecserék, kollokviumok

szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mentorálás; oktatás biztosítása;
szabadidős tevékenységekkel kapcsolatostájékoztatás; szemináriumok szervezése és lebonyolítása.
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( 111 ) 227.968

( 151 ) 2019.06.14.
( 210 ) M 19 01203
( 220 ) 2019.04.10.
( 732 ) ICE'N'GO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Siófok (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 554 )

( 511 ) 21
30

Bögrék, korsók; műanyag csészék; papírpoharak; poharak papírból vagy műanyagból; műanyag bögrék.
Fagylaltok és jégkrémek; jeges tejek [fagylaltok]; szörbetek [fagylaltok]; ízesített jégkrémek;

krémfagylaltok; trüffel ízű fagylaltok; tejes fagylalt, jégkrém; gyümölcsös jégkrémek, fagylaltok; csokoládét
tartalmazó fagylaltok; szörbetek [vizesfagylaltok]; fagylaltporok; gyümölcs jégkrémek; sörbetek, jégkásák;
gyümölcsjégkrém; jégkrémrudak; nem tejes jégkrémek, fagylaltok; fagyasztott joghurtok [fagylaltok, jégkrémek];
csokoládéval ízesített jégkrémek; sörbetkeverékek [fagylaltok]; jégkrémettartalmazó fagyasztott édességek;
gyümölcsjégkrém-szeletek; jég, fagylalt, fagyasztott joghurtok és sörbetek; fagylaltok és jég; joghurtalapú
fagylaltok [főleg fagylalt].
( 111 ) 227.969
( 151 ) 2019.06.14.
( 210 ) M 19 01030
( 220 ) 2019.03.26.
( 732 ) Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Simala Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25
35

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.
Áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; célzott marketing; divatbemutatók

szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások;
kereskedelmi közvetítői szolgáltatások;kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy
reklámcélú vásárok szervezése; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; szponzorok felkutatása.
41

Coaching [tréning]; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; eszmecserék, kollokviumok

szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mentorálás; oktatás biztosítása;
szabadidős tevékenységekkel kapcsolatostájékoztatás; szemináriumok szervezése és lebonyolítása.
( 111 ) 227.970
( 151 ) 2019.06.14.
( 210 ) M 19 01027
( 220 ) 2019.03.26.
( 732 ) Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Simala Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 35

Áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; célzott marketing; divatbemutatók

szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások;
kereskedelmi közvetítői szolgáltatások;kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy
reklámcélú vásárok szervezése; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; szponzorok felkutatása.
41

Coaching [tréning]; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; eszmecserék, kollokviumok

szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mentorálás; oktatás biztosítása;
szabadidős tevékenységekkel kapcsolatostájékoztatás; szemináriumok szervezése és lebonyolítása.
( 111 ) 227.991
( 151 ) 2019.06.14.
( 210 ) M 19 01572
( 220 ) 2019.05.15.
( 732 ) Gajdácsi Márk, Tatabánya (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 541 ) SlapKings - World Slapping Championship - WSC
( 511 ) 41

Küzdősporttal kapcsolatos nemzetközi bajnokságok szervezése és lebonyolítása; küzdősporttal kapcsolatos

nemzetközi versenyek szervezése és lebonyolítása; sportrendezvények lebonyolítása; sportrendezvények
szervezése és lebonyolítása; sportrendezvények,versenyek és sportbajnokságok szervezése; sportrendezvényekhez
kapcsolódó információk szolgáltatása.
( 111 ) 227.992
( 151 ) 2019.06.14.
( 210 ) M 19 01332
( 220 ) 2019.04.24.
( 732 ) Zóna Computers Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Számítógépek; számítógép billentyűzetek; számítógéphez kialakított perifériák; számítógép interfészek; egér

(számítógép-periféria); egérpadok; hangszórószekrények, hangszóródobozok; fejhallgatók; akkumulátorok,
akkumulátor játék vezérlőhöz.
28

Játékkonzolok, vezérlők játékkonzolokhoz; elektronikus hordozható játékkonzolok.

( 111 ) 228.033
( 151 ) 2019.06.14.
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( 210 ) M 19 01564

( 220 ) 2019.05.14.
( 732 ) SBGK Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Nexways
( 511 ) 36
39

Biztosítások.
Fuvarozás; áruszállítás; szállítási és logisztikai szolgáltatások.

( 111 ) 228.035
( 151 ) 2019.06.14.
( 210 ) M 19 01454
( 220 ) 2019.05.06.
( 732 ) Kovács Zsófia, Szeged (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Kiskereskedelmi szolgáltatások virágokkal kapcsolatban; virágokkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; virágokkal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások.
( 111 ) 228.059
( 151 ) 2019.06.14.
( 210 ) M 19 00707
( 220 ) 2019.03.05.
( 732 ) Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Török András Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Magyarországról származó borok.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

A rovat 10 darab közlést tartalmaz.
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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
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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
M1198

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 11. szám, 2019.06.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
bemutatók (kiállítások) és vásárok lebonyolítása, szervezése és rendezése kereskedelmi- és reklámcélokra;

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)
M1211

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 11. szám, 2019.06.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
( 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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névtábla-tartókkal [irodai felszerelések] kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; névtábla-tartók

[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.
39

Címkézési szolgáltatások; ajándékcsomagolás; csomagolócikkek mások megrendelésére és leírására.

40

Vállalati nevek és logók egyedi nyomtatása mások árui promóciójának és reklámozásának céljára.

( 111 ) 227.839
( 151 ) 2019.05.22.
( 210 ) M 18 02909
( 220 ) 2018.10.10.
( 732 ) Yurkov Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd
( 546 )

( 511 ) 18

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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Megszüntetett lajstromozási eljárások
Védjegybejelentés visszavonása
( 210 ) M 17 03689
( 220 ) 2017.11.15.
( 731 ) Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)
( 541 ) Neoderm
( 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 állatokszámára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékébenszereplő valamennyi áru).
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.
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Védjegyoltalom megszűnése
Védjegyoltalom megszűnése megújítás nélküli lejárat miatt
( 111 ) 120.144
( 210 ) M 78 00483
( 180 ) 2018.10.29.
( 111 ) 120.160
( 210 ) M 78 00492
( 180 ) 2018.10.14.
( 111 ) 120.161
( 210 ) M 78 00493
( 180 ) 2018.10.14.
( 111 ) 120.523
( 210 ) M 78 01113
( 180 ) 2018.10.21.
( 111 ) 120.713
( 210 ) M 78 01333
( 180 ) 2018.10.12.
( 111 ) 120.770
( 210 ) M 78 01512
( 180 ) 2018.10.25.
( 111 ) 120.822
( 210 ) M 78 01597
( 180 ) 2018.10.04.
( 111 ) 120.824
( 210 ) M 78 01598
( 180 ) 2018.10.04.
( 111 ) 121.388
( 210 ) M 78 01683
( 180 ) 2018.10.18.
( 111 ) 127.865
( 210 ) M 88 02114
( 180 ) 2018.10.11.
( 111 ) 127.871
( 210 ) M 88 02165
( 180 ) 2018.10.19.
( 111 ) 127.908
( 210 ) M 88 02128
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( 180 ) 2018.10.14.
( 111 ) 127.909
( 210 ) M 88 02129
( 180 ) 2018.10.14.
( 111 ) 128.299
( 210 ) M 88 02237
( 180 ) 2018.10.27.
( 111 ) 155.880
( 210 ) M 98 04360
( 180 ) 2018.10.28.
( 111 ) 155.954
( 210 ) M 98 04368
( 180 ) 2018.10.28.
( 111 ) 155.967
( 210 ) M 98 04364
( 180 ) 2018.10.28.
( 111 ) 156.249
( 210 ) M 98 04281
( 180 ) 2018.10.22.
( 111 ) 156.250
( 210 ) M 98 04280
( 180 ) 2018.10.22.
( 111 ) 156.587
( 210 ) M 98 04279
( 180 ) 2018.10.22.
( 111 ) 156.783
( 210 ) M 98 04150
( 180 ) 2018.10.14.
( 111 ) 156.828
( 210 ) M 98 04120
( 180 ) 2018.10.09.
( 111 ) 156.841
( 210 ) M 98 04119
( 180 ) 2018.10.09.
( 111 ) 156.842
( 210 ) M 98 04151
( 180 ) 2018.10.14.
( 111 ) 157.140
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( 210 ) M 98 04371
( 180 ) 2018.10.28.
( 111 ) 157.146
( 210 ) M 98 04344
( 180 ) 2018.10.27.
( 111 ) 157.153
( 210 ) M 98 04293
( 180 ) 2018.10.22.
( 111 ) 157.194
( 210 ) M 98 04337
( 180 ) 2018.10.27.
( 111 ) 157.195
( 210 ) M 98 04336
( 180 ) 2018.10.27.
( 111 ) 157.203
( 210 ) M 98 04295
( 180 ) 2018.10.22.
( 111 ) 157.207
( 210 ) M 98 04341
( 180 ) 2018.10.27.
( 111 ) 157.518
( 210 ) M 98 04284
( 180 ) 2018.10.22.
( 111 ) 157.811
( 210 ) M 98 04081
( 180 ) 2018.10.09.
( 111 ) 158.027
( 210 ) M 98 04115
( 180 ) 2018.10.09.
( 111 ) 158.095
( 210 ) M 98 04116
( 180 ) 2018.10.09.
( 111 ) 158.223
( 210 ) M 98 04383
( 180 ) 2018.10.29.
( 111 ) 158.255
( 210 ) M 98 04316
( 180 ) 2018.10.26.
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( 111 ) 158.256
( 210 ) M 98 04318
( 180 ) 2018.10.26.
( 111 ) 158.262
( 210 ) M 98 04409
( 180 ) 2018.10.30.
( 111 ) 158.267
( 210 ) M 98 04395
( 180 ) 2018.10.30.
( 111 ) 158.268
( 210 ) M 98 04398
( 180 ) 2018.10.30.
( 111 ) 158.269
( 210 ) M 98 04393
( 180 ) 2018.10.30.
( 111 ) 158.270
( 210 ) M 98 04396
( 180 ) 2018.10.30.
( 111 ) 158.274
( 210 ) M 98 04399
( 180 ) 2018.10.30.
( 111 ) 158.361
( 210 ) M 98 04397
( 180 ) 2018.10.30.
( 111 ) 158.435
( 210 ) M 98 04055
( 180 ) 2018.10.07.
( 111 ) 158.437
( 210 ) M 98 04063
( 180 ) 2018.10.08.
( 111 ) 158.438
( 210 ) M 98 04000
( 180 ) 2018.10.05.
( 111 ) 158.447
( 210 ) M 98 04003
( 180 ) 2018.10.05.
( 111 ) 158.450
( 210 ) M 98 04014
( 180 ) 2018.10.05.
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( 111 ) 158.451
( 210 ) M 98 04013
( 180 ) 2018.10.05.
( 111 ) 158.596
( 210 ) M 98 04029
( 180 ) 2018.10.06.
( 111 ) 159.048
( 210 ) M 98 04141
( 180 ) 2018.10.13.
( 111 ) 159.080
( 210 ) M 98 04135
( 180 ) 2018.10.12.
( 111 ) 159.124
( 210 ) M 98 04065
( 180 ) 2018.10.08.
( 111 ) 159.132
( 210 ) M 98 04239
( 180 ) 2018.10.20.
( 111 ) 159.460
( 210 ) M 98 04046
( 180 ) 2018.10.07.
( 111 ) 159.506
( 210 ) M 98 04045
( 180 ) 2018.10.07.
( 111 ) 159.508
( 210 ) M 98 04249
( 180 ) 2018.10.20.
( 111 ) 159.509
( 210 ) M 98 04250
( 180 ) 2018.10.20.
( 111 ) 159.510
( 210 ) M 98 04251
( 180 ) 2018.10.20.
( 111 ) 159.586
( 210 ) M 98 03984
( 180 ) 2018.10.01.
( 111 ) 159.719
( 210 ) M 98 04207
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( 180 ) 2018.10.19.
( 111 ) 159.721
( 210 ) M 98 04173
( 180 ) 2018.10.16.
( 111 ) 159.722
( 210 ) M 98 04171
( 180 ) 2018.10.15.
( 111 ) 159.726
( 210 ) M 98 04217
( 180 ) 2018.10.19.
( 111 ) 159.728
( 210 ) M 98 04253
( 180 ) 2018.10.20.
( 111 ) 160.440
( 210 ) M 98 04177
( 180 ) 2018.10.16.
( 111 ) 160.441
( 210 ) M 98 04176
( 180 ) 2018.10.16.
( 111 ) 160.442
( 210 ) M 98 04181
( 180 ) 2018.10.16.
( 111 ) 160.443
( 210 ) M 98 04180
( 180 ) 2018.10.16.
( 111 ) 160.444
( 210 ) M 98 04178
( 180 ) 2018.10.16.
( 111 ) 160.445
( 210 ) M 98 04182
( 180 ) 2018.10.16.
( 111 ) 160.446
( 210 ) M 98 04179
( 180 ) 2018.10.16.
( 111 ) 160.617
( 210 ) M 98 04174
( 180 ) 2018.10.16.
( 111 ) 160.701
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( 210 ) M 98 04247
( 180 ) 2018.10.20.
( 111 ) 160.812
( 210 ) M 98 04208
( 180 ) 2018.10.19.
( 111 ) 160.813
( 210 ) M 98 04175
( 180 ) 2018.10.16.
( 111 ) 161.200
( 210 ) M 98 04144
( 180 ) 2018.10.13.
( 111 ) 170.759
( 210 ) M 98 03998
( 180 ) 2018.10.05.
( 111 ) 172.993
( 210 ) M 98 04034
( 180 ) 2018.10.07.
( 111 ) 173.150
( 210 ) M 98 03999
( 180 ) 2018.10.05.
( 111 ) 177.325
( 210 ) M 98 03975
( 180 ) 2018.10.01.
( 111 ) 177.328
( 210 ) M 98 03977
( 180 ) 2018.10.01.
( 111 ) 177.329
( 210 ) M 98 03978
( 180 ) 2018.10.01.
( 111 ) 177.330
( 210 ) M 98 03976
( 180 ) 2018.10.01.
( 111 ) 180.281
( 210 ) M 98 04172
( 180 ) 2018.10.15.
( 111 ) 195.913
( 210 ) M 08 03263
( 180 ) 2018.10.17.
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( 111 ) 195.916
( 210 ) M 08 03228
( 180 ) 2018.10.15.
( 111 ) 196.993
( 210 ) M 08 03167
( 180 ) 2018.10.10.
( 111 ) 197.056
( 210 ) M 08 03069
( 180 ) 2018.10.01.
( 111 ) 197.062
( 210 ) M 08 03257
( 180 ) 2018.10.16.
( 111 ) 197.063
( 210 ) M 08 03065
( 180 ) 2018.10.01.
( 111 ) 197.092
( 210 ) M 08 03351
( 180 ) 2018.10.29.
( 111 ) 197.093
( 210 ) M 08 03350
( 180 ) 2018.10.29.
( 111 ) 197.094
( 210 ) M 08 03206
( 180 ) 2018.10.09.
( 111 ) 197.095
( 210 ) M 08 03205
( 180 ) 2018.10.13.
( 111 ) 197.096
( 210 ) M 08 03202
( 180 ) 2018.10.13.
( 111 ) 197.097
( 210 ) M 08 03196
( 180 ) 2018.10.13.
( 111 ) 197.104
( 210 ) M 08 03085
( 180 ) 2018.10.02.
( 111 ) 197.110
( 210 ) M 08 03076
( 180 ) 2018.10.02.
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( 111 ) 197.112
( 210 ) M 08 03080
( 180 ) 2018.10.02.
( 111 ) 197.124
( 210 ) M 08 03169
( 180 ) 2018.10.10.
( 111 ) 197.132
( 210 ) M 08 03194
( 180 ) 2018.10.10.
( 111 ) 197.138
( 210 ) M 08 03348
( 180 ) 2018.10.28.
( 111 ) 197.144
( 210 ) M 08 03096
( 180 ) 2018.10.03.
( 111 ) 197.198
( 210 ) M 08 03101
( 180 ) 2018.10.06.
( 111 ) 197.202
( 210 ) M 08 03303
( 180 ) 2018.10.20.
( 111 ) 197.204
( 210 ) M 08 03112
( 180 ) 2018.10.06.
( 111 ) 197.210
( 210 ) M 08 03256
( 180 ) 2018.10.16.
( 111 ) 197.214
( 210 ) M 08 03255
( 180 ) 2018.10.16.
( 111 ) 197.249
( 210 ) M 08 03075
( 180 ) 2018.10.02.
( 111 ) 197.250
( 210 ) M 08 03074
( 180 ) 2018.10.02.
( 111 ) 197.255
( 210 ) M 08 03083
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( 180 ) 2018.10.02.
( 111 ) 197.256
( 210 ) M 08 03265
( 180 ) 2018.10.17.
( 111 ) 197.260
( 210 ) M 08 03266
( 180 ) 2018.10.17.
( 111 ) 197.261
( 210 ) M 08 03082
( 180 ) 2018.10.02.
( 111 ) 197.272
( 210 ) M 08 03097
( 180 ) 2018.10.03.
( 111 ) 197.279
( 210 ) M 08 03199
( 180 ) 2018.10.13.
( 111 ) 197.280
( 210 ) M 08 03200
( 180 ) 2018.10.13.
( 111 ) 197.282
( 210 ) M 08 03152
( 180 ) 2018.10.08.
( 111 ) 197.321
( 210 ) M 08 03230
( 180 ) 2018.10.15.
( 111 ) 197.327
( 210 ) M 08 03239
( 180 ) 2018.10.15.
( 111 ) 197.336
( 210 ) M 08 03208
( 180 ) 2018.10.14.
( 111 ) 197.365
( 210 ) M 08 03218
( 180 ) 2018.10.14.
( 111 ) 197.370
( 210 ) M 08 03217
( 180 ) 2018.10.14.
( 111 ) 197.376
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( 210 ) M 08 03222
( 180 ) 2018.10.14.
( 111 ) 197.377
( 210 ) M 08 03221
( 180 ) 2018.10.14.
( 111 ) 197.378
( 210 ) M 08 03219
( 180 ) 2018.10.14.
( 111 ) 197.379
( 210 ) M 08 03220
( 180 ) 2018.10.14.
( 111 ) 197.381
( 210 ) M 08 03251
( 180 ) 2018.10.16.
( 111 ) 197.383
( 210 ) M 08 03248
( 180 ) 2018.10.16.
( 111 ) 197.384
( 210 ) M 08 03253
( 180 ) 2018.10.16.
( 111 ) 197.386
( 210 ) M 08 03070
( 180 ) 2018.10.01.
( 111 ) 197.408
( 210 ) M 08 03281
( 180 ) 2018.10.17.
( 111 ) 197.416
( 210 ) M 08 03284
( 180 ) 2018.10.17.
( 111 ) 197.417
( 210 ) M 08 03282
( 180 ) 2018.10.17.
( 111 ) 197.418
( 210 ) M 08 03093
( 180 ) 2018.10.03.
( 111 ) 197.451
( 210 ) M 08 03154
( 180 ) 2018.10.08.
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( 111 ) 197.457
( 210 ) M 08 03150
( 180 ) 2018.10.08.
( 111 ) 197.458
( 210 ) M 08 03322
( 180 ) 2018.10.22.
( 111 ) 197.462
( 210 ) M 08 03149
( 180 ) 2018.10.08.
( 111 ) 197.501
( 210 ) M 08 03159
( 180 ) 2018.10.09.
( 111 ) 197.519
( 210 ) M 08 03204
( 180 ) 2018.10.13.
( 111 ) 197.542
( 210 ) M 08 03104
( 180 ) 2018.10.06.
( 111 ) 197.543
( 210 ) M 08 03105
( 180 ) 2018.10.06.
( 111 ) 197.545
( 210 ) M 08 03106
( 180 ) 2018.10.06.
( 111 ) 197.546
( 210 ) M 08 03301
( 180 ) 2018.10.20.
( 111 ) 197.555
( 210 ) M 08 03078
( 180 ) 2018.10.02.
( 111 ) 197.559
( 210 ) M 08 03086
( 180 ) 2018.10.02.
( 111 ) 197.565
( 210 ) M 08 03280
( 180 ) 2018.10.17.
( 111 ) 197.572
( 210 ) M 08 03472
( 180 ) 2018.10.31.
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( 111 ) 197.586
( 210 ) M 08 03331
( 180 ) 2018.10.22.
( 111 ) 197.588
( 210 ) M 08 03151
( 180 ) 2018.10.08.
( 111 ) 197.590
( 210 ) M 08 03148
( 180 ) 2018.10.08.
( 111 ) 197.592
( 210 ) M 08 03474
( 180 ) 2018.10.20.
( 111 ) 197.598
( 210 ) M 08 03163
( 180 ) 2018.10.09.
( 111 ) 197.608
( 210 ) M 08 03157
( 180 ) 2018.10.09.
( 111 ) 197.609
( 210 ) M 08 03160
( 180 ) 2018.10.09.
( 111 ) 197.610
( 210 ) M 08 03161
( 180 ) 2018.10.09.
( 111 ) 197.611
( 210 ) M 08 03337
( 180 ) 2018.10.27.
( 111 ) 197.612
( 210 ) M 08 03345
( 180 ) 2018.10.27.
( 111 ) 197.613
( 210 ) M 08 03339
( 180 ) 2018.10.27.
( 111 ) 197.614
( 210 ) M 08 03340
( 180 ) 2018.10.27.
( 111 ) 197.617
( 210 ) M 08 03064
M1240

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 11. szám, 2019.06.14.
Nemzeti védjegyoltalom megszűnése

( 180 ) 2018.10.01.
( 111 ) 197.622
( 210 ) M 08 03250
( 180 ) 2018.10.16.
( 111 ) 197.629
( 210 ) M 08 03258
( 180 ) 2018.10.16.
( 111 ) 197.630
( 210 ) M 08 03259
( 180 ) 2018.10.16.
( 111 ) 197.632
( 210 ) M 08 03072
( 180 ) 2018.10.01.
( 111 ) 197.640
( 210 ) M 08 03180
( 180 ) 2018.10.10.
( 111 ) 197.643
( 210 ) M 08 03175
( 180 ) 2018.10.10.
( 111 ) 197.647
( 210 ) M 08 03170
( 180 ) 2018.10.10.
( 111 ) 197.655
( 210 ) M 08 03365
( 180 ) 2018.10.30.
( 111 ) 197.669
( 210 ) M 08 03379
( 180 ) 2018.10.31.
( 111 ) 197.673
( 210 ) M 08 03378
( 180 ) 2018.10.31.
( 111 ) 197.697
( 210 ) M 08 03332
( 180 ) 2018.10.22.
( 111 ) 197.703
( 210 ) M 08 03473
( 180 ) 2018.10.21.
( 111 ) 197.715
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( 210 ) M 08 03135
( 180 ) 2018.10.07.
( 111 ) 197.722
( 210 ) M 08 03140
( 180 ) 2018.10.07.
( 111 ) 197.726
( 210 ) M 08 03134
( 180 ) 2018.10.07.
( 111 ) 197.733
( 210 ) M 08 03177
( 180 ) 2018.10.10.
( 111 ) 197.734
( 210 ) M 08 03173
( 180 ) 2018.10.10.
( 111 ) 197.737
( 210 ) M 08 03346
( 180 ) 2018.10.27.
( 111 ) 197.739
( 210 ) M 08 03155
( 180 ) 2018.10.09.
( 111 ) 197.751
( 210 ) M 08 03115
( 180 ) 2018.10.06.
( 111 ) 197.774
( 210 ) M 08 03223
( 180 ) 2018.10.14.
( 111 ) 197.832
( 210 ) M 08 03181
( 180 ) 2018.10.10.
( 111 ) 197.847
( 210 ) M 08 03254
( 180 ) 2018.10.16.
( 111 ) 197.853
( 210 ) M 08 03325
( 180 ) 2018.10.22.
( 111 ) 197.857
( 210 ) M 08 03326
( 180 ) 2018.10.22.
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( 111 ) 197.866
( 210 ) M 08 03100
( 180 ) 2018.10.03.
( 111 ) 197.867
( 210 ) M 08 03099
( 180 ) 2018.10.03.
( 111 ) 197.872
( 210 ) M 08 03095
( 180 ) 2018.10.03.
( 111 ) 197.890
( 210 ) M 08 03211
( 180 ) 2018.10.14.
( 111 ) 197.891
( 210 ) M 08 03283
( 180 ) 2018.10.17.
( 111 ) 197.892
( 210 ) M 08 03354
( 180 ) 2018.10.30.
( 111 ) 197.923
( 210 ) M 08 03363
( 180 ) 2018.10.30.
( 111 ) 197.926
( 210 ) M 08 03361
( 180 ) 2018.10.30.
( 111 ) 197.994
( 210 ) M 08 03103
( 180 ) 2018.10.06.
( 111 ) 198.030
( 210 ) M 08 03347
( 180 ) 2018.10.28.
( 111 ) 198.047
( 210 ) M 08 03324
( 180 ) 2018.10.22.
( 111 ) 198.071
( 210 ) M 08 03364
( 180 ) 2018.10.30.
( 111 ) 198.075
( 210 ) M 08 03162
( 180 ) 2018.10.09.
M1243

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 11. szám, 2019.06.14.
Nemzeti védjegyoltalom megszűnése

( 111 ) 198.079
( 210 ) M 08 03247
( 180 ) 2018.10.16.
( 111 ) 198.105
( 210 ) M 08 03335
( 180 ) 2018.10.27.
( 111 ) 198.217
( 210 ) M 08 03315
( 180 ) 2018.10.21.
( 111 ) 198.218
( 210 ) M 08 03316
( 180 ) 2018.10.21.
( 111 ) 198.236
( 210 ) M 08 03317
( 180 ) 2018.10.21.
( 111 ) 198.255
( 210 ) M 08 03312
( 180 ) 2018.10.21.
( 111 ) 198.266
( 210 ) M 08 03131
( 180 ) 2018.10.07.
( 111 ) 198.268
( 210 ) M 08 03116
( 180 ) 2018.10.07.
( 111 ) 198.272
( 210 ) M 08 03120
( 180 ) 2018.10.07.
( 111 ) 198.273
( 210 ) M 08 03121
( 180 ) 2018.10.07.
( 111 ) 198.274
( 210 ) M 08 03124
( 180 ) 2018.10.07.
( 111 ) 198.361
( 210 ) M 08 03203
( 180 ) 2018.10.13.
( 111 ) 198.444
( 210 ) M 08 03098
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( 180 ) 2018.10.03.
( 111 ) 198.456
( 210 ) M 08 03128
( 180 ) 2018.10.07.
( 111 ) 198.458
( 210 ) M 08 03132
( 180 ) 2018.10.07.
( 111 ) 198.461
( 210 ) M 08 03318
( 180 ) 2018.10.21.
( 111 ) 198.463
( 210 ) M 08 03127
( 180 ) 2018.10.07.
( 111 ) 198.464
( 210 ) M 08 03133
( 180 ) 2018.10.07.
( 111 ) 198.498
( 210 ) M 08 03246
( 180 ) 2018.10.06.
( 111 ) 198.603
( 210 ) M 08 03359
( 180 ) 2018.10.30.
( 111 ) 198.789
( 210 ) M 08 03476
( 180 ) 2018.10.20.
( 111 ) 198.852
( 210 ) M 08 03088
( 180 ) 2018.10.02.
( 111 ) 198.883
( 210 ) M 08 03313
( 180 ) 2018.10.21.
( 111 ) 198.897
( 210 ) M 08 03310
( 180 ) 2018.10.21.
( 111 ) 199.018
( 210 ) M 08 03336
( 180 ) 2018.10.27.
( 111 ) 199.620
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( 210 ) M 08 03174
( 180 ) 2018.10.10.
( 111 ) 199.621
( 210 ) M 08 03172
( 180 ) 2018.10.10.
( 111 ) 200.433
( 210 ) M 08 03249
( 180 ) 2018.10.16.
( 111 ) 201.340
( 210 ) M 08 03382
( 180 ) 2018.10.31.
( 111 ) 201.488
( 210 ) M 08 03168
( 180 ) 2018.10.10.
( 111 ) 203.562
( 210 ) M 08 03153
( 180 ) 2018.10.08.
( 111 ) 205.510
( 210 ) M 11 01749
( 180 ) 2018.10.03.
A rovat 235 darab közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom törlése
( 111 ) 220.503
( 732 ) Dubitz Ádám, Budapest (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.
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Védjegyoltalom megújítása
( 111 ) 120.912
( 732 ) ARLANXEO Deutschland GmbH, Dormagen (DE)
( 111 ) 121.624
( 732 ) The Coca-Cola Company (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), ATLANTA, Georgia (US)
( 111 ) 121.625
( 732 ) The Coca-Cola Company (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), ATLANTA, Georgia (US)
( 111 ) 121.627
( 732 ) Philip Morris Brands Sárl, Neuchatel (CH)
( 111 ) 121.648
( 732 ) Medtronic Inc., Minneapolis, Minnesota (US)
( 111 ) 121.691
( 732 ) BÁBEL SAJT Kft., Kacsóta (HU)
( 111 ) 121.808
( 732 ) Philip Morris Products S.A., Neuchatel (CH)
( 111 ) 122.310
( 732 ) Nippon Takkyu Co. Ltd., Tokyo (JP)
( 111 ) 127.963
( 732 ) KITE Zrt., Nádudvar (HU)
( 111 ) 128.461
( 732 ) Marc O'Polo License GmbH, Stephanskirchen (DE)
( 111 ) 128.514
( 732 ) W. R. Grace & Co. - Conn., Columbia, Maryland (US)
( 111 ) 128.518
( 732 ) TELEFLEX INCORPORATED, Limerick, Pennsylvania (US)
( 111 ) 128.530
( 732 ) HWA Seung Corporation, Busan (KR)
( 111 ) 128.531
( 732 ) Conopco, Inc., New York, New York 10022 (US)
( 111 ) 128.687
( 732 ) Tetra Laval Holdings and Finance S.A., Pully (CH)
( 111 ) 128.944
( 732 ) Sharp Kabushiki Kaisha (Sharp Corporation), Sakai City, Osaka (JP)
( 111 ) 128.996
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( 732 ) Iconix Luxembourg Holdings SARL, Luxembourg (LU)

( 111 ) 129.303
( 732 ) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, Basel (CH)
( 111 ) 151.406
( 732 ) HP Hewlett Packard Group LLC, Delaware állam törvényei szerint működő vállalat, Houston, Texas (US)
( 111 ) 156.258
( 732 ) OMS-Hungaria Kommunális Szolgáltató Kft., Tata (HU)
( 111 ) 158.756
( 732 ) dr. Sümegi Mihály, Budapest (HU)
( 111 ) 158.963
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 159.014
( 732 ) SOREMARTEC S.A., Findel (LU)
( 111 ) 159.150
( 732 ) AbbVie Inc., North Chicago, Illinois (US)
( 111 ) 159.356
( 732 ) BÁBEL SAJT Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 159.359
( 732 ) BÁBEL SAJT Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 159.369
( 732 ) RÓNA Dohányfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)
( 111 ) 159.372
( 732 ) RÓNA Dohányfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)
( 111 ) 159.376
( 732 ) RÓNA Dohányfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)
( 111 ) 159.846
( 732 ) Magyar RTL Televízió Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 159.890
( 732 ) Holt's Company (Delaware államban bejegyzett cég), Philadelphia, Pennsylvania (US)
( 111 ) 160.296
( 732 ) Eli Lilly and Company, Indianapolis, Indiana (US)
( 111 ) 160.380
( 732 ) CONTORG Gazdasági Tanácsadó Kft., Dunaföldvár (HU)
( 111 ) 160.390
( 732 ) CONTORG Gazdasági Tanácsadó Kft., Dunaföldvár (HU)
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( 111 ) 160.526
( 732 ) Mundipharma AG., Basel (CH)
( 111 ) 160.798
( 732 ) SZEGEDFISH Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Szeged (HU)
( 111 ) 160.908
( 732 ) WebMD LLC (Delaware állam törvényei szerint bejegyzett cég), New York, New York (US)
( 111 ) 160.974
( 732 ) Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, Pécs (HU)
( 111 ) 161.403
( 732 ) CEVA SANTE ANIMALE, Libourne (FR)
( 111 ) 162.354
( 732 ) Philip Morris Global Brands Inc., New York, New York (US)
( 111 ) 162.379
( 732 ) ICONIX Europe LLC, New York, New York (US)
( 111 ) 162.384
( 732 ) Lantos Judit Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)
( 111 ) 163.175
( 732 ) Marchon Eyewear, Inc. (organized and existing under the laws of New York), Melville, New York (US)
( 111 ) 163.352
( 732 ) BRAVOGROUP HOLDING Vagyonkezelő Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 163.362
( 732 ) Berol Corporation (Delaware állam törvényei szerint működő cég), Atlanta (US)
( 111 ) 163.655
( 732 ) Tetra Laval Holdings and Finance S.A., Pully (CH)
( 111 ) 163.656
( 732 ) Tetra Laval Holdings and Finance S.A., Pully (CH)
( 111 ) 163.678
( 732 ) Cheng, Kuo-Shu, Taipei (TW)
( 111 ) 163.796
( 732 ) FL Europe Holdings, Inc., New York, NY (US)
( 111 ) 163.857
( 732 ) Soós és Társa Hűtőtechnikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 163.880
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
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( 111 ) 164.092
( 732 ) DOM-ELZETT Zárgyártó és Kereskedelmi Kft., Sopron (HU)
( 111 ) 164.630
( 732 ) CONTORG Gazdasági Tanácsadó Kft., Dunaföldvár (HU)
( 111 ) 165.471
( 732 ) Tchibo Markenverwaltungs GmbH & Co. KG, Gallin (DE)
( 111 ) 165.525
( 732 ) Balázsy Eszter, Balatonföldvár (HU)
( 111 ) 166.789
( 732 ) Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 167.478
( 732 ) SAVENCIA SA, Viroflay (FR)
( 111 ) 167.480
( 732 ) GRANIT Csiszolószerszámgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 167.482
( 732 ) NTT Communications Kabushiki Kaisha, also trading as NTT Communications Corporation, Tokió (JP)
( 111 ) 167.484
( 732 ) NTT Communications Kabushiki Kaisha, also trading as NTT Communications Corporation, Tokió (JP)
( 111 ) 167.853
( 732 ) ABRO Industries, Inc., South Bend (US)
( 111 ) 168.633
( 732 ) Darabos János, Hajdúsámson (HU)
( 111 ) 196.932
( 732 ) Soyal Technology Co. Ltd., New Taipei City 221, Taiwan R.O.C. (TW)
( 111 ) 197.335
( 732 ) Pécsi Tudományegyetem, Pécs (HU)
( 111 ) 197.842
( 732 ) Flower-Power Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Budapest (HU)
( 111 ) 197.855
( 732 ) Ginto Trade Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 197.925
( 732 ) Flott-George Bt., Budapest (HU)
( 111 ) 198.604
( 732 ) Vitalcenter Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 198.630
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( 732 ) Szerencsi Bonbon Kft., Szerencs (HU)

( 111 ) 198.798
( 732 ) dr. Fendrik Péter, Zalaegerszeg (HU)
( 111 ) 198.805
( 732 ) EMAB Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 198.827
( 732 ) Anda Kft., Barcs (HU)
( 111 ) 198.835
( 732 ) Central Digitális Média Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 198.842
( 732 ) Dreher Sörgyárak Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 198.853
( 732 ) Dr. Chen Zhen, Budapest (HU)
( 111 ) 198.873
( 732 ) Közélet Kiadó Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 198.940
( 732 ) Extrem Chic Fashion Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 199.150
( 732 ) Bausch Health Ireland Limited, Dublin 24 (IE)
( 111 ) 199.158
( 732 ) Aldi Magyarország Élelmiszer Bt., Biatorbágy (HU)
( 111 ) 199.234
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 199.288
( 732 ) Hansa-Kontakt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)
( 111 ) 199.342
( 732 ) Jónás Kereskedelmi Hálózat Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 199.386
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 199.388
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 199.389
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 199.617
( 732 ) Center Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
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( 111 ) 199.731
( 732 ) VÁRVAG Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft., Cegléd (HU)
( 111 ) 199.829
( 732 ) Molnár Brigitta Erika, Dány (HU)
( 111 ) 199.967
( 732 ) Magyar Pálos Rend, Pécs (HU)
( 111 ) 199.992
( 732 ) Bemer Medicintechnika Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 199.994
( 732 ) Csepp-Kőker Kft., Sóskút Külterület (HU)
( 111 ) 200.007
( 732 ) Csepp-Kőker Kft., Sóskút Külterület (HU)
( 111 ) 200.027
( 732 ) Intervet International B.V., , Boxmeer (NL)
( 111 ) 200.028
( 732 ) Akzo Nobel Coatings International B.V., Arnhem (NL)
( 111 ) 200.036
( 732 ) Tyre-Trans Kft., Miskolc (HU)
( 111 ) 200.039
( 732 ) DT. Invest Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 200.053
( 732 ) Berlin 2000 Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 200.054
( 732 ) P-55 Ingatlankezelő Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 200.082
( 732 ) Gál Ferenc Főiskola, Szeged (HU)
( 111 ) 200.097
( 732 ) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, Győr (HU)
( 111 ) 200.106
( 732 ) L'OREAL (société anonyme), Paris (FR)
( 111 ) 200.192
( 732 ) Cserpes István, Kapuvár (HU)
( 111 ) 200.236
( 732 ) Décsi Ardharn Sirinthip, Nyíregyháza (HU)
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( 111 ) 200.286
( 732 ) Iron & Smith Vagyonkezelő Kft., Szada (HU)
( 111 ) 200.315
( 732 ) Ringier Axel Springer Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 200.331
( 732 ) Johanna Kft., Lajosmizse (HU)
( 111 ) 200.333
( 732 ) Tettye Forrásház Zrt., Pécs (HU)
( 111 ) 200.424
( 732 ) Iron & Smith Vagyonkezelő Kft., Szada (HU)
( 111 ) 200.436
( 732 ) Xing Yu Nemzetközi Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 200.565
( 732 ) Kecskeméti Konzervgyártó és Kereskedelmi Kft., Kecskemét (HU)
( 111 ) 200.566
( 732 ) Mary-Ker PASTA Kft., Dunakeszi (HU)
( 111 ) 200.739
( 732 ) Viszlainé Kovács Erika, Budapest (HU)
( 111 ) 200.834
( 732 ) Bors Ildikó, Diósd (HU)
( 111 ) 200.874
( 732 ) Geotherm Üdülő Kft., Hajdúszoboszló (HU)
( 111 ) 201.013
( 732 ) BikeFun Hungary Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 201.248
( 732 ) Kultindex Nonprofit Kft., Budapest 15 (HU)
( 111 ) 204.712
( 732 ) Magyar Posta Zrt, Budapest (HU)
A rovat 117 darab közlést tartalmaz.
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Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények
Jogutódlás
( 111 ) 115.754
( 732 ) BOSTIK SA, Colombes (FR)
( 111 ) 128.514
( 732 ) W. R. Grace & Co. - Conn., Columbia, Maryland (US)
( 111 ) 135.111
( 732 ) Portfolio Concentrate Solutions Unlimited Company, Little Island, Co.Cork (IE)
( 111 ) 147.204
( 732 ) Correvio International Sárl, Geneva (CH)
( 111 ) 162.772
( 732 ) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, Győr (HU)
( 111 ) 177.617
( 732 ) Correvio International Sárl, Geneva (CH)
( 111 ) 185.000
( 732 ) Dante International Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 190.434
( 732 ) Dante International Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 190.623
( 732 ) Flowcrete Group Limited, Cheshire (GB)
( 111 ) 190.859
( 732 ) Dante International Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 198.873
( 732 ) Közélet Kiadó Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 200.097
( 732 ) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, Győr (HU)
( 111 ) 200.735
( 732 ) Soyal Technology Co., Ltd., New Taipei City 221, Taiwan R.O.C. (TW)
( 111 ) 205.820
( 732 ) Dante International Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 205.821
( 732 ) Dante International Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 206.257
( 732 ) "A Szikla" Múzeumi Közhasznú Alapítvány, Budapest (HU)
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( 111 ) 207.153
( 732 ) "A Szikla" Múzeumi Közhasznú Alapítvány, Budapest (HU)
( 111 ) 209.358
( 732 ) Inotay Petra Lujza, Budapest (HU)
( 111 ) 212.473
( 732 ) BETLEN AG, Cham (CH)
( 111 ) 214.225
( 732 ) Beerd Brew Design Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 220.666
( 732 ) One Identity Software International Limited, Dublin 2 (IE)
( 111 ) 220.667
( 732 ) One Identity Software International Limited, Dublin 2 (IE)
( 111 ) 220.668
( 732 ) One Identity Software International Limited, Dublin 2 (IE)
( 111 ) 220.684
( 732 ) One Identity Software International Limited, Dublin 2 (IE)
( 111 ) 221.116
( 732 ) "A Szikla" Múzeumi Közhasznú Alapítvány, Budapest (HU)
( 111 ) 221.360
( 732 ) "A Szikla" Múzeumi Közhasznú Alapítvány, Budapest (HU)
( 111 ) 221.362
( 732 ) "A Szikla" Múzeumi Közhasznú Alapítvány, Budapest (HU)
( 111 ) 225.820
( 732 ) Dante International Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
A rovat 28 darab közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás
( 111 ) 128.521
( 732 ) Alticor Inc., East Ada, Michigan (US)
( 740 ) Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 128.687
( 732 ) Tetra Laval Holdings and Finance S.A., Pully (CH)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest
( 111 ) 128.996
( 732 ) Iconix Luxembourg Holdings SARL, Luxembourg (LU)
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( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

( 111 ) 132.373
( 732 ) INVISTA Textiles (U.K.) Limited, Manchester (GB)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest
( 111 ) 148.751
( 732 ) INVISTA Textiles (U.K.) Limited, Manchester (GB)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest
( 111 ) 159.150
( 732 ) AbbVie Inc., North Chicago, Illinois (US)
( 740 ) Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 160.296
( 732 ) Eli Lilly and Company, Indianapolis, Indiana (US)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest
( 111 ) 162.379
( 732 ) ICONIX Europe LLC, New York, New York (US)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest
( 111 ) 163.655
( 732 ) Tetra Laval Holdings and Finance S.A., Pully (CH)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest
( 111 ) 163.656
( 732 ) Tetra Laval Holdings and Finance S.A., Pully (CH)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest
( 111 ) 199.150
( 732 ) Bausch Health Ireland Limited, Dublin 24 (IE)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 200.028
( 732 ) Akzo Nobel Coatings International B.V., Arnhem (NL)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 200.351
( 732 ) ELECTRO-COORD Magyarország Háztartási Gép- és Elektronikai Hulladék Hasznosítást Koordináló Nonprofit
Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Szederjessy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 207.015
( 732 ) CONSOLIDATED ARTISTS B.V., 3012 EP Rotterdam (NL)
( 740 ) Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 217.181
( 732 ) RTL Group Deutschland Markenverwaltungs GmbH, Köln (DE)
( 740 ) GONDA Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 111 ) 226.512
( 732 ) RTL Group Deutschland Markenverwaltungs GmbH, Köln (DE)
( 740 ) GONDA Ügyvédi Iroda, Budapest
A rovat 16 darab közlést tartalmaz.

Képviselet megszűnése
( 111 ) 128.521
( 732 ) Alticor Inc., East Ada, Michigan (US)
( 111 ) 128.687
( 732 ) Tetra Laval Holdings and Finance S.A., Pully (CH)
( 111 ) 128.996
( 732 ) Iconix Luxembourg Holdings SARL, Luxembourg (LU)
( 111 ) 132.373
( 732 ) INVISTA Textiles (U.K.) Limited, Manchester (GB)
( 111 ) 148.751
( 732 ) INVISTA Textiles (U.K.) Limited, Manchester (GB)
( 111 ) 160.296
( 732 ) Eli Lilly and Company, Indianapolis, Indiana (US)
( 111 ) 162.379
( 732 ) ICONIX Europe LLC, New York, New York (US)
( 111 ) 163.655
( 732 ) Tetra Laval Holdings and Finance S.A., Pully (CH)
( 111 ) 163.656
( 732 ) Tetra Laval Holdings and Finance S.A., Pully (CH)
( 111 ) 199.150
( 732 ) Bausch Health Ireland Limited, Dublin 24 (IE)
( 111 ) 200.028
( 732 ) Akzo Nobel Coatings International B.V., Arnhem (NL)
( 111 ) 200.351
( 732 ) ELECTRO-COORD Magyarország Háztartási Gép- és Elektronikai Hulladék Hasznosítást Koordináló Nonprofit
Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 207.015
( 732 ) CONSOLIDATED ARTISTS B.V., 3012 EP Rotterdam (NL)
A rovat 13 darab közlést tartalmaz.
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Név-, illetve címváltozás
( 111 ) 128.944
( 732 ) Sharp Kabushiki Kaisha (Sharp Corporation), Sakai City, Osaka (JP)
( 111 ) 128.996
( 732 ) Iconix Luxembourg Holdings SARL, Luxembourg (LU)
( 111 ) 137.059
( 732 ) Chiquita Brands L.L.C.,, Fort Lauderdale, Florida (US)
( 111 ) 147.900
( 732 ) Chiquita Brands L.L.C., Fort Lauderdale, Florida (US)
( 111 ) 147.901
( 732 ) Chiquita Brands L.L.C., Fort Lauderdale, Florida (US)
( 111 ) 160.798
( 732 ) SZEGEDFISH Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Szeged (HU)
( 111 ) 161.403
( 732 ) CEVA SANTE ANIMALE, Libourne (FR)
( 111 ) 162.354
( 732 ) Philip Morris Global Brands Inc., New York, New York (US)
( 111 ) 162.384
( 732 ) Lantos Judit Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)
( 111 ) 163.362
( 732 ) Berol Corporation (Delaware állam törvényei szerint működő cég), Atlanta (US)
( 111 ) 164.034
( 732 ) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 164.092
( 732 ) DOM-ELZETT Zárgyártó és Kereskedelmi Kft., Sopron (HU)
( 111 ) 164.606
( 732 ) Szegedi Sport és Fürdők Kft., Szeged (HU)
( 111 ) 166.592
( 732 ) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 166.593
( 732 ) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 167.482
( 732 ) NTT Communications Kabushiki Kaisha, also trading as NTT Communications Corporation, Tokió (JP)
( 111 ) 167.484
( 732 ) NTT Communications Kabushiki Kaisha, also trading as NTT Communications Corporation, Tokió (JP)
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( 111 ) 174.605
( 732 ) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 180.181
( 732 ) Shire Pharmaceuticals Ireland Limited, Dublin (IE)
( 111 ) 195.879
( 732 ) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 195.884
( 732 ) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 197.925
( 732 ) Flott-George Bt., Budapest (HU)
( 111 ) 198.836
( 732 ) Tellér Élelmiszer Nagykereskedelmi Kft., Felsőpakony (HU)
( 111 ) 199.617
( 732 ) Center Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 199.676
( 732 ) Hajnal Húskombinát Kft., Vámosszabadi (HU)
( 111 ) 200.082
( 732 ) Gál Ferenc Főiskola, Szeged (HU)
( 111 ) 200.315
( 732 ) Ringier Axel Springer Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 201.248
( 732 ) Kultindex Nonprofit Kft., Budapest 15 (HU)
( 111 ) 201.995
( 732 ) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 202.528
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 202.784
( 732 ) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 202.786
( 732 ) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 202.802
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 204.614
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
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( 111 ) 206.947
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 206.948
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 207.535
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest 10. (HU)
( 111 ) 208.035
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 208.868
( 732 ) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 208.878
( 732 ) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 209.105
( 732 ) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 209.113
( 732 ) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 209.114
( 732 ) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 209.118
( 732 ) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 209.612
( 732 ) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 210.120
( 732 ) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 210.701
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 210.810
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 211.292
( 732 ) BAT Pécsi Dohánygyár, Budapest (HU)
( 111 ) 211.363
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 211.525
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 211.541
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( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

( 111 ) 211.786
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 211.978
( 732 ) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 212.323
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 212.603
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 221.708
( 732 ) L'AMIA NATURA Kft., Budapest (HU)
A rovat 57 darab közlést tartalmaz.

Lajstromozó határozat visszavonása különleges gyorsított eljárásban
( 210 ) M 19 00232
( 731 ) EcoBuild Kft, Göd (HU)
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.
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Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények
Jogutódlás
( 210 ) M 19 00799
( 731 ) Openjobs Kft., Győr (HU)
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.

Képviselet változás
( 210 ) M 19 00966
( 731 ) 7x7 Autó Flotta Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.
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NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 111 ) 443.344
( 541 ) LANDORA
( 511 ) 5, 29
( 580 ) 2019.02.28.
( 450 ) GAZ 07/2019
( 111 ) 969.862
( 541 ) TOPSTEP
( 511 ) 6, 17, 19
( 580 ) 2019.02.28.
( 450 ) GAZ 07/2019
( 111 ) 1.141.597
( 541 ) NEPTUNE
( 511 ) 17
( 580 ) 2019.03.14.
( 450 ) GAZ 09/2019
( 111 ) 1.286.995
( 541 ) TUNDRA
( 511 ) 32-33
( 580 ) 2019.02.28.
( 450 ) GAZ 07/2019
( 111 ) 1.298.166
( 546 )

( 511 ) 30-31
( 580 ) 2019.03.07.
( 450 ) GAZ 08/2019
( 111 ) 1.390.529
( 546 )
( 511 ) 39, 41, 43
( 580 ) 2019.03.07.
( 450 ) GAZ 08/2019
( 111 ) 1.390.545
( 546 )

( 511 ) 35, 39-40
( 580 ) 2019.02.28.
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( 450 ) GAZ 07/2019
( 111 ) 1.448.210
( 546 )
( 511 ) 18, 25, 35
( 580 ) 2019.03.07.
( 450 ) GAZ 08/2019
( 111 ) 1.452.050
( 546 )
( 511 ) 35
( 580 ) 2019.02.28.
( 450 ) GAZ 07/2019
( 111 ) 1.452.055
( 546 )
( 511 ) 16, 35-36, 41-42
( 580 ) 2019.02.28.
( 450 ) GAZ 07/2019
( 111 ) 1.452.077
( 546 )

( 511 ) 35, 39, 43
( 580 ) 2019.02.28.
( 450 ) GAZ 07/2019
( 111 ) 1.452.096
( 541 ) IPEX
( 511 ) 9, 16, 25, 35-36, 38-39, 41-42, 45
( 580 ) 2019.02.28.
( 450 ) GAZ 07/2019
( 111 ) 1.452.168
( 546 )
( 511 ) 7
( 580 ) 2019.02.28.
( 450 ) GAZ 07/2019
( 111 ) 1.452.173
( 546 )
( 511 ) 14, 35
( 580 ) 2019.02.28.
( 450 ) GAZ 07/2019
( 111 ) 1.452.219
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( 546 )
( 511 ) 3, 5
( 580 ) 2019.02.28.
( 450 ) GAZ 07/2019
( 111 ) 1.452.224
( 546 )

( 511 ) 7
( 580 ) 2019.02.28.
( 450 ) GAZ 07/2019
( 111 ) 1.452.251
( 546 )

( 511 ) 9, 28, 41
( 580 ) 2019.02.28.
( 450 ) GAZ 07/2019
( 111 ) 1.452.257
( 541 ) LOKÁLKA
( 511 ) 29-30, 32
( 580 ) 2019.02.28.
( 450 ) GAZ 07/2019
( 111 ) 1.452.293
( 541 ) B-LIFE BOTANICALS
( 511 ) 32
( 580 ) 2019.02.28.
( 450 ) GAZ 07/2019
( 111 ) 1.452.301
( 541 ) B-LIFE
( 511 ) 32
( 580 ) 2019.02.28.
( 450 ) GAZ 07/2019
( 111 ) 1.452.312
( 546 )
( 511 ) 3, 5
( 580 ) 2019.02.28.
( 450 ) GAZ 07/2019
( 111 ) 1.452.315
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( 546 )
( 511 ) 11, 17, 19
( 580 ) 2019.02.28.
( 450 ) GAZ 07/2019
( 111 ) 1.452.322
( 546 )
( 511 ) 25
( 580 ) 2019.02.28.
( 450 ) GAZ 07/2019
( 111 ) 1.452.324
( 541 ) KALAPOD
( 511 ) 25, 35
( 580 ) 2019.02.28.
( 450 ) GAZ 07/2019
( 111 ) 1.452.397
( 546 )

( 511 ) 35, 39, 43
( 580 ) 2019.02.28.
( 450 ) GAZ 07/2019
( 111 ) 1.452.415
( 546 )

( 511 ) 30
( 580 ) 2019.02.28.
( 450 ) GAZ 07/2019
( 111 ) 1.452.417
( 546 )

( 511 ) 35, 43
( 580 ) 2019.02.28.
( 450 ) GAZ 07/2019
( 111 ) 1.452.498
( 546 )
( 511 ) 3, 5, 16, 18, 21, 28-33, 35
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( 580 ) 2019.02.28.
( 450 ) GAZ 07/2019
( 111 ) 1.452.500
( 546 )

( 511 ) 7
( 580 ) 2019.02.28.
( 450 ) GAZ 07/2019
( 111 ) 1.452.510
( 546 )

( 511 ) 9, 12, 16, 25, 35-36, 39
( 580 ) 2019.02.28.
( 450 ) GAZ 07/2019
( 111 ) 1.452.645
( 541 ) NUGY
( 511 ) 30, 32
( 580 ) 2019.02.28.
( 450 ) GAZ 07/2019
( 111 ) 1.452.650
( 541 ) FACE STUDIO SHIMMER HIGHLIGHT
( 511 ) 3
( 580 ) 2019.02.28.
( 450 ) GAZ 07/2019
( 111 ) 1.452.731
( 546 )

( 511 ) 3, 35
( 580 ) 2019.02.28.
( 450 ) GAZ 07/2019
( 111 ) 1.452.753
( 541 ) NOTTIUV SIUOL
( 511 ) 9, 14, 18, 25
W195

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 11. szám, 2019.06.14.
Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése

( 580 ) 2019.02.28.
( 450 ) GAZ 07/2019
( 111 ) 1.452.836
( 546 )

( 511 ) 4, 7-9, 11-12, 14, 20-21, 28, 35
( 580 ) 2019.02.28.
( 450 ) GAZ 07/2019
( 111 ) 1.452.856
( 546 )

( 511 ) 34
( 580 ) 2019.02.28.
( 450 ) GAZ 07/2019
( 111 ) 1.452.862
( 546 )
( 511 ) 14
( 580 ) 2019.02.28.
( 450 ) GAZ 07/2019
( 111 ) 1.452.939
( 541 ) GENTIRE
( 511 ) 12
( 580 ) 2019.02.28.
( 450 ) GAZ 07/2019
( 111 ) 1.452.987
( 546 )
( 511 ) 7
( 580 ) 2019.02.28.
( 450 ) GAZ 07/2019
( 111 ) 1.453.055
( 546 )

( 511 ) 24-25
( 580 ) 2019.02.28.
( 450 ) GAZ 07/2019
( 111 ) 1.453.088
( 541 ) DEFENSIREX
( 511 ) 5
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( 580 ) 2019.02.28.
( 450 ) GAZ 07/2019
( 111 ) 1.453.147
( 541 ) PREVENTIREX
( 511 ) 5
( 580 ) 2019.02.28.
( 450 ) GAZ 07/2019
( 111 ) 1.453.161
( 541 ) RECOVIREX
( 511 ) 5
( 580 ) 2019.02.28.
( 450 ) GAZ 07/2019
( 111 ) 1.453.230
( 541 ) NASALREX
( 511 ) 5
( 580 ) 2019.02.28.
( 450 ) GAZ 07/2019
( 111 ) 1.453.252
( 546 )

( 511 ) 3, 35
( 580 ) 2019.02.28.
( 450 ) GAZ 07/2019
( 111 ) 1.453.296
( 546 )

( 511 ) 18, 25
( 580 ) 2019.02.28.
( 450 ) GAZ 07/2019
( 111 ) 1.453.317
( 541 ) Visable
( 511 ) 35, 38, 42
( 580 ) 2019.02.28.
( 450 ) GAZ 07/2019
( 111 ) 1.453.355
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( 546 )

( 511 ) 28
( 580 ) 2019.02.28.
( 450 ) GAZ 07/2019
( 111 ) 1.453.414
( 541 ) DEFEND Car Protect
( 511 ) 36
( 580 ) 2019.02.28.
( 450 ) GAZ 07/2019
( 111 ) 1.453.418
( 541 ) TOYLINO
( 511 ) 12, 15-16, 19-20, 27-28
( 580 ) 2019.02.28.
( 450 ) GAZ 07/2019
( 111 ) 1.453.467
( 541 ) NIPPON STEEL CORPORATION
( 511 ) 1-2, 4, 6-7, 9, 11-12, 16-17, 19, 21, 26, 37, 39-40, 42
( 580 ) 2019.02.28.
( 450 ) GAZ 07/2019
( 111 ) 1.453.497
( 541 ) DEFEND GAP
( 511 ) 36
( 580 ) 2019.02.28.
( 450 ) GAZ 07/2019
( 111 ) 1.453.538
( 546 )

( 511 ) 9, 42
( 580 ) 2019.02.28.
( 450 ) GAZ 07/2019
( 111 ) 1.453.559
( 541 ) FEX
( 511 ) 9
( 580 ) 2019.03.07.
( 450 ) GAZ 08/2019
( 111 ) 1.453.602
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( 541 ) FITCOR
( 511 ) 5
( 580 ) 2019.03.07.
( 450 ) GAZ 08/2019
( 111 ) 1.453.755
( 546 )

( 511 ) 9
( 580 ) 2019.03.07.
( 450 ) GAZ 08/2019
( 111 ) 1.453.763
( 546 )

( 511 ) 17
( 580 ) 2019.03.07.
( 450 ) GAZ 08/2019
( 111 ) 1.453.766
( 546 )
( 511 ) 10
( 580 ) 2019.03.07.
( 450 ) GAZ 08/2019
( 111 ) 1.453.842
( 546 )
( 511 ) 9
( 580 ) 2019.03.07.
( 450 ) GAZ 08/2019
( 111 ) 1.453.848
( 546 )

( 511 ) 37
( 580 ) 2019.03.07.
( 450 ) GAZ 08/2019
( 111 ) 1.453.894
( 546 )

( 511 ) 41
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( 580 ) 2019.03.07.
( 450 ) GAZ 08/2019
( 111 ) 1.453.916
( 546 )
( 511 ) 7
( 580 ) 2019.03.07.
( 450 ) GAZ 08/2019
( 111 ) 1.453.927
( 546 )
( 511 ) 11
( 580 ) 2019.03.07.
( 450 ) GAZ 08/2019
( 111 ) 1.453.932
( 546 )
( 511 ) 5
( 580 ) 2019.03.07.
( 450 ) GAZ 08/2019
( 111 ) 1.453.947
( 546 )

( 511 ) 7
( 580 ) 2019.03.07.
( 450 ) GAZ 08/2019
( 111 ) 1.453.994
( 541 ) RedDOT
( 511 ) 37
( 580 ) 2019.03.07.
( 450 ) GAZ 08/2019
( 111 ) 1.454.033
( 546 )
( 511 ) 25
( 580 ) 2019.03.07.
( 450 ) GAZ 08/2019
( 111 ) 1.454.113
( 546 )
( 511 ) 43
( 580 ) 2019.03.07.
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( 450 ) GAZ 08/2019
( 111 ) 1.454.160
( 546 )

( 511 ) 9
( 580 ) 2019.03.07.
( 450 ) GAZ 08/2019
( 111 ) 1.454.172
( 546 )
( 511 ) 16, 21, 43
( 580 ) 2019.03.07.
( 450 ) GAZ 08/2019
( 111 ) 1.454.190
( 546 )

( 511 ) 45
( 580 ) 2019.03.07.
( 450 ) GAZ 08/2019
( 111 ) 1.454.210
( 546 )

( 511 ) 7
( 580 ) 2019.03.07.
( 450 ) GAZ 08/2019
( 111 ) 1.454.253
( 541 ) DEZAFTAN
( 511 ) 3, 5
( 580 ) 2019.03.07.
( 450 ) GAZ 08/2019
( 111 ) 1.454.264
( 546 )
( 511 ) 9
( 580 ) 2019.03.07.
( 450 ) GAZ 08/2019
( 111 ) 1.454.387
( 541 ) DAKON
W201

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 11. szám, 2019.06.14.
Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése

( 511 ) 6, 9, 11, 37, 42
( 580 ) 2019.03.07.
( 450 ) GAZ 08/2019
( 111 ) 1.454.416
( 546 )
( 511 ) 3-4, 9, 11-12, 16, 18, 20-21, 24-25, 27
( 580 ) 2019.03.07.
( 450 ) GAZ 08/2019
( 111 ) 1.454.551
( 541 ) EMINENT PLATINUM
( 511 ) 31
( 580 ) 2019.03.07.
( 450 ) GAZ 08/2019
( 111 ) 1.454.621
( 541 ) 1.1 MILLIONAIRES
( 511 ) 9
( 580 ) 2019.03.07.
( 450 ) GAZ 08/2019
( 111 ) 1.454.622
( 546 )

( 511 ) 30, 32-33
( 580 ) 2019.03.07.
( 450 ) GAZ 08/2019
( 111 ) 1.454.635
( 546 )

( 511 ) 12
( 580 ) 2019.03.07.
( 450 ) GAZ 08/2019
( 111 ) 1.454.678
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( 546 )
( 511 ) 9, 39
( 580 ) 2019.03.07.
( 450 ) GAZ 08/2019
( 111 ) 1.454.696
( 541 ) wownuts
( 511 ) 29-30
( 580 ) 2019.03.07.
( 450 ) GAZ 08/2019
( 111 ) 1.454.744
( 546 )

( 511 ) 12, 36, 39
( 580 ) 2019.03.07.
( 450 ) GAZ 08/2019
( 111 ) 1.454.878
( 546 )
( 511 ) 45
( 580 ) 2019.03.14.
( 450 ) GAZ 09/2019
( 111 ) 1.454.913
( 591 )

( 511 ) 32
( 580 ) 2019.03.14.
( 450 ) GAZ 09/2019
( 111 ) 1.454.923
( 546 )
( 511 ) 6, 9, 11, 37, 42
( 580 ) 2019.03.14.
( 450 ) GAZ 09/2019
( 111 ) 1.454.925
( 546 )
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( 511 ) 32
( 580 ) 2019.03.14.
( 450 ) GAZ 09/2019
( 111 ) 1.455.031
( 541 ) AVE NATURA
( 511 ) 3, 5
( 580 ) 2019.03.14.
( 450 ) GAZ 09/2019
( 111 ) 1.455.105
( 546 )

( 511 ) 12, 18, 24-25, 28
( 580 ) 2019.03.14.
( 450 ) GAZ 09/2019
( 111 ) 1.455.136
( 541 ) MASTERS OF PASTA
( 511 ) 30, 35, 41, 43
( 580 ) 2019.03.14.
( 450 ) GAZ 09/2019
( 111 ) 1.455.174
( 546 )
( 511 ) 45
( 580 ) 2019.03.14.
( 450 ) GAZ 09/2019
( 111 ) 1.455.175
( 541 ) EMINENT GOLD
( 511 ) 31
( 580 ) 2019.03.14.
( 450 ) GAZ 09/2019
( 111 ) 1.455.199
( 541 ) GRANADILLA
( 511 ) 36, 42
( 580 ) 2019.03.14.
( 450 ) GAZ 09/2019
( 111 ) 1.455.236
( 541 ) Haertha
( 511 ) 40, 42
( 580 ) 2019.03.14.
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( 450 ) GAZ 09/2019
( 111 ) 1.455.322
( 546 )

( 511 ) 9-10, 25, 35
( 580 ) 2019.03.14.
( 450 ) GAZ 09/2019
( 111 ) 1.455.350
( 546 )

( 511 ) 6-7, 9, 12, 35, 37-39, 41
( 580 ) 2019.03.14.
( 450 ) GAZ 09/2019
( 111 ) 1.455.434
( 546 )

( 511 ) 19
( 580 ) 2019.03.14.
( 450 ) GAZ 09/2019
( 111 ) 1.455.436
( 546 )
( 511 ) 19
( 580 ) 2019.03.14.
( 450 ) GAZ 09/2019
( 111 ) 1.455.465
( 546 )

( 511 ) 19
( 580 ) 2019.03.14.
( 450 ) GAZ 09/2019
( 111 ) 1.455.466
( 546 )

( 511 ) 19
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( 580 ) 2019.03.14.
( 450 ) GAZ 09/2019
( 111 ) 1.455.594
( 546 )
( 511 ) 9
( 580 ) 2019.03.14.
( 450 ) GAZ 09/2019
( 111 ) 1.455.700
( 546 )

( 511 ) 17
( 580 ) 2019.03.14.
( 450 ) GAZ 09/2019
( 111 ) 1.455.725
( 541 ) Nomu-Protec
( 511 ) 5
( 580 ) 2019.03.14.
( 450 ) GAZ 09/2019
( 111 ) 1.455.750
( 541 ) Starsil
( 511 ) 1
( 580 ) 2019.03.14.
( 450 ) GAZ 09/2019
( 111 ) 1.455.784
( 546 )

( 511 ) 25
( 580 ) 2019.03.14.
( 450 ) GAZ 09/2019
( 111 ) 1.455.792
( 541 ) FLORFLU
( 511 ) 5
( 580 ) 2019.03.14.
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( 450 ) GAZ 09/2019
( 111 ) 1.455.793
( 541 ) FLOVUXIN
( 511 ) 5
( 580 ) 2019.03.14.
( 450 ) GAZ 09/2019
( 111 ) 1.455.907
( 546 )
( 511 ) 6, 9
( 580 ) 2019.03.14.
( 450 ) GAZ 09/2019
A rovat 108 darab közlést tartalmaz.

W207

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 11. szám, 2019.06.14.
Nemzetközi védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése

Bejegyzések a kiegészítő lajstromba
Védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése
( 111 ) 1.103.667
( 151 ) 2019.06.03.
( 111 ) 1.224.316
( 151 ) 2019.04.29.
( 111 ) 1.300.062
( 151 ) 2019.06.03.
( 111 ) 1.304.402
( 151 ) 2019.06.03.
( 111 ) 1.305.864
( 151 ) 2019.06.03.
( 111 ) 1.306.013
( 151 ) 2019.06.03.
( 111 ) 1.311.889
( 151 ) 2019.06.03.
( 111 ) 1.315.959
( 151 ) 2019.06.03.
( 111 ) 1.319.558
( 151 ) 2019.04.29.
( 111 ) 1.327.461
( 151 ) 2019.06.03.
( 111 ) 1.338.903
( 151 ) 2019.06.03.
( 111 ) 1.347.110
( 151 ) 2019.06.03.
( 111 ) 1.347.144
( 151 ) 2019.06.03.
( 111 ) 1.359.033
( 151 ) 2019.04.29.
( 111 ) 1.400.029
( 151 ) 2019.06.03.
( 111 ) 1.400.673
( 151 ) 2019.06.03.

W208

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 11. szám, 2019.06.14.
Nemzetközi védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése

( 111 ) 1.416.910
( 151 ) 2019.06.03.
( 111 ) 1.417.397
( 151 ) 2019.06.03.
( 111 ) 1.429.752
( 151 ) 2019.04.29.
( 111 ) 1.429.753
( 151 ) 2019.04.29.
( 111 ) 1.429.760
( 151 ) 2019.04.29.
( 111 ) 1.429.764
( 151 ) 2019.04.29.
( 111 ) 1.429.768
( 151 ) 2019.04.29.
( 111 ) 1.429.799
( 151 ) 2019.04.29.
( 111 ) 1.429.819
( 151 ) 2019.04.29.
( 111 ) 1.429.922
( 151 ) 2019.04.29.
( 111 ) 1.429.927
( 151 ) 2019.04.29.
( 111 ) 1.429.943
( 151 ) 2019.04.29.
( 111 ) 1.429.947
( 151 ) 2019.04.29.
( 111 ) 1.429.955
( 151 ) 2019.04.29.
( 111 ) 1.429.975
( 151 ) 2019.04.29.
( 111 ) 1.429.997
( 151 ) 2019.04.29.
( 111 ) 1.430.031
( 151 ) 2019.04.29.
( 111 ) 1.430.054
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( 151 ) 2019.04.29.
( 111 ) 1.430.125
( 151 ) 2019.04.29.
( 111 ) 1.430.136
( 151 ) 2019.04.29.
( 111 ) 1.430.162
( 151 ) 2019.04.29.
( 111 ) 1.430.183
( 151 ) 2019.04.29.
( 111 ) 1.430.334
( 151 ) 2019.04.29.
( 111 ) 1.430.373
( 151 ) 2019.04.29.
( 111 ) 1.430.443
( 151 ) 2019.04.29.
( 111 ) 1.430.470
( 151 ) 2019.04.29.
( 111 ) 1.430.513
( 151 ) 2019.04.29.
( 111 ) 1.430.517
( 151 ) 2019.04.29.
( 111 ) 1.430.551
( 151 ) 2019.04.29.
( 111 ) 1.430.568
( 151 ) 2019.04.29.
( 111 ) 1.430.569
( 151 ) 2019.04.29.
( 111 ) 1.430.646
( 151 ) 2019.04.29.
( 111 ) 1.430.664
( 151 ) 2019.04.29.
( 111 ) 1.430.791
( 151 ) 2019.04.29.
( 111 ) 1.430.841
( 151 ) 2019.04.29.
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( 111 ) 1.430.925
( 151 ) 2019.04.29.
( 111 ) 1.430.941
( 151 ) 2019.04.29.
( 111 ) 1.431.002
( 151 ) 2019.06.03.
( 111 ) 1.431.049
( 151 ) 2019.06.03.
( 111 ) 1.431.051
( 151 ) 2019.06.03.
( 111 ) 1.431.261
( 151 ) 2019.06.03.
( 111 ) 1.431.322
( 151 ) 2019.06.03.
( 111 ) 1.431.337
( 151 ) 2019.06.03.
( 111 ) 1.431.415
( 151 ) 2019.06.03.
( 111 ) 1.431.478
( 151 ) 2019.06.03.
( 111 ) 1.431.529
( 151 ) 2019.06.03.
( 111 ) 1.431.558
( 151 ) 2019.06.03.
( 111 ) 1.431.586
( 151 ) 2019.06.03.
( 111 ) 1.431.673
( 151 ) 2019.06.03.
( 111 ) 1.431.692
( 151 ) 2019.06.03.
( 111 ) 1.431.693
( 151 ) 2019.06.03.
( 111 ) 1.431.711
( 151 ) 2019.06.03.
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( 111 ) 1.431.942
( 151 ) 2019.06.03.
( 111 ) 1.432.029
( 151 ) 2019.06.03.
( 111 ) 1.432.034
( 151 ) 2019.06.03.
( 111 ) 1.432.042
( 151 ) 2019.06.03.
( 111 ) 1.432.052
( 151 ) 2019.06.03.
( 111 ) 1.432.054
( 151 ) 2019.06.03.
( 111 ) 1.432.064
( 151 ) 2019.06.03.
( 111 ) 1.432.083
( 151 ) 2019.06.03.
( 111 ) 1.432.192
( 151 ) 2019.06.03.
( 111 ) 1.432.207
( 151 ) 2019.06.04.
( 111 ) 1.432.278
( 151 ) 2019.06.03.
( 111 ) 1.432.360
( 151 ) 2019.06.03.
( 111 ) 1.432.422
( 151 ) 2019.06.03.
A rovat 81 darab közlést tartalmaz.
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