Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 12. szám, 2019.06.28.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 227.677
( 151 ) 2019.04.17.
( 210 ) M 18 02848
( 220 ) 2018.10.01.
( 732 ) MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, Düsseldorf (DE)
( 740 ) Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Elektronikus adatbázisok; elektronikus formátumú kezelési útmutatók; kezelési útmutatók számítógépes

programok formájában; oktató és tanító készülékek és eszközök; online magazinok (blogok); letölthető on-line
elektronikus kiadványok; szoftver és szoftver alkalmazások; számítógépek; okostelefonok; adatfeldolgozó
készülékek, berendezések; adatbázisok; adattároló eszközök, közegek; média tartalmak; számítógéphez kialakított
perifériák; laptop számítógépek; letölthető elektronikus kiadványok; USB pendrive-ok; memóriakártyák;
kompaktlemezek, DVD-k; digitális tárolási média; szemüvegek; hangszórószekrények, hangszóródobozok;
lézeres mutatók (világító mutatóeszközök, mutatópálcák); zsebszámológépek.
16

Papírból, kartonból vagy műanyagból készült tasakok és cikkek árucikkek csomagolásához és tárolásához;

papír-írószer áruk; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések]; nyomtatványok; papír és
karton; papírvágó kések [irodai cikkek]; poszterek; térképek; javító és törlő eszközök; golyóstollak;
könyvkötészeti cikkek; fényképek [nyomtatott]; anyagok művészek részére; irodai kellékek, kivéve bútorok;
iratgyűjtők, dossziék [papíráruk]; öntapadós címkék, matricák [papíripari]; irodaszer szekrények [irodai
kellékek]; ceruzák; blokkok [papíráruk]; könyvecskék, brosúrák; papírnehezékek; asztali iratrendező tálcák;
írólap, írópapír; prospektusok; könyvek; könyvtámaszok; címkék papírból vagy kartonból; zászlók papírból;
szórólapok; műanyagfóliák csomagolásra; újrahasznosított cellulózlapok csomagoláshoz; üdvözlőlapok,
üdvözlőkártyák; ajándékkártyák papírból; papír, karton és műanyag feltöltőkártyák vásárláshoz; naptárak;
kártyák; katalógusok; fénymásolópapír, nyomtatópapír; szövegkiemelő tollak; noteszok; dossziék (papíráruk)
[irodai kellékek]; papírzsebkendők, papírtörlők; radírgumik; asztali könyöklők; fényképtartók; pecsétbélyegek;
bélyegzőtartók; bélyegző [pecsét] tartó dobozok; bélyegzőpárnák, festékpárnák; palatáblák [íráshoz]; folyóiratok;
újságok; kiadványok.
35

Kis- és/vagy nagykereskedelmi szolgáltatások, úgy is mint katalógusokon keresztül történő online vagy

postai rendelések az alábbi termékek vonatkozásában: élelmiszerek, luxus cikkek, dohány, alkoholos és
alkoholmentes italok, vegyszerek, tisztítókészítmények, polírozó készítmények, dörzsölő és mosószerek,
testápolási cikkek, gyógyászati termékek, kozmetikai szerek, szépségápolási termékek, egészségügyi/higiéniai
készítmények, gyógyászati, gyógyszerészeti és állatgyógyászati eszközök, illatszerek, papír, papír-írószer áruk,
ruházati cikkek, ruhakiegészítők, cipők, lábbelik, kalapáruk, lábtörlők, háztartási cikkek, gépek háztartási
használatra, kéziszerszámok, építőanyagok, kertészeti cikkek, kertészeti felszerelések, optikai cikkek, elektromos
vagy elektronikus berendezések, szoftver, számítógépes hardver, okostelefonok, telefonok, számítógépek,
ékszerek, órák, letölthető zenefájlok, letölthető videofelvételek, letölthető játékok, letölthető szoftverek és
alkalmazások, sportcikkek, textiláruk, táskák, csomagolóanyagok, papírtermékek, fűtő- és hűtőkészülékek,
formanyomtatványok, világítókészülékek, fémáru cikkek, esernyők, műalkotások, konyhai eszközök (kisméretű),
tűzhelyek, háztartási és ipari konyhagépek, vágóeszközök, evőeszközök, kések, ollók, játékok, bútorok,
lakberendezési tárgyak, autótartozékok, gyertyák, szerszámok és fémáruk, cikkek a DIY termékekhez, virágok,
növények, magvak, hobby és kézműves kellékek, elektromos és elektronikus árucikkek, hangfelvétel- és
adathordozók, világító-, főző-, fűtő-, hűtő-, szárítókészülékek, szellőztető berendezések, szaniter berendezések és
szaniter szerelvények, járművek, járműalkatrészek és járműtartozékok, pirotechnikai eszközök, optikai
készülékek és eszközök, hangszerek, irodai kellékek, táskák és lószerszámok, sátor, ponyvák, vitorlavásznak,
bőrök és műbőrök, mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti termékek, táplálékok és takarmányok állatoknak és
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kiegészítők, táplálékok és takarmányok állatoknak, dohányzási cikkek; humánerőforrás-gazdálkodási és felvételi

szolgáltatások, személyzeti tanácsadás, személyzeti felvétel, személyzeti irányítás, személyzeti toborzás; az üzleti
adatok gyűjtése és rendszerezése; a másoknak szóló hirdetések terjesztése on-line elektronikus kommunikációs
hálózaton keresztül; on-line megrendelések számítógépes feldolgozása; üzleti információk összeállítása
adatbázisokban; számítógépes adatbázisban a mások áruiról és szolgáltatásairól szóló hirdetési információk
összeállítása; a bónusz- és hűségprogramok fejlesztése, mint ügyfélmegtartó intézkedések formájában marketing
célokra, kedvezményes szállítási szolgáltatásokkal; bónusz- és hűségprogramok mint ügyfélhűség programok
fejlesztése, nevezetesen egy kedvezmény program kezelése, amely résztvevőknek engedményeket biztosít a
szállítási szolgáltatásokra vonatkozóan a tagok kedvezményes rendszere alkalmazásával; kereskedelmi és üzleti
kapcsolatok szervezése áruk és szolgáltatások értékesítésére és vásárlására; általános és fogyasztási cikkek
tekintetében a megrendelések elhelyezése, rendelésszállítás és számlaügyintézés, ideértve az elektronikus
kereskedelmet is; szolgáltatások bemutatása az interneten; előfizetések ügyintézése; üzleti tanácsadás,
professzionális üzleti tanácsadás, vezetői tanácsadás, professzionális tanácsadás vállalkozás indításához,
professzionális üzleti tanácsadás a franchise-stratégiákhoz; üzleti menedzsment szolgáltatások; üzleti
menedzsment és szervezési segítség a gasztronómia, a kereskedelem, a vendéglátás, a szállodai és kereskedelmi
kisvállalkozások számára; marketing; merchandising; piackutatás; hirdetési- és reklámszolgáltatások;
reklámszövegek közzététele; PR szolgáltatások; kereskedelmi és reklámcélú vásárok és kiállítások szervezése;
kereskedelmi szolgáltatás és fogyasztói információs szolgáltatás, nevezetesen árverés szolgáltatás, automaták
bérbeadása, elhelyezéssel kapcsolatos szolgáltatás, üzleti kapcsolatok szervezése, kollektív vásárlási szolgáltatás,
kereskedelmi értékelési szolgáltatás; versenyek szervezése, ügynökségi szolgáltatások; import-export ügynöki
szolgáltatás, tárgyalással és elhelyezéssel kapcsolatos szolgáltatások, megrendeléssel kapcsolatos szolgáltatások,
ár-összehasonlító szolgáltatás, egyéb előfizetési szolgáltatások beszerzési szolgáltatása; irodai szolgáltatások;
segítségnyújtás az üzleti tevékenységekben; adminisztratív szolgáltatások; üzleti elemzés, kutatás és információs
szolgáltatások; ügyfélhűséggel, ösztönzőkkel, előnyökkel és bónuszrendszerekkel kapcsolatos szolgáltatások;
fogyasztói tanácsadás; bónusz, hűség, ösztönzési és ajándékozási rendszerek szervezése, vezetése és kezelése a
fogyasztók számára marketing szempontok szerint; rajz, ajándék, utalvány és nyereményjáték szervezése
fogyasztók számára a fogyasztói hűségprogramok keretén belül; vásárlói események lebonyolítása reklámcélokra;
áruk és szolgáltatások bemutatása; áruk reklámcélú bemutatása a fogyasztók számára; adatbázisok összeállítása,
rendszerezése, frissítése és karbantartása; tanácsadás és konzultáció nyújtása bónusz, reklám, ajándék, jutalom,
nyereménytárgy, ösztönző és vásárlói hűségprogram keretében; vásárlási szolgáltatások [áruk és szolgáltatások
beszerzése vásárlók részére] marketing szempontok szerint; reklámszolgáltatások, nevezetesen reklámok
terjesztése mások számára elektronikus online kommunikációs hálózaton keresztül, valamint információgyűjtés
számítógépes adatbázisokban; import és export ügynökségek szolgáltatásai; megrendelések fogadása,
feldolgozása és kezelése (irodai funkciók); beszerzési szolgáltatások mások számára [áruk és szolgáltatások
vásárlása más vállalkozások számára]; megrendelés elhelyezés és kézbesítés, számlakezelés, beleértve az
e-kereskedelem keretein belül; számlázás; bónusz- és hűségprogramok mint ügyfél-hűségprogramok tervezése
marketing célokra [amennyiben a 35. osztályba tartoznak]; bónusz- és hűségprogramok nyomon követése a
statisztikai adatok összeállításához és a statisztikai adatok összetételéhez szükséges matematikai adatok
elemzésével [amennyiben a 35. osztályba tartozik]; hirdetések és reklámszolgáltatások; ügyfelek és az
ügyfélszolgálat vonzása postai reklám útján (levélküldés); kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások és vásárok
szervezése és lebonyolítása; hirdetési kezdeményezések tervezése, kidolgozása és lebonyolítása; szponzorálás
reklám formájában; nyomdai anyagok hirdetési célú közzététele; áruk bemutatása; értékesítési promóció mások
számára; hirdetési helyek, reklámanyagok és hirdetési idő kölcsönzése a kommunikációs médiában; minták
elosztása; szponzorálás keresés; marketing (piackutatás), digitális hálózatokon keresztül is; piackutatás;
közvélemény-kutatás; merchandising (értékesítési promóció); adatkeresés számítógépes fájlokban mások számára
és/vagy üzleti ügyekben; kereskedelmi információs ügynökségi szolgáltatások; adatok karbantartása
számítógépes adatbázisokban; áruk és szolgáltatások árvizsgálata; elektronikus rendszerben történt
megrendelések számlázása; irodagépek és berendezések, automaták és értékesítési standok bérbeadása; távközlési
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szolgáltatások előfizetéseinek intézése mások számára; címek nyújtása hirdetési célokra, kereskedelmi és üzleti

kapcsolatokra, többek között az interneten keresztül, kereskedelmi célú kereskedelmi tranzakciók nyújtása
másoknak, szintén e-kereskedelem útján, mobil rádió szerződések nyújtása (másoknak), áruk adás-vételével
kapcsolatos szerződések nyújtása másoknak; hirdetési és promóciós szerződések megkötése mások számára;
újság-előfizetések bonyolítása mások számára; szerződések beszerzése [mások számára].
36

Kölcsön, hitel, és lízing szolgáltatások; fizetési szolgáltatások; pénzügyi információs szolgáltatások,

adatszolgáltatás és tanácsadás az alábbiakkal kapcsolatban; adósságbehajtás és faktorálási szolgáltatások;
adománygyűjtés; szponzorálási szolgáltatások; pénzügyi jelentések készítése; befektetési szolgáltatások; zálogház
szolgáltatások; értékutalványok és kuponok kibocsátása; elektronikus fizetési forgalom lebonyolítása internetes
vásárláshoz; jótállási szolgáltatások és garancia szolgáltatások karbantartáshoz, javításhoz, elektromos és
elektronikus eszközök és felszerelések üzembehelyezéséhez és korszerűsítéséhez kapcsolódó garanciával és
kiterjesztett garanciával kapcsolatban; jótállási szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások; ingatlannal kapcsolatos
szolgáltatások; bankkártya szolgáltatások; bankügyletek lebonyolítása; alkuszi/ügynöki tevékenység;
adósságbehajtás; adóbecslés; pénzügyi tanácsadás; pénzügyi szponzorálás; pénzügyi értékelés [biztosítás,
bankügyletek, ingatlan]; finanszírozási szolgáltatások; bérházak kezelése; felszámolási szolgáltatások, pénzügyi;
ingatlantulajdon-kezelés; hitelirodai szolgáltatások; irodahelyiségek bérbeadása; pénzügyi menedzsment;
ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; vámügynöki pénzügyi szolgáltatások; terhelési [charge] kártyák
által folyósított kifizetések feldolgozása.
37

Karbantartási szolgáltatások; építés; elektromos és elektronikus berendezések, irodai berendezések javítása;

javítás az ingatlanszektorban; elektromos és elektronikus berendezésekkel és irodai berendezésekkel kapcsolatos
üzembe helyezési szolgáltatások; számítógép hardware és számítógépes hálózatok üzembe helyezése és
karbantartása.
38

Telekommunikációs szolgáltatások; információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes információkhoz

való hozzáférés biztosítása; telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz;
kommunikáció biztosítása számítógép terminálokkal; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatások [távközlési
szolgáltatások]; rádiós kommunikáció; műholdas kommunikációs szolgáltatások üzleti felhasználók számára;
elektronikus levelezés ; távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások; mobiltelefonos kommunikáció;
üzenetküldés; hírügynökségek; elektronikus üzenetgyűjtés és -átvitel; telefonos szolgáltatások; letölthető hang és
videofájlok elektronikus továbbítása számítógépen és kommunikációs hálózatokon keresztül; interaktív chat
szobák biztosítása számítógép felhasználók és előfizetők között történő üzenetátvitelre témák széles körére
vonatkozóan; elektronikus játékok, zene, filmek és videók adatfolyamos átvitele interneten keresztül; globális
számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása; azonosításra, elhelyezkedés meghatározásra,
csoportosításra, terjesztésre alkalmas elektronikus hálózatok biztosítása a felhasználók számára és az adatok és
linkek kezelése harmadik féltől származó számítógépes kiszolgálókhoz, számítógépes processzorokhoz és
számítógépes felhasználókhoz; az ételek és luxuscikkek online adatbázisaihoz való hozzáférés biztosítása;
adatátviteli szolgáltatások távközlési hálózatokon és vezeték nélküli távközlési hálózatokon keresztül a
szórakoztatóiparban; ételekhez, luxus és fogyasztási cikkekhez kapcsolódó termékinformációkhoz való
hozzáférés biztosítása; hang, videó és audiovizuális tartalmak biztosítása a közösségi hálózatokon keresztül
[műsorszórási szolgáltatások]; információs és szórakoztató célú társadalmi hálózat építési weboldalhoz való
hozzáférés biztosítása; online számítógépes adatbázisok és kereshető online adatbázisokhoz való hozzáférés
szerzése az információcsere és networking területén.
39

Áruszállítás autóval, biciklivel, teherautóval, kisteherautóval, busszal, vonattal, repülőgéppel,

tömegközlekedéssel, robottal, drónnal; szállítás; logisztika a szállítási szektorban; csomagok és/vagy áruk
csomagolása és tárolása; utazások szervezése; csomagok és/vagy áruk gyűjtése, fuvarozása, megrendelése,
szállítása; csomagok és/vagy áruk szállítása járművön, hajón, repülőgépen; logisztika a szállítási szektorban,
különösen áruk megrendelése a szállítási szektorban, áruk szállításának szervezése; szállítmányozási ügynökség;
fuvarozási szolgáltatások (teherszállítás), áruk vámjellegű behozatala mások számára kivételével; szállítási
ügynökség; küldemény nyomon követése, úgyis, mint áruk elektronikus nyomonkövetése; áruk raktárban történő
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tárolása és hűtött tárolási szolgáltatások; elektronikusan tárolt adatok és dokumentumok (fizikai) tárolása.

41

Oktatás biztosítása; szakmai képzés, betanítás; szórakoztatási szolgáltatások; sport- és kulturális

tevékenységek; szemináriumok, műhelyek, konferenciák, versenyek rendezése és szervezése; kongresszusok
szervezése és lebonyolítása; tanfolyamok biztosítása; sportversenyek rendezése; online jegyirodai szolgáltatások
szórakoztatási célokra; jegyfoglalás kulturális rendezvényekre; jegyfoglalási szolgáltatások előadásokra és más
szórakoztató rendezvényekre; nyomtatványok kiadása; kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatás; klubok
szolgáltatásai; szórakoztató klubok szolgáltatásai; szabadidős, rekreációs tevékenységek szervezése; szabadidős
tevékenységek biztosítása; szabadidős létesítmények biztosítása; szabadidős létesítmények üzemeltetése;
csoportos rekreációs, szabadidős tevékenységek szervezése; különleges rendezvények tervezéséhez kapcsolódó
szaktanácsadás; díjátadó ünnepségek szervezése; elektronikus folyóiratok on-line közzététele (nem letölthető) és
blogok közzététele felhasználók által létrehozott vagy tagoknak speciális tartalmakkal; elektronikus kiadói
szolgáltatások (beleértve az elektronikus kiadványokat is); coaching; pénzügyekkel kapcsolatos coaching;
oktatótanfolyamok lebonyolítása; tanfolyamok, szemináriumon és műhelyek szervezése, tartása; uszodai
létesítmények; létesítmények biztosítása egészségkluboknak [mozgásgyakorlatok]; egészségklub szolgáltatások
[egészség és fitnesz]; edzőlétesítmények biztosítása sportoláshoz; óvodák; sport táborokkal kapcsolatos
szolgáltatások; sportlétesítmények üzemeltetése; kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatás; coaching a gazdasági
és igazgatási kérdésekben, valamint a finanszírozással kapcsolatban.
42

Információtechnológiai (IT) szolgáltatások; tesztelés, hitelesítés és minőség-ellenőrzés; felhőalapú

számítástechnika; online ügyfélfórum készítése [programozás] és/vagy tárhely biztosítása a vita során való
részvételhez, információk megosztásához, más felhasználóktól érkező értékelésekhez és visszajelzésekhez
termékekről és szolgáltatásokról, virtuális közösségek létrehozásához és a közösségi hálózatokon való
részvételhez; nem letölthető online szoftverek és alkalmazások ideiglenes felhasználása, bérbeadása és
kölcsönzése audio és videó fájlok adatfolyamos átviteléhez (streaming), termék kézikönyvekhez,
termékinformációkhoz, játékokhoz, közösségi hálózatokhoz, szöveges és multimédia fájlokhoz; tudományos és
technológiai szolgáltatások; tervezési szolgáltatások; technológiai elemzés; kutatási szolgáltatások nyújtása;
számítógépes hardverfejlesztés; számítógépes szoftver fejlesztése; szoftverek frissítése; számítógépekkel
kapcsolatos konzultáció; számítógépes szoftver tervezése; számítógépes rendszerek tervezése; honlapok
tervezése; weboldalak tervezése; információtechnológiai támogató szolgáltatások; számítástechnikai
felszerelésekkel kapcsolatos szakkonzultációs szolgáltatások; új termékek kutatása és fejlesztése mások számára;
webhelyek létrehozása és fenntartása mások számára; szoftvertelepítés; számítógépes szoftver karbantartás és
frissítés; adatok és számítógépes programok konvertálása, nem fizikai átalakítás; fizikai adatok vagy
dokumentumok átalakítása elektronikus médiába; számítógépes programok másolása; anyagtesztelés; tárhely
biztosítása honlapokhoz; számítógépes szoftver bérbeadása; számítógépek bérbeadása; szoftver-karbantartás;
számítógépes adathelyreállítás; adatfeldolgozással kapcsolatos programok készítése; ipari formatervezés;
csomagolástervezés; iparművészeti tervezési szolgáltatások; beltéri dekoráció tervezése; felmérés; számítógépes
programozással kapcsolatos tanácsadás; hálózati kiszolgálók [webszerverek] bérlete; minőségellenőrzés és
-vizsgálat; internetes tárhely szolgáltatás online sorsjátékokhoz és online versenyekhez mások számára.
43

Étel- és italellátás, ideiglenes szállásbiztosítás; kávéházak; éttermi szolgáltatások; önkiszolgáló éttermi

szolgáltatások; parti-szervezési szolgáltatások (étel- és italellátás); vendéglátás; étel és ital szolgáltatás (azonnali
fogyasztásra történő étel és ital házhozszállítás, vendéglátás céljából); teríték és evőeszközök kölcsönzése;
főzőeszközök bérbeadása; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; ivóvízadagoló automaták
bérbeadása; hordozható épületek bérbeadása (ideiglenes szállásbiztosítás vendégeknek); tárgyalótermek
bérbeadása, sátrak bérbeadása; bútorok bérbeadása, étkészletek bérbeadása.
45

Online közösségi hálózatok szolgáltatásai; mások által egyéni igények kielégítésére nyújtott egyéni és

közösségi szolgáltatások, nevezetesen közösségi hálózatok online szolgáltatásai; digitális online programok
licenceinek/engedélyeinek kiadása; adatfeldolgozási programok engedélyeinek kiadása; szellemi tulajdonjogok és
szerzői jogok engedélyezése; licencek kiadása franchise koncepciókhoz; szoftverlicencek.
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( 111 ) 227.678
( 151 ) 2019.04.17.
( 210 ) M 18 02592
( 220 ) 2018.09.06.
( 732 ) LÁNG-TÉKA Könyv- és Videóforgalmazó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) LÁNG TÉKA
( 511 ) 16

Könyvek; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; tanítási és oktatási

anyagok (készülékek kivételével); könyvjelzők; naptárak; noteszok; nyomtatványok; plakátok, falragaszok
papírból vagy kartonból; képek; kártyák; karton; füzetek; folyóiratok.
35

A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: könyvek; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: könyvek; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi
szolgáltatások: könyvek; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: nyomdaipari termékek;
a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: könyvkötészeti anyagok; a következő árukkal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: fényképek; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások: könyvjelzők; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: naptárak; a
következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: noteszok; a következő árukkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások: nyomtatványok; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:
plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:
képek; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: kártyák; a következő árukkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások: karton; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: füzetek;
a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: folyóiratok; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: nyomdaipari termékek; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások: könyvkötészeti anyagok; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:
fényképek; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: könyvjelzők; a következő árukkal
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: naptárak; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások: noteszok; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: nyomtatványok; a
következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; a
következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: képek; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: kártyák; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:
karton; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: füzetek; a következő árukkal
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: folyóiratok; a következő árukkal kapcsolatos internetes
kiskereskedelmi szolgáltatások: nyomdaipari termékek; a következő árukkal kapcsolatos internetes
kiskereskedelmi szolgáltatások: könyvkötészeti anyagok; a következő árukkal kapcsolatos internetes
kiskereskedelmi szolgáltatások: fényképek; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi
szolgáltatások: könyvjelzők; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: naptárak;
a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: noteszok; a következő árukkal
kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: nyomtatványok; a következő árukkal kapcsolatos
internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; a következő árukkal
kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: képek; a következő árukkal kapcsolatos internetes
kiskereskedelmi szolgáltatások: kártyák; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi
szolgáltatások: karton; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: füzetek; a
következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: folyóiratok.
41

Könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; oktatás; coaching [tréning]; elektronikus

könyvek és folyóiratok on-line kiadása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; on-line elérhető elektronikus
publikációk, nem letölthetők; szórakoztatás; szövegek kiadása, (nem reklámcélú); tördelési szolgáltatások, nem
hirdetési célokra.
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( 111 ) 227.715
( 151 ) 2019.04.18.
( 210 ) M 03 02929
( 220 ) 2003.07.04.
( 732 ) ZHS IP Europe Sárl, Nyon (CH)
( 740 ) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok (kivéve sörök); vodka, rödid italok.

( 111 ) 227.716
( 151 ) 2019.04.18.
( 210 ) M 03 02930
( 220 ) 2003.07.04.
( 732 ) ZHS IP Europe Sárl, Nyon (CH)
( 740 ) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) STOLICHNAYA
( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok (kivéve sörök); vodka, rövid italok.

( 111 ) 227.726
( 151 ) 2019.04.24.
( 210 ) M 18 02593
( 220 ) 2018.09.06.
( 732 ) LÁNG-TÉKA Könyv- és Videóforgalmazó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Könyvek; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; tanítási és oktatási

anyagok (készülékek kivételével); könyvjelzők; naptárak; noteszok; nyomtatványok; plakátok, falragaszok
papírból vagy kartonból; képek; kártyák; karton; füzetek; folyóiratok.
35

A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: könyvek; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: könyvek; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi
szolgáltatások: könyvek; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: nyomdaipari termékek;
a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: könyvkötészeti anyagok; a következő árukkal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: fényképek; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások: könyvjelzők; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: naptárak; a
következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: noteszok; a következő árukkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások: nyomtatványok; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:
plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:
képek; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: kártyák; a következő árukkal kapcsolatos
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kiskereskedelmi szolgáltatások: karton; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: füzetek;

a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: folyóiratok; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: nyomdaipari termékek; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások: könyvkötészeti anyagok; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:
fényképek; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: könyvjelzők; a következő árukkal
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: naptárak; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások: noteszok; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: nyomtatványok; a
következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; a
következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: képek; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: kártyák; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:
karton; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: füzetek; a következő árukkal
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: folyóiratok; a következő árukkal kapcsolatos internetes
kiskereskedelmi szolgáltatások: nyomdaipari termékek; a következő árukkal kapcsolatos internetes
kiskereskedelmi szolgáltatások: könyvkötészeti anyagok; a következő árukkal kapcsolatos internetes
kiskereskedelmi szolgáltatások: fényképek; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi
szolgáltatások: könyvjelzők; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: naptárak;
a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: noteszok; a következő árukkal
kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: nyomtatványok; a következő árukkal kapcsolatos
internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; a következő árukkal
kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: képek; a következő árukkal kapcsolatos internetes
kiskereskedelmi szolgáltatások: kártyák; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi
szolgáltatások: karton; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: füzetek; a
következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: folyóiratok.
41

Könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; oktatás; coaching [tréning]; elektronikus

könyvek és folyóiratok on-line kiadása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; on-line elérhető elektronikus
publikációk, nem letölthetők; szórakoztatás; szövegek kiadása, (nem reklámcélú); tördelési szolgáltatások, nem
hirdetési célokra.
( 111 ) 227.914
( 151 ) 2019.05.06.
( 210 ) M 18 02995
( 220 ) 2018.10.15.
( 732 ) Nagy Norbert, Budapest (HU)
Egedi-Kovács Melinda, Budapest (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BODY ALCHEMY
( 511 ) 16

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

ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és
oktatási anyagok (készülékek kivételével); nyomdabetűk; klisék; könyvek; könyvjelzők; naptárak; noteszok;
nyomtatványok; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; tolltartók; képek; kártyák; karton; füzetek;
folyóiratok; újságok; szórólapok; formanyomtatványok, űrlapok.
35

Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; vásárlási megrendelések ügyintézése; információ és tanácsadás fogyasztóknak
[fogyasztói tanácsadás]; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; hirdetési hely
kölcsönzése; honlapforgalom optimalizálása; on-line könyvkereskedelem; eladási propaganda mások számára;
marketing; reklámozás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése;
reklámfilmek előállítása; telemarketing szolgáltatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.
41

Oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; könyvkiadás; folyóirat- és lapkiadás; kulturális vagy nevelési
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célú kiállítások szervezése; oktatás; coaching [tréning]; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása;

konferenciák szervezése és lebonyolítása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; szövegek
kiadása (nem reklámcélú); tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; elektronikus desktop kiadói
tevékenység; sport és fitnesszolgáltatások; fitnesz klub szolgáltatások; sportklub szolgáltatások; jógaklub
szolgáltatások; jógával kapcsolatos oktatási szolgáltatások; sportesemények megszervezése.
( 111 ) 227.916
( 151 ) 2019.05.06.
( 210 ) M 18 02987
( 220 ) 2018.10.15.
( 732 ) Dr. Papp Dénes, Velence (HU)
( 740 ) Kacsukpatent Európai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Munkaerőtoborzás; konzultáció és tanácsadás személyzeti kérdésekben; célzott marketing;

vállalatszervezési és vállalatvezetési tanácsadás; vállalatvezetési konzultáció; segítségnyújtás kereskedelmi vagy
iparvállalatok irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; üzleti
információk nyújtása; üzleti konzultációs szolgáltatások; stratégiai tervek készítése kis- és középvállalatok,
valamint sportegyesületek részére; sport menedzseri feladatok ellátása.
36

Pénzügyi információs szolgáltatások nagyvállalatok, kis- és középvállalatok, valamint sportegyesületek

részére; pénzügyi tanácsadás sportegyesületek részére.
41

Csapatépítő tréningek szervezése és lebonyolítása nagyvállalatok, kis- és középvállalatok részére; oktatás

biztosítása a vállaltvezetés, vállalati gazdálkodás és üzletvitel, projekt menedzsment és munkaerő-kiválasztás
területén; oktatási információs szolgáltatások a vállalat vezetés, vállalati gazdálkodás és üzletvitel, projekt
menedzsment és munkaerő-kiválasztás területén.
44

Sportegészségügyi tanácsadás; gyógymasszázs.

( 111 ) 227.917
( 151 ) 2019.05.06.
( 210 ) M 18 02981
( 220 ) 2018.10.13.
( 732 ) Halász Emese, Érd (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).
35

Karrier információs és tanácsadó szolgáltatások [kivéve oktatási és képzési tanácsadás]; karrierrel

kapcsolatos kapcsolatépítési szolgáltatások; karriertervezési szolgáltatások; karriertervezési tanácsadás; munkaés karrier lehetőségekre vonatkozó információs szolgáltatások; fejvadász szolgáltatás; munkaerő toborzással,
fejvadászattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; irodai [adminisztrációs] szolgáltatások; virtuális irodai
[adminisztrációs] szolgáltatások.
41

Karrier tanácsadás [oktatás]; karrier tanácsadási szolgáltatások (oktatási vagy képzési tanácsadás); karrier
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tanácsadás és felkészítés [képzési és oktatási tanácsadás]; karrier információs és tanácsadási szolgáltatások

(oktatási és képzési tanácsadás); coaching; coaching [tréning]; mentorálás; mentoring.
( 111 ) 227.995
( 151 ) 2019.06.03.
( 210 ) M 18 02866
( 220 ) 2018.10.03.
( 732 ) STELLA Kereskedelmi és Ipari Zrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 3

Szappanok; illatszerek; illóolajok; kozmetikai cikkek; hajmosószerek; fogkrémek.

( 111 ) 227.996
( 151 ) 2019.06.04.
( 210 ) M 18 02868
( 220 ) 2018.10.03.
( 732 ) Li Li, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; 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.
11

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

berendezések.
25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

( 111 ) 227.997
( 151 ) 2019.06.04.
( 210 ) M 18 02871
( 220 ) 2018.10.03.
( 732 ) Nyakas Erik, Zalaegerszeg (HU)
( 740 ) Greskovics Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Reklám- és marketingszolgáltatások blogokon keresztül biztosítva; hirdetési- és reklámszolgáltatások;

reklámfilmek készítése; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; árösszehasonlító szolgáltatások; cégek
(éttermek) bemutatása az interneten és egyéb média felületen; reklámozási és marketing-szolgáltatások közösségi
médián keresztül biztosítva; áruk és szolgáltatások bemutatása elektronikus eszközök segítségével; reklámozás;
kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; hirdetési hely rendelkezésre bocsátása elektronikus
médiában.
41

Blogírási szolgáltatások; fényképészet; filmek gyártása online; elérhető elektronikus publikációk; online

nem letölthető videók biztosítása; szórakoztatás; szövegek kiadása; versenyek szervezése (oktatás vagy
szórakoztatás); hang-és videó anyagok készítése; bejegyzések szerkesztése és publikálása elektronikus formában
az interneten; szabadúszó újságírás; elektronikus szövegek megjelentetése; szövegek és nyomtatott anyagok
elektronikus megjelentetése az interneten.
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Bár szolgáltatások; éttermek; gyorséttermek; étkezdék; kantinok; büfék; kávéházak; önkiszolgáló éttermek;

vendéglátóipar; személyre szabott étrendtervezési szolgáltatások weboldalon keresztül.
( 111 ) 227.998
( 151 ) 2019.06.04.
( 210 ) M 18 02873
( 220 ) 2018.10.03.
( 732 ) Bácsi Sándor 20%, Budapest (HU)
Rota Ferenc Francesco 80%, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 9
41

Műsoros zenei CD-k és DVD-k.
Digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; éjszakai klubok; előadóművészek szolgáltatásai;

élő előadások bemutatása; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; klubszolgáltatások
[szórakoztatás vagy oktatás]; lemezlovas [dj] szolgáltatások; rádió- és televízióműsorok készítése; show-műsorok
készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; stúdiószolgáltatások; szórakoztatási
szolgáltatások; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés; zenei szövegek, dalok kiadása;
multimédiás anyagok online kiadása.
( 111 ) 227.999
( 151 ) 2019.06.04.
( 210 ) M 18 02733
( 220 ) 2018.09.17.
( 732 ) Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)
( 740 ) dr. Dulin György, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

Sörök.

41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 228.000
( 151 ) 2019.06.04.
( 210 ) M 18 03277
( 220 ) 2018.11.07.
( 732 ) ASIA Center Ingatlanforgalmazó, Bérbeadó, Hasznosító és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság,
Budapest (HU)
( 740 ) Szécsényi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); ingatlantulajdonnal kapcsolatos reklámszolgáltatások;
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hirdetőtáblák bérbeadása; bevásárlóközpontok üzleti működtetése mások számára; marketing promóciós

rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások; rendezvények, kiállítások, vásárok és
bemutatók szervezése kereskedelmi, promóciós és reklámozási célokra; árusító standok bérbeadása.
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás); ingatlanmenedzsment; vagyonkezelés, ingatlankezelés; ingatlanügyletek;
ingatlan befektetések; ingatlan adminisztráció; ingatlantulajdon-kezelés; ingatlankezelési szolgáltatások;
ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ingatlanügynökségi szolgáltatások; kereskedelmi ingatlanokkal kapcsolatos
ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlan bérbeadás, lízing; kereskedelmi ingatlankezelés; ingatlanok
bérbeadásának ügyintézése; bevásárlóközpontokkal kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; irodahelyiségek
bérbeadása; helybérlet bevásárlóközpontokban; üzlethelyiségek bérbeadása, lízingje; kereskedelmi épületek
bérbeadása.
37

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

szolgáltatás); ingatlanok karbantartása; kereskedelmi ingatlanok építése; ingatlanépítés.
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás); raktár bérbeadás; parkolóhelyek bérbeadása.
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); szabadidős létesítmények üzemeltetése; sportpályák bérbeadása;
szabadidős rendezvények szervezése; szórakoztató rendezvények lebonyolítása; kulturális célú rendezvények
szervezése; élő, szórakoztató rendezvények lebonyolítása; kulturális és művészeti rendezvények szervezése;
szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése.
43

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

valamennyi szolgáltatás) bár szolgáltatások; vendéglátóipar; gyorséttermek.
( 111 ) 228.001
( 151 ) 2019.06.04.
( 210 ) M 18 03280
( 220 ) 2018.11.06.
( 732 ) Vörös Géza, Héreg (HU)
( 740 ) Dr. Sándor Róbert, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
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 ) 228.002
( 151 ) 2019.06.04.
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( 210 ) M 18 03006
( 220 ) 2018.10.16.
( 732 ) SAVENCIA SA, Viroflay (FR)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) KARAVÁN ARANY
( 511 ) 29

Tej, sajt és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

( 111 ) 228.003
( 151 ) 2019.06.04.
( 210 ) M 18 02099
( 220 ) 2018.07.10.
( 732 ) Közjegyzői Akadémia Nonprofit Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Könyvek; kézikönyvek; oktatási eszközök; tanítási és oktatási anyagok; hírlevelek; nyomtatott publikációk;

kézikönyvek.
40

Könyvkötészet; nyomtatási, nyomdai szolgáltatások.

41

Könyvkiadás; oktatás; konferencia-szervezés; szakmai képzés; elektronikus kiadványszerkesztés;

elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok
szervezése és lebonyolítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatás biztosítása; szemináriumok szervezése és
lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése.
( 111 ) 228.004
( 151 ) 2019.06.04.
( 210 ) M 18 02111
( 220 ) 2018.07.11.
( 732 ) Molnár János 50%, Kiskunhalas (HU)
Gál Gyula 50%, Alsóörs (HU)
( 546 )
( 511 ) 5
35

Tisztítószerek, fertőtlenítőszerek, növényi és bio alapú tisztítószerek.
Tisztítószerek és fertőtlenítőszerek forgalmazása.

( 111 ) 228.005
( 151 ) 2019.06.04.
( 210 ) M 18 02380
( 220 ) 2018.08.08.
( 732 ) Pőthe és Virág Betéti Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Miskolczi Mária, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Pólók, sapkák, dzsekik, ruházati termékek.

39

Utazásszervezés.

41

Idegenvezetős túrák levezetése; sport, kulturális, szabadidős programok szervezése.
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( 111 ) 228.006
( 151 ) 2019.06.04.
( 210 ) M 18 02506
( 220 ) 2018.08.28.
( 732 ) Suzhou Kunlang Machinery Co., Ltd, Jiangsu Province (CN)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 7

Gépek és szerszámgépek; motorok és hajtóművek (nem szárazföldi járművekhez); tengelykapcsolók és

erőátviteli alkatrészek gépekhez (nem szárazföldi járművekhez); mezőgazdasági eszközök, nem kézzel
működtetett; tojáskeltető gépek; italautomaták; hőpisztolyok, ragasztópisztolyok, szórópisztolyok, szögbelövő
pisztolyok, kapocsbelövő pisztolyok; csavarhúzók, kalapácsok; fúrók, fúróprések; vágógépek, fűrészek;
csiszolók, polírozók; csiszolók; csavarók; gyalugépek; routerek; gravírozó gépek; simító gyalu; elektromos
konyhai gépek; elektromos emelők; fafordító esztergapadok; tűzőgépek; elektromos simító; fal hornyolók;
lemezvágók; betonvibrátorok, elektromos ollók; betonkeverők, bontási megszakítók, szegverő berendezések,
tömörítő gépek; döngölő gépek; fahasító gépek; sűrített levegővel működő szerszámok; levegővel működtetett
zsírelosztó; légsűrítő gépek; famegmunkáló gépek; elektromos pázsitkezelő- és kerti szerszámok, amelyek
szivattyúk, nagynyomású mosók, porszívók; fúvógépek, elektromos hegesztőkészülékek; fűkaszák, sövénynyírók,
fűnyírók, fűszegély nyírók, aprítógépek, láncfűrészek; mezőgazdasági gépek; talajlazító gépek; vetőgépek;
motoros kapák; csővágók; generátorok; motorok nem szárazföldi járművekhez; dízelmotorok, gőzgépek,
csapágyak; rotorok és sztátorok; szénkefék; elszívó ventillátorok; villás targoncák; inverterek; elektromos
kéziszerszám kiegészítők, amelyek fúrófejek, szerszámbetétek, router betétek, csavarhúzóbetétek, lyukfűrészek,
fúrókoronák, fűrészlapok, köszörűkövek, csiszolókorongok, csiszolólapok, fényezőlapok, vágólemezek.
8

Kézzel működtetett kéziszerszámok és eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák; kézzel

működtetett kéziszerszámok; fúrók; csavarhúzók; kalapácsok; fűrészek; kulcsok; fogók; routerek; vágók;
bilincsek; tengelyek; vésők; gyaluk; szegezők; tűzőgépek; szerszámtáskák; szerszámtartók; tűzőgépek; kapcsok;
drótcsupaszítók; reszelők; fogók; szegecselő kalapácsok; szegecselő gépek; vakolókanalak; lapátok;
imbuszkulcsok; csavarkulcsok; kézi krimpelőfogók; kapocs húzók; satuk; lánc blokkok; henger kefék; festőecset;
mezőgazdasági szerszámok; kézi emelők; kerti szerszámok; vágógépek; pázsitgereblyék; fűnyírók; gyepszélezők;
kézi csiszolóeszközök; ragasztópisztolyok; kések; élező eszközök; fúrók; köszörűkövek; metszőkések;
vágókorongok; polírozó korongok; élező korongok; fűrészlapok; élező kerekek.
9

Tudományos, hajózási, földmérő, fényképészeti, filmfelvevő, optikai, súlymérő, mérő, jelző, ellenőrző

(felügyelő), gyűjtő, életmentő és oktató készülékek és műszerek; készülékek és eszközök villamos energia
vezetéséhez, átkapcsolásához, átalakításához, szabályozásához vagy ellenőrzéséhez; hangok vagy képek
felvételére, továbbítására vagy reprodukálására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, érme által
működtetett készülékek mechanizmusa; pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; szoftverek; tűzoltó készülék; hanglemezek; CD-k; DVD-k és más digitális adathordozók;
biztonsági készülékek és eszközök baleset vagy sérülés megelőzéséhez, védő maszkok, biztonsági csizmák,
védőszemüvegek, biztonsági ruházat, védősisakok, biztonsági kesztyűk, visszaverő mellény; súlymérő eszközök
és berendezések, elektronikus mérlegek, mérőeszközök és berendezések, nyomásmérő; mérőszalagok,
vízmértékek, lézerszintmérők, tolómérők, digitális multiméterek, bilincsmérők, mérővezetékek; légzőmaszkok,
hegesztőmaszkok; térdvédők, füldugók; akkumulátor csomagok, elemtöltők, elektromos kábelek; áramátalakítók,
elektromos vezetékek, elektromos kapcsolók, elektromos csatlakozók és aljzatok, kommutátorok, elektromos
relék, elektromos kapcsolók fedlapjai, áram egyenirányítók, fedelek elektromos csatlakozókhoz, szabályozók,
elektromos zárak.
35

Hirdetési szolgáltatások; könyvelés; import-export ügynökségek; értékesítés; online értékesítés; értékesítési

promóciós szolgáltatások; online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; kereskedelmi vagy reklámcélú
vásárok szervezése; vásárlási megrendelések ügyintézése; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése;
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asszisztencia üzleti tevékenységek menedzsmentjében; üzletvezetési konzultáció; költöztető szolgáltatás

vállalkozások számára; üzleti engedélyezés; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése;
konzultáció személyzeti kérdésekben; irodai tevékenységek; információk számítógépes adatbázisokba való
rendezése.
( 111 ) 228.007
( 151 ) 2019.06.04.
( 210 ) M 18 02626
( 220 ) 2018.09.10.
( 732 ) Lenner Ádám, Kesznyéten (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

Képeslapok, könyvek, tasakok.

25

Baseball sapka, dzsekik, pólók.

28

Ajándéktárgyak, sportcikkek és felszerelések.

( 111 ) 228.008
( 151 ) 2019.06.04.
( 210 ) M 18 02627
( 220 ) 2018.09.10.
( 732 ) CENC Civil Engineering Company Kft., Pécs (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

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

szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 228.009
( 151 ) 2019.06.04.
( 210 ) M 18 02628
( 220 ) 2018.09.10.
( 732 ) Foody Product Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

Kenyér, krémek, keksz, csokoládé, csokoládés készítmények, péksütemények, cukrászsütemények,

fűszerek, chipsek, krékerek, sós és ízesített snack termékek.
( 111 ) 228.010
( 151 ) 2019.06.04.
( 210 ) M 18 02634
( 220 ) 2018.09.11.
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( 732 ) Rextra Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

( 740 ) Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) NOVACORD
( 511 ) 44

Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások.

( 111 ) 228.012
( 151 ) 2019.06.04.
( 210 ) M 18 02638
( 220 ) 2018.09.10.
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ligeti György, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
41

Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások.
Kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatás.

( 111 ) 228.013
( 151 ) 2019.06.04.
( 210 ) M 18 02640
( 220 ) 2018.09.10.
( 732 ) Café Loyola Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Nemes Iván Sándor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Loyola
( 511 ) 30

Kávé; kávé alapú töltelékek; kávé, pörköletlen; kávé őrölt formában; kávé kifőtt formában; kávé alapú

italok; kávé esszenciák és kávé kivonatok keveréke; kávéitalok; kávék [pörkölt, porított, szemcsés formában vagy
italokban]; kávékapszulák; kávékeverékek; kávékoncentrátumok; kávés tasakok.
( 111 ) 228.014
( 151 ) 2019.06.04.
( 210 ) M 18 02643
( 220 ) 2018.09.10.
( 732 ) BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Horváth és Medgyesi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
csiszolószerek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
14

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

osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
16

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

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

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

jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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).
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).

27

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
30

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (fagyott víz) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
32

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

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

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

áru).
34

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

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 228.015
( 151 ) 2019.06.04.
( 210 ) M 18 02761
( 220 ) 2018.09.20.
( 732 ) Extrudertechnika Kft., Dunakeszi (HU)
( 740 ) Perecz Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 39
43

Étel házhozszállítás.
Étel házhoz szállítása; partiszerviz; vendéglátóipari szolgáltatások; hideg-meleg konyhai szolgáltatások;
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étkeztetés.
( 111 ) 228.016
( 151 ) 2019.06.04.
( 210 ) M 18 02775
( 220 ) 2018.09.19.
( 732 ) Magyar Tünde, Miskolc (HU)
( 546 )

( 511 ) 24
25

Címkék; textilek digitális nyomtatáshoz; textilek és textilhelyettesítők.
Alkalmi öltönyök; állatbőrből készült ruhák; alsóingek, trikók; alsóruházat; bőrmellények; bőrkabátok;

bőrdzsekik; bőrnadrágok; bőrövek; bőrövek [ruházat]; bundák, szőrmekabátok; derékszíjak, övek; düftin kabátok;
egyenruhák; esőálló ruházat; estélyi, alkalmi kabátok; estélyi ruházat; férfi és női ingek; férfi felsőruházat; férfi
kabátok; férfi öltönyök; férfi ruházat; hétköznapi, utcai viselet; hímzett ruhadarabok; hivatalos viselet;
horgászcipők; horgászingek; horgászmellények; ingek; ingek legombolt gallérral; kabátok nőknek; kabátok,
dzsekik; kesztyűk; kezeslábasok; mellények; női alkalmi ruhák; női felsőruházat; női kosztümök; női ruhák;
öltönyök férfiak részére.
35

Hirdetés és reklámozás.

( 111 ) 228.017
( 151 ) 2019.06.04.
( 210 ) M 18 02777
( 220 ) 2018.09.20.
( 732 ) Liza Kft., Debrecen (HU)
( 541 ) Liza Snack
( 511 ) 29
30

Tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek.
Snack ételek (sertésbőr alapú-); rizs; lisztek és más gabonakészítmények.

( 111 ) 228.018
( 151 ) 2019.06.04.
( 210 ) M 18 02778
( 220 ) 2018.09.20.
( 732 ) Liza Kft., Debrecen (HU)
( 546 )

( 511 ) 29
30

Tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek.
Snack ételek (sertésbőr alapú-); rizs; lisztek és más gabonakészítmények.

( 111 ) 228.019
( 151 ) 2019.06.04.
( 210 ) M 18 02898
( 220 ) 2018.10.05.
( 732 ) NAXEL Hungary Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 41

Erősítő és kondicionáló edzés, fitnesz; edzőtermi szolgáltatás, edzettséggel kapcsolatos tanfolyamok,
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egészség - fitnesz tréning.

44

Masszázs, kozmetika, manikűr, pedikűr, szolárium; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

részére.
( 111 ) 228.022
( 151 ) 2019.06.04.
( 210 ) M 18 02911
( 220 ) 2018.10.10.
( 732 ) Keringatlan Kereskedelmi Ingatlanfejlesztő és Kezelő Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Gyülvészi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) "SUGÁR"
( 511 ) 30

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

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

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

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

szolgáltatás).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

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

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 228.025
( 151 ) 2019.06.04.
( 210 ) M 18 02914
( 220 ) 2018.10.10.
( 732 ) Mystery Hotel Budapest Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Rezes Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 41

Szórakoztatás, sport, kulturális tevékenységek; egészségklub szolgáltatások szervezése és lebonyolítása,

sport edzőtábori szolgáltatások, sportlétesítmények üzemeltetése, sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek
kivételével; sportversenyek rendezése, szabadidős létesítmények üzemeltetése, szórakoztatási szolgáltatások,
üdülőtáborok szolgáltatásai, zenei produkciók, partik szervezése, spa-wellness szolgáltatások.
43

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

valamennyi szolgáltatás).
44

Wellness szolgáltatások, egészségfürdő szolgáltatások, vízi terápia, vízi relaxáció, vízi testkezelés,

törökfürdők, orvosi szolgáltatások, kozmetikai szolgáltatások, testkezelések, aromaterápiás szolgáltatások,
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fodrászszalonok, manikűrszolgáltatások, masszázs, szauna szolgáltatások, szépségszalonok, szolárium

szolgáltatások.
( 111 ) 228.026
( 151 ) 2019.06.04.
( 210 ) M 18 03035
( 220 ) 2018.10.17.
( 732 ) Alienline Kft., Szeged (HU)
( 546 )
( 511 ) 1

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

műgyanták, műanyagok; tűzoltó és tűzmegelőző keverékek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló
készítmények; anyagok állatbőrök cserzéséhez; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok; gittek és egyéb töltőpépek;
komposzt, trágyák, műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra.
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.
38

Távközlés.

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 228.028
( 151 ) 2019.06.04.
( 210 ) M 18 03317
( 220 ) 2018.11.09.
( 732 ) Tar Zoltán, Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 37

Építés, építkezés és bontás; lakóingatlan építés; közművek építése; építési szolgáltatások; lakások építése

megrendelésre; építési munka felügyelete; építési területek előkészítése; épület karbantartás és javítás; vízvezeték
szerelés; tetők szerelése; ácsmunkák; villanyszerelők által nyújtott szolgáltatások; asztalosmunkák; mélyépítési
munkák; állványzat felállítása magas- és mélyépítési munkákhoz; zsaluzat felállítása magas és mélyépítési
munkákhoz.
( 111 ) 228.029
( 151 ) 2019.06.04.
( 210 ) M 18 03444
( 220 ) 2018.11.19.
( 732 ) IDAN CAPITAL GROUP Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Vincze Orsolya ügyvéd, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor,

méz, melaszszirup.
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 ) 228.031
( 151 ) 2019.06.04.
( 210 ) M 18 03588
( 220 ) 2018.12.01.
( 732 ) Márka Üdítőgyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Felsőlajos (HU)
( 740 ) dr. Lehoczky Dávid ügyvéd, Budapest
( 541 ) Mirror
( 511 ) 32

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

és más készítmények italokhoz.
( 111 ) 228.032
( 151 ) 2019.06.04.
( 210 ) M 18 03580
( 220 ) 2018.12.03.
( 732 ) UVSE Vízilabda Sportegyesület, Budapest, Margitsziget (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 21

Kerámiából készült emléktárgyak, bögrék, plakettek.

28

Edzőfelszerelések, labdák.

41

Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismertetési tevékenység, sportrendezvények szervezése.

44

Egészségmegőrző, betegség-megelőző, rehablitációs tevékenység.

( 111 ) 228.056
( 151 ) 2019.06.06.
( 210 ) M 18 02324
( 220 ) 2018.08.03.
( 732 ) Kasza Roland, Budapest (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )
( 511 ) 10

Beépített masszázskészülékkel felszerelt masszázsszékek; beépített vibrációs masszázskészülékkel felszerelt

masszázságy; beépített vibrációs masszázskészülékkel felszerelt matrac; beépített masszázskészülékkel felszerelt
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masszázsfotelek; elektromos masszázsberendezések; elektromos masszázsberendezések személyes használatra;

elektromos masszázskészülékek otthoni használatra; elektromos vagy nem elektromos masszázskészülékek; kézi
masszázskészülékek; masszázs készülékek; masszázsberendezések; masszázsszékek; masszázsfotelek; thermo
masszázspárnák; masszázspárnák; masszírozó berendezéssel felszerelt terápiás készülékek; masszírozó eszközök
és berendezések; vibrációs készülékek masszírozáshoz.
20

Masszázsasztalok; masszírozó díványok, ágyak.

35

Beépített masszázskészülékkel felszerelt masszázsszékek kis- és nagykereskedelme; beépített vibrációs

masszázskészülékkel felszerelt masszázságy kis- és nagykereskedelme; beépített vibrációs masszázskészülékkel
felszerelt matrac kis- és nagykereskedelme; beépített masszázskészülékkel felszerelt masszázsfotelek kis- és
nagykereskedelme kis- és nagykereskedelme; elektromos masszázsberendezések kis- és nagykereskedelme;
elektromos masszázsberendezések személyes használatra kis- és nagykereskedelme; elektromos
masszázskészülékek otthoni használatra kis- és nagykereskedelme; elektromos vagy nem elektromos
masszázskészülékek kis- és nagykereskedelme; kézi masszázskészülékek kis- és nagykereskedelme; masszázs
készülékek kis- és nagykereskedelme; masszázsberendezések kis- és nagykereskedelme; masszázsszékek kis- és
nagykereskedelme; masszázsfotelek kis- és nagykereskedelme; thermo masszázspárnák kis- és
nagykereskedelme; masszázspárnák kis- és nagykereskedelme; masszírozó berendezéssel felszerelt terápiás
készülékek kis- és nagykereskedelme; masszírozó eszközök és berendezések kis- és nagykereskedelme; vibrációs
készülékek masszírozáshoz kis- és nagykereskedelme; masszázsasztalok kis- és nagykereskedelme; masszírozó
díványok, ágyak kis- és nagykereskedelme.
( 111 ) 228.057
( 151 ) 2019.06.12.
( 210 ) M 18 02585
( 220 ) 2018.09.05.
( 732 ) Webbeteg Kft., Debrecen (HU)
( 541 ) WEBBeteg
( 511 ) 9

Média tartalmak.

35

Termékek és szolgáltatások reklámozására szolgáló felület biztosítása weboldalakon.

41

Web-es újságok megjelentetése.

( 111 ) 228.058
( 151 ) 2019.06.06.
( 210 ) M 18 02587
( 220 ) 2018.09.05.
( 732 ) Webbeteg Kft., Debrecen (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

Média tartalmak.

35

Termékek és szolgáltatások reklámozására szolgáló felület biztosítása weboldalakon.

41

Web-es újságok megjelentetése.

( 111 ) 228.060
( 151 ) 2019.06.11.
( 210 ) M 18 02654
( 220 ) 2018.09.11.
( 732 ) Fruit Farmer Kft., Budaörs (HU)
M1368

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 12. szám, 2019.06.28.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
( 740 ) Kozma & Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

( 546 )

( 511 ) 32

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

italokhoz.
( 111 ) 228.061
( 151 ) 2019.06.11.
( 210 ) M 18 03052
( 220 ) 2018.10.19.
( 732 ) Kacsó Sándor Béla, Eger (HU)
( 740 ) dr. Bajusz Krisztina Ilona, Budapest
( 546 )

( 511 ) 39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 228.062
( 151 ) 2019.06.17.
( 210 ) M 18 03060
( 220 ) 2018.10.19.
( 732 ) TKD-KOVKER Kft., Pécs (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

Alsóruházat, fehérneműk; atlétatrikók; díszzsebkendők [ruházat]; dzsekik; egyenruhák; esőruhák;

fejszalagok [ruházat]; felsőruházat; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőruhák, úszódresszek; horgászmellények;
ingek; judo egyenruhák; kabátok, dzsekik; karate egyenruhák; kerékpáros ruházat; készruhák; kötöttáruk
[ruházat]; legging nadrágok, cicanadrágok; nyakkendők; nyaksálak [sálak]; overallok, munkaruhák; pólók; sálak;
sapka; ellenzők; sapkák; tornaruházat.
35

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

engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények
szponzorálásával; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós
szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; ideiglenes üzleti menedzsment; információk számítógépes
adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; iratmásolás; kereskedelmi
tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú
kiállítások; marketing szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői
tevékenység számítógépes hálózaton; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;
reklámanyagok [röplapok, prospektusok]; reklám terjesztés; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1),(2); szponzorok
felkutatása; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzletvitel sportolók számára.
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Akadémiák, oktatás; coaching [tréning]; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; fitnesz órák

vezetése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; időmérés sporteseményeken; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy
oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése;
mentorálás; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető
elektronikus publikációk, nem letölthetők; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével;
sportlétesítmények üzemeltetése (1); sportlétesítmények üzemeltetése (2); sportpályák bérbeadása;
sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos
tájékoztatás; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása;
szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; táboroztatás; testnevelés; tornatanítás; versenyek szervezése [oktatás
vagy szórakoztatás]; vezetett mászótúrák lebonyolítása.
( 111 ) 228.063
( 151 ) 2019.06.11.
( 210 ) M 18 03187
( 220 ) 2018.10.26.
( 732 ) Terrán Tetőcserép Gyártó Kft., Bóly (HU)
( 541 ) Terrán-Generon
( 511 ) 19

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

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.
( 111 ) 228.064
( 151 ) 2019.06.11.
( 210 ) M 18 03188
( 220 ) 2018.10.26.
( 732 ) Hidegkuti Lilla, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

Esküvői ruhák; egyrészes ruhák; estélyi ruházat; férfi, női és gyermek ruházat; női alkalmi ruhák; női ruhák;

állatbőrből készült ruhák; báli ruhák; ballonkabátok [ruházat]; bodyk [ruházat]; férfi ruházat; fülvédők [ruházat];
koszorúslány ruhák; kötények [ruházat]; menyasszonyi ruhák; műbőr ruhák; műbőr ruházat; rövid együttesek
[ruházat]; rövidnadrágok [ruházat]; ruhák koszorúslányoknak; ruházati cikkek nők számára; sálak [ruházati
cikkek]; topok [ruházati cikkek].
42

Ruha- és divattervezés; divattervezési tanácsadási szolgáltatások; divattervezési szolgáltatással kapcsolatos

tájékoztatás; divattervezés; divatkiegészítők tervezése.
45

Személyre szabott divattanácsadási szolgáltatások.

( 111 ) 228.065
( 151 ) 2019.06.11.
( 210 ) M 18 03189
( 220 ) 2018.10.26.
( 732 ) Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 19

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

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.
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Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

28

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

37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

41

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

( 111 ) 228.066
( 151 ) 2019.06.11.
( 210 ) M 18 03262
( 220 ) 2018.11.06.
( 732 ) Fox Consulting Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) KiwiSunBio szolárium
( 511 ) 11

Csövek (egészségügyi berendezések részei), fénycsövek; szolárium berendezések (napágyak); ultraibolya

sugárzók, UV-lámpák nem gyógyászati használatra.
44

Egészségügyi berendezések kölcsönzése; egészségügyi szolgáltatások; gyógyhelyek szolgáltatásai;

szépségszalonok; szolárium szolgáltatások.
( 111 ) 228.067
( 151 ) 2019.06.17.
( 210 ) M 18 03190
( 220 ) 2018.10.26.
( 732 ) Szőlő utca Lapkiadó Kft., Budapest (HU)
TraderMagazin Lapkiadó és Szolgáltató Kft., Szada (HU)
( 740 ) Dr. Farkas Gergely Ádám Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16
35

Folyóiratok; magazinok, revük (időszaki lapok); nyomtatott publikációk; nyomtatványok; szórólapok.
Hirdetési- és reklámszolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámanyagok

(röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése.
( 111 ) 228.068
( 151 ) 2019.06.11.
( 210 ) M 18 03261
( 220 ) 2018.11.06.
( 732 ) Fox Consulting Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) KiwiSun biolárium
( 511 ) 11

Csövek (egészségügyi berendezések részei), fénycsövek; szolárium berendezések (napágyak); ultraibolya

sugárzók, UV-lámpák nem gyógyászati használatra.
44

Egészségügyi berendezések kölcsönzése; egészségügyi szolgáltatások; gyógyhelyek szolgáltatásai;

szépségszalonok; szolárium szolgáltatások.
( 111 ) 228.069
( 151 ) 2019.06.11.
( 210 ) M 18 03192
( 220 ) 2018.10.26.
( 732 ) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac, Vršac (RS)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) D-MANURO
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Étrend-kiegészítők (táplálékkiegészítők) emberek számára.

( 111 ) 228.070
( 151 ) 2019.06.11.
( 210 ) M 18 03193
( 220 ) 2018.10.26.
( 732 ) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac, Vršac (RS)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) DEMANURO
( 511 ) 5

Étrend-kiegészítők (táplálékkiegészítők) emberek számára.

( 111 ) 228.071
( 151 ) 2019.06.11.
( 210 ) M 18 03737
( 220 ) 2018.12.16.
( 732 ) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac, Vršac (RS)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) TIGSTAD
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 228.072
( 151 ) 2019.06.11.
( 210 ) M 18 03844
( 220 ) 2018.12.20.
( 732 ) Absorice Hungary Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (fagyott víz) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 228.073
( 151 ) 2019.06.20.
( 210 ) M 18 03011
( 220 ) 2018.10.16.
( 732 ) Wine Concept Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Csiha Judit és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Grand Budapest
( 511 ) 33

Borok; habzóbor, pezsgő.
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( 111 ) 228.074
( 151 ) 2019.06.11.
( 210 ) M 18 03835
( 220 ) 2018.12.20.
( 732 ) Vargyas András, Kapuvár (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) CricksyDog
( 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).
31

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

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és
virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta (az osztály
betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 228.075
( 151 ) 2019.06.11.
( 210 ) M 18 03025
( 220 ) 2018.10.17.
( 732 ) Lélekkel az Egészségért Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) Balogh-B. Szabó-Jean-Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Sulinyugi
( 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).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 228.076
( 151 ) 2019.06.11.
( 210 ) M 18 03697
( 220 ) 2018.12.12.
( 732 ) DL'1 Kft., Budapest (HU)
( 740 ) László és Bagaméry 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 (az
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
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vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és

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

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

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 228.077
( 151 ) 2019.06.11.
( 210 ) M 18 03023
( 220 ) 2018.10.16.
( 732 ) Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont, Budapest (HU)
( 740 ) Mátrai Mihály Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; közönségkapcsolati

kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; marketingszolgáltatások; segítségnyújtás üzleti tevékenységek
menedzsmentjében; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális
magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzletszervezési és üzletvezetési
tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási
szolgáltatások.
36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; finanszírozási szolgáltatások; pénzügyi

szponzorálás; támogatás.
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; technológiai szaktanácsadás.

( 111 ) 228.078
( 151 ) 2019.06.11.
( 210 ) M 18 03022
( 220 ) 2018.10.16.
( 732 ) Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont, Budapest (HU)
( 740 ) Mátrai Mihály Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; közönségkapcsolati

kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; marketingszolgáltatások; segítségnyújtás üzleti tevékenységek
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menedzsmentjében; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális

magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzletszervezési és üzletvezetési
tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási
szolgáltatások.
36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; finanszírozási szolgáltatások; pénzügyi

szponzorálás; támogatás.
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; technológiai szaktanácsadás.

( 111 ) 228.079
( 151 ) 2019.06.11.
( 210 ) M 18 03021
( 220 ) 2018.10.16.
( 732 ) Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont, Budapest (HU)
( 740 ) Mátrai Mihály Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; közönségkapcsolati

kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; marketingszolgáltatások; segítségnyújtás üzleti tevékenységek
menedzsmentjében; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális
magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzletszervezési és üzletvezetési
tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási
szolgáltatások.
36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; finanszírozási szolgáltatások; pénzügyi

szponzorálás; támogatás.
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; technológiai szaktanácsadás.

( 111 ) 228.080
( 151 ) 2019.06.11.
( 210 ) M 18 03019
( 220 ) 2018.10.16.
( 732 ) Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont, Budapest (HU)
( 740 ) Mátrai Mihály Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; közönségkapcsolati

kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; marketingszolgáltatások; segítségnyújtás üzleti tevékenységek
menedzsmentjében; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális
magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzletszervezési és üzletvezetési
tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási
szolgáltatások.
36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; finanszírozási szolgáltatások; pénzügyi

szponzorálás; támogatás.
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; technológiai szaktanácsadás.
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( 111 ) 228.081
( 151 ) 2019.06.11.
( 210 ) M 18 03018
( 220 ) 2018.10.16.
( 732 ) Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont, Budapest (HU)
( 740 ) Mátrai Mihály Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; közönségkapcsolati

kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; marketingszolgáltatások; segítségnyújtás üzleti tevékenységek
menedzsmentjében; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális
magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzletszervezési és üzletvezetési
tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási
szolgáltatások.
36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; finanszírozási szolgáltatások; pénzügyi

szponzorálás; támogatás.
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; technológiai szaktanácsadás.

( 111 ) 228.082
( 151 ) 2019.06.11.
( 210 ) M 18 03017
( 220 ) 2018.10.16.
( 732 ) Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont, Budapest (HU)
( 740 ) Mátrai Mihály Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; közönségkapcsolati

kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; marketingszolgáltatások; segítségnyújtás üzleti tevékenységek
menedzsmentjében; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális
magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzletszervezési és üzletvezetési
tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási
szolgáltatások.
36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; finanszírozási szolgáltatások; pénzügyi

szponzorálás; támogatás.
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; technológiai szaktanácsadás.

( 111 ) 228.083
( 151 ) 2019.06.11.
( 210 ) M 18 02877
( 220 ) 2018.10.04.
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( 732 ) BioCo Magyarország Kft., Lőrinci (HU)

( 546 )

( 511 ) 3

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

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

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

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

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

( 111 ) 228.084
( 151 ) 2019.06.11.
( 210 ) M 18 03012
( 220 ) 2018.10.16.
( 732 ) Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont, Budapest (HU)
( 740 ) Mátrai Mihály Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; közönségkapcsolati

kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; marketingszolgáltatások; segítségnyújtás üzleti tevékenységek
menedzsmentjében; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális
magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzletszervezési és üzletvezetési
tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási
szolgáltatások.
36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; finanszírozási szolgáltatások; pénzügyi

szponzorálás; támogatás.
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; technológiai szaktanácsadás.

( 111 ) 228.085
( 151 ) 2019.06.11.
( 210 ) M 18 03014
( 220 ) 2018.10.16.
( 732 ) Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont, Budapest (HU)
( 740 ) Mátrai Mihály Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
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Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; közönségkapcsolati

kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; marketingszolgáltatások; segítségnyújtás üzleti tevékenységek
menedzsmentjében; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális
magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzletszervezési és üzletvezetési
tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási
szolgáltatások.
36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; finanszírozási szolgáltatások; pénzügyi

szponzorálás; támogatás.
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; technológiai szaktanácsadás.

( 111 ) 228.086
( 151 ) 2019.06.11.
( 210 ) M 18 02616
( 220 ) 2018.09.07.
( 732 ) Szabó Tibor, Szeged (HU)
( 740 ) Dr. Bene Zoltán egyéni ügyvéd, Szeged
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés).

( 111 ) 228.087
( 151 ) 2019.06.11.
( 210 ) M 18 01822
( 220 ) 2018.06.13.
( 732 ) Kerekes Pál, Zákányszék (HU)
( 546 )

( 511 ) 33

Homokháti Őszibarack Pálinka földrajzi jelzés termékleírásának megfelelő őszibarack pálinka.

( 111 ) 228.088
( 151 ) 2019.06.11.
( 210 ) M 18 02744
( 220 ) 2018.09.18.
( 732 ) Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)
( 541 ) Nonplusz
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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 ) 228.089
( 151 ) 2019.06.11.
( 210 ) M 18 03020
( 220 ) 2018.10.16.
( 732 ) Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont, Budapest (HU)
( 740 ) Mátrai Mihály Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; közönségkapcsolati

kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; marketingszolgáltatások; segítségnyújtás üzleti tevékenységek
menedzsmentjében; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális
magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzletszervezési és üzletvezetési
tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási
szolgáltatások.
36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; finanszírozási szolgáltatások; pénzügyi

szponzorálás; támogatás.
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; technológiai szaktanácsadás.

( 111 ) 228.090
( 151 ) 2019.06.11.
( 210 ) M 18 02889
( 220 ) 2018.10.05.
( 732 ) Lélekkel az Egészségért Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) Balogh, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Lélek-boxutca
( 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).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 228.091
( 151 ) 2019.06.20.
( 210 ) M 18 02887
( 220 ) 2018.10.04.
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( 732 ) Hungast Management Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

( 740 ) Kapolyi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Étel. Élmény. Gondoskodás.
( 511 ) 29

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

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

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

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

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

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

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

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 228.092
( 151 ) 2019.06.11.
( 210 ) M 18 02884
( 220 ) 2018.10.04.
( 732 ) Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) Nógrádi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 44

Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások.

( 111 ) 228.093
( 151 ) 2019.06.20.
( 210 ) M 18 02747
( 220 ) 2018.09.18.
( 732 ) Simai Marianna Ágnes, Budapest (HU)
Józsa-Dézsi Emese, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Nemes Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 41

Szórakoztatás; esküvői szórakoztatás megszervezése.

43

Esküvői fogadások szervezése [helyszínek]; vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

45

Esküvői szertartások tervezése és szervezése; egyházi esküvői szolgáltatások; egyházi esküvőkre vonatkozó

szolgáltatások; liturgikus szolgáltatások esküvőkön; esküvői ajándéklista vezetése mások által kiválasztott
ajándékok kiválasztása céljából; ajándék dobozok testreszabott gyűjtése; személyes bevásárlási szolgáltatások;
személyes ajándék kiválasztása mások számára; személyes ruházati stílustanácsadás mások számára; nem vallási,
nem vallásos esküvők tervezése és vezetése; különös alkalmakkor a galambok reptetése; esküvői csokrok
kölcsönzése, készíttetése; nászút tervezési szolgáltatások; egyéb ünnepi alkalmak tervezése; házassági
ceremóniák rendezése; esküvői vendéglisták készítése.
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( 111 ) 228.094
( 151 ) 2019.06.11.
( 210 ) M 18 02746
( 220 ) 2018.09.18.
( 732 ) Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)
( 541 ) Méhmedika Forte
( 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 ) 228.095
( 151 ) 2019.06.11.
( 210 ) M 18 02745
( 220 ) 2018.09.18.
( 732 ) Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)
( 541 ) Naforte
( 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 ) 228.130
( 151 ) 2019.06.12.
( 210 ) M 18 02672
( 220 ) 2018.09.12.
( 732 ) Mitomarin Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) Mitomarin
( 511 ) 3
5

Egészségügyi termékek [piperecikkek].
Főleg vitaminokból készült egészségügyi táplálékkiegészítők; főleg ásványi anyagokból készült egészségügyi

táplálékkiegészítők; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; egészségügyi készítmények állatorvosi
célokra; gyógyszeres egészségmegőrző készítmények.
44

Egészségügyi ellátás; egészségügyi központok szolgáltatásai [orvosi]; egészségügyi szolgáltatások az

emberi test állapotainak kezelésére; orvosok és más egészségügyi szakszemélyzet által nyújtott orvosi ellátás és
konzultáció.
( 111 ) 228.145
( 151 ) 2019.06.12.
( 210 ) M 18 02800
( 220 ) 2018.09.24.
( 732 ) MADENTKO Egészségügyi Klinika Kft., Szombathely (HU)
( 541 ) MADENTKO
( 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).
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Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; művégtagok, műszemek és

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok; terápiás eszközök és segédeszközök
mozgáskorlátozottaknak; masszírozó készülékek; készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők gondozásához;
szexuális tevékenységet elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi áru).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 228.147
( 151 ) 2019.06.12.
( 210 ) M 18 02698
( 220 ) 2018.09.15.
( 732 ) BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Horváth és Medgyesi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 228.148
( 151 ) 2019.06.12.
( 210 ) M 18 02709
( 220 ) 2018.09.17.
( 732 ) Bócsa Község Önkormányzat, Bócsa (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 111 ) 228.149
( 151 ) 2019.06.12.
( 210 ) M 18 01347
( 220 ) 2018.04.25.
( 732 ) MOM-Park MFC Ingatlanforgalmazó és Beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Fütty Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
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Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 228.150
( 151 ) 2019.06.12.
( 210 ) M 18 02561
( 220 ) 2018.09.03.
( 732 ) Büki Gyógyfürdő ZRt., Bük (HU)
( 740 ) Dr. Forstóber Gábor, Szombathely
( 546 )

( 511 ) 41

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

43

Időleges szállásadás.

44

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

( 111 ) 228.151
( 151 ) 2019.06.12.
( 210 ) M 18 02697
( 220 ) 2018.09.15.
( 732 ) BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Horváth és Medgyesi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 228.153
( 151 ) 2019.06.12.
( 210 ) M 18 02834
( 220 ) 2018.09.27.
( 732 ) Szabó Zsolt, Gyömrő (HU)
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( 541 ) Számíthatsz Rám, Számít6sz Rám

( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 228.161
( 151 ) 2019.06.12.
( 210 ) M 18 00944
( 220 ) 2018.03.23.
( 732 ) Kámán Levente, Solymár (HU)
( 546 )
( 511 ) 6

Fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; kisméretű

fémáru; páncélszekrények.
7

Kulcsmásoló gépek; fúró- és csiszológépek; erőgépek.

8

Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök.

20

Bútorok, tükrök, keretek.

37

Javítás; zárszerelés: javítás/felújítás/karbantartás/összeszerelés (ajtó-, páncélszekrény- és autózárak

esetében); zár-, zárrendszer- és kulcskészítés (ajtó-, páncélszekrény- és autózárak esetében).
( 111 ) 228.162
( 151 ) 2019.06.12.
( 210 ) M 18 01081
( 220 ) 2018.04.06.
( 732 ) Pasaréti 75 Vendéglátó-ipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
41

Szórakoztatási szolgáltatások, klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás), partik tervezése

(szórakoztatás).
43

Vendéglátás, átmeneti szállások kiadása, bár szolgáltatások, éttermi szolgáltatások, szállásfoglalás,

kantinok, büfék, étkezdék, önkiszolgáló éttermek, panziók.
A rovat 88 darab közlést tartalmaz.

M1384

