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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 210 ) M 17 03668
( 220 ) 2017.11.13.
( 731 ) Silicium Network Kft., Szentendre (HU)
( 541 ) WEBPARK
( 511 ) 38

Biztonságos e-mail szolgáltatások; e-mail adatszolgáltatások; e-mail szolgáltatások biztosítása; e-mail

szolgáltatások; elektronikus levelezés, e-mail; üzenetek gyűjtése és küldése e-mailben; elektronikus levelek
átvitele, továbbítása [e-mail adatszolgáltatások]; e-mailes telekommunikáció.
42

Elektronikus tárhelyek bérbeadása az interneten; internetes tárhely biztosítás weblogok [webes naplók]

részére; felhőalapú tárhely-biztosító szolgáltatások; internetes tárhely szolgáltatás digitális tartalom számára;
elektronikus tárhelyek rendelkezésre bocsátása az interneten; tárhely bérbeadása honlapokhoz; tárhely biztosítása
honlapokhoz; internetes tárhelyek bértárolása; tárhely szolgáltatás digitális tartalmak, online újságok és blogok
számára; digitális fényképek tárolására szolgáló tárhelyek hosztolása az interneten; elektronikus hirdetőtáblák
hosztolására szolgáló tárhely bérbeadása szervereken; elektronikus tárhelyek [webhelyek] rendelkezésre
bocsátása vagy bérbeadása az interneten; hosting szolgáltatások web oldalakhoz; internetes oldalak hosting
szolgáltatása; internetes weboldal hosting szolgáltatások; szerver hosting, szerver bérlés; web hosting
szolgáltatás; archivált e-mailek elektronikus tárolása; dokumentumok és archivált e-mailek elektronikus tárolása.
45

Domain nevek bejegyzése; domain nevek lajstromozása, regisztrálása [jogi szolgáltatások]; domain nevek

regisztrációjával kapcsolatos tanácsadás; domain nevek regisztrálása felhasználók azonosítására globális
számítógépes hálózaton [jogi szolgáltatás]; domain nevekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;
domainnév-bejegyeztetési szolgáltatások; internetes domain-nevek bérbeadása; domain nevek regisztrálása
felhasználók azonosítására globális számítógépes hálózaton.
( 210 ) M 18 01313
( 220 ) 2018.04.23.
( 731 ) JátékNet.hu Webáruház Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Rédei és Pál Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Ország Játéka
( 511 ) 28
35

Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek.
Árösszehasonlító szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi

célokból; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; árusítóstandok bérbeadása; célzott
marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása
(reklámtáblák); kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;
marketing szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és
szolgáltatások eladói és vásárlói részére; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták)
terjesztése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámterjesztés; szabadtéri reklámozás, hirdetés.
41

Konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mentorálás;

nyereményjátékok működtetése; online, nem letölthető videók biztosítása; partik tervezése [szórakoztatás];
show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási
szolgáltatások.
( 210 ) M 18 02034
( 220 ) 2018.07.04.
( 731 ) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) kapcsolatIPont
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Kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció.

Pénzügyi ügyletek.

( 210 ) M 18 02259
( 220 ) 2018.07.26.
( 731 ) Glossy Corporation Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) GLOSSY
( 511 ) 16

Hulladék táskák, műanyag zacskók jég csomagolásához, szendvicspapírok, műanyag zsinórokzsákok

összekötésére, papírzsákok, szemetes zsákok, bélelő zsákok, kukazsákok, záró szalagos szemeteszsákok,
uzsonnás tasakok, fagyasztó és hűtőtasakok, háztartási alumínium fóliák, frissentartó fóliák, zacskók
mikrohullámú sütéshez; sütözacskók; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból, simítózáras tasakok,
egyszer használatos PE (polietilén) kesztyű, egyszer használatos esőkabát (ponch).
( 210 ) M 18 02636
( 220 ) 2018.09.10.
( 731 ) HD Agency Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) HD marketing
( 511 ) 16

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 02637
( 220 ) 2018.09.10.
( 731 ) Star Network MCN Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Csomád (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Star Network
( 511 ) 16

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 02710
( 220 ) 2018.09.17.
( 731 ) Bagdi-Seres Márta, Szeged (HU)
( 740 ) Tabi Ügyvédi Iroda, Szeged
( 546 )
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Kozmetikai krémek; gyógynövénykivonatok kozmetikai célokra.

5

Balzsamkészítmények orvosi, gyógyászati célokra; balzsamok orvosi, gyógyászati célokra.

( 210 ) M 18 02773
( 220 ) 2018.09.19.
( 731 ) Expert Zrt, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Nagy Orsolya Stefánia, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; 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.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 18 02904
( 220 ) 2018.10.09.
( 731 ) Ichoco srl, GORIZIA (IT)
( 740 ) Süle Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Mandulás édességek; pótkávé; kenyér; zsemlék; burritók; sütemény; kandiscukor; karamellák [cukorkák];

sajtburgerek [szendvicsek]; rágógumi; chips [gabonakészítmény]; csokoládé; csokoládés italok tejjel; csokoládés
mousse-ok [habok]; csokoládéból készült tortadíszek; dióféléket tartalmazó kenhető csokoládék; csokoládéitalok;
csokoládé alapú szendvicskrémek; csokoládé-bevonatú diófélék; fahéj [fűszer]; kakaó; kakaóitalok tejjel;
kávéaromák; kávé; kávé tejjel; kávé alapú italok; édességek karácsonyfák díszítéséhez; cukrásztermékek,
cukoráruk; kukoricapehely; kekszek, rágcsálnivalók; curry [fűszer]; pudingok; desszert mousse-ok [cukrászárú];
salátaöntetek; eszenciák élelmiszerekhez; fondant, tortamáz; gyümölcsös zselés cukor [édességek]; konyhai
füvesek; gyömbér [fűszer]; gyömbérkenyér, mézeskalács; halva [édességféle]; méz; hot dogok [szendvicsek];
fagylaltok és jégkrémek; jég, természetes vagy mesterséges; jégkockák; jeges tea; ketchup [szósz]; édesgyökér
[cukrászáru]; makaróni; macaron [mandulás cukrászsütemény]; marcipán; majonéz; húsos piték; menta cukrászati
használatra; mustár; palacsinták; tésztaöntetek; lisztből készült tészták; süteményekhez való tészta; tésztában sült
pástétom; földimogyorós édességek; pesto [szósz]; vajas kekszek [petit-beurre]; bors; mentolos cukorkák; petit
fours [sütemény]; pizza; pattogatott kukorica; pralinék; propolisz; pudingok; ravioli; rizssütemény; méhpempő;
rizspuding; szendvicsek; fűszerek; tavaszi tekercs; spagetti; szójaszósz; cukor; szusi; taco; kandiscukor; tea; tea
alapú italok; paradicsomszósz; tortilla; vanília [ízesítőszer]; ecet; gofri; fagyasztott joghurtok [fagylaltok,
jégkrémek]; forró csokoládé; tejcsokoládék; töltött csokoládék; kakaópor; csokoládé öntetekhez; alkoholos
csokoládé; nem gyógyhatású csokoládé; tejtermékmentes csokoládé; csokoládé mentaízesítésű töltelékkel; kakaó
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keverékek; kakaós termékek; kakaóporok; kakaós cukorkák; azonnal oldódó, instant kakaópor; fogyasztásra kész

kakaó és kakaó alapú italok; kakaó alapú készítmények; kakaókrémek italhoz; kakaókivonatok emberi
fogyasztásra; kakaóalapú krémek szendvicskrémek formájában; csokoládétojások; csokoládékrémek; pralinés
ostya; csokoládés édességek; csokoládé pralinék formájában; édességek; nyalókák.
32

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

szörpök és más készítmények italokhoz; kávé ízesítésű üdítőitalok; aloe vera italok, alkoholmentes; árpabor [sör];
sörcefre; alkoholmentes almabor; alkoholmentes koktélok; söralapú koktélok; energiaitalok; gyümölcslevek;
gyümölcsnektárok, alkoholmentes; gyömbérsörök és gyömbérüdítők (gyömbér ale-ek); szőlőmust; izotóniás
italok; limonádék; lítiumos vizek; malátasör; ásványvíz [italok]; alkoholmentes gyümölcskivonatok;
alkoholmentes italok; méz alapú alkoholmentes italok; proteinnel dúsított sportitalok; Rizsalapú italok, melyek
nem tejpótlók; szódavíz; sörbetek [italok]; smoothie-k [gyümölcs- vagy zöldségitalok]; szódavizek; üdítőitalok;
szörpök limonádékhoz; asztali vizek; paradicsomlevek [italok]; zöldséglevek (italok); vizek [italok].
33

Alkoholos italok (sörök kivételével); gyomorkeserű [bitter] italok; gyümölcstartalmú alkoholos italok;

brandy, borpárlat; almabor; koktélok; curacao; digesztív [emésztést elősegítő] italok [szeszesitalok]; égetett
szeszesitalok; koktélok; gin; cseresznyepálinka; likőrök; mentalikőr; körtebor; rizspálinka; rum; szaké; szeszes
italok; whisky; vodka; borok; kevert alkoholos italok, nem söralapú.
( 210 ) M 18 03372
( 220 ) 2018.11.13.
( 731 ) Maccabi Vívó és Atlétikai Klub, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Nagy Zsigmond, Budapest
( 541 ) Maccabi VAC
( 511 ) 28
41

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

( 210 ) M 18 03373
( 220 ) 2018.11.13.
( 731 ) Maccabi Vívó és Atlétikai Klub, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Nagy Zsigmond, Budapest
( 541 ) Maccabi
( 511 ) 28
41

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

( 210 ) M 18 03450
( 220 ) 2018.11.20.
( 731 ) Adománytaxi Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Adománytaxi
( 511 ) 39

Ajándékcsomagolás; árukirakodási szolgáltatások; áruk raktározása; áruszállítás; bútorszállítás;

csomagkézbesítés, csomagszállítás; fuvarozás, áruszállítás; kirándulások, túrák, társasutazások szervezése;
költöztetés; szállítás; termékek csomagolása; újrafelhasználható áruk gyűjtése [szállítás]; utaskísérés; utazás és
utasok szállítása.
41

Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; táboroztatás.

45

Társasági kísérő szolgáltatások.

( 210 ) M 18 03617
( 220 ) 2018.12.04.
( 731 ) Kombo Projekt Kft., Pázmánd (HU)
( 740 ) Dr. Kerényi Géza Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 541 ) Kolorádó Fesztivál

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 03859
( 220 ) 2018.12.21.
( 731 ) Nagykarácsony Község Önkormányzata, Nagykarácsony (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

Papír, karton, és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba, nyomdaipari

termékek, könyvkötészeti anyagok, fényképek, papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok,
anyagok művészek részére, ecsetek,írógépek és irodaszerek (bútorok kivételével), tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével), csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba),
nyomdabetűk, klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
28

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 03867
( 220 ) 2018.12.27.
( 731 ) Hegedűs Roland, Miskolc (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Ásványvizek gyógyászati használatra; diétás italok gyógyászati használatra.

32

Alkoholmentes italok; áványvizek; ásványvizek(italok).

35

Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése;

hirdetési hely kölcsönzése; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; marketing; piackutatás; rádiós
reklámozás; reklámanyagok naprakész állapotba hozása; reklámanyagok (röplapok, prospektusok,
nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámozás;
reklámszövegek szerkesztése, televíziós reklámozás.
( 210 ) M 19 00005
( 220 ) 2018.12.29.
( 731 ) Samu Zsolt, Seiersberg-Pirka (AT)
( 541 ) HAZAVEZETÉS
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Spirituális tanácsadás.

( 210 ) M 19 00166
( 220 ) 2019.01.21.
( 731 ) Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) Gonda Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása
számítógépes adatbázisokban; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; árösszehasonlító szolgáltatások;
árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások
engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények
szponzorálásával; átmentei üzletmenedzsment; bérszámfejtés; célzott marketing; divatbemutatók szervezése
promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel
kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;
hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; import-export ügynökségek;
információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése;
írott kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása;
kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói
tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi
tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú
kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából;
kirakatrendezés; kiskereskedelmi szolgáltatások művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; kiszervezett
vállalatirányítás; kommunikáció átírása [irodai funkciók]; konzultáció személyzeti kérdésekben; költségelemzés;
közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások;
közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell közvetítés reklám- vagy
kereskedelmi célból; marketing szoftverkiadás keretében; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati
szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység
számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online
kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és
előre rögzített zenékhez és filmekhez; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;
outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci információszerzési
szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése;
reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése;
reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő
kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél
szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési
ügynökségek; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében;
segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás,
hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; személyzet kiválasztása
pszichológiai eljárásokkal; szponzorok felkutatása; telemarketing szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása;
televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; termékminták, áruminták terjesztése; újság
előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő
szolgáltatási; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs
szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók
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összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti szerződések tárgyalása másik

fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és
üzletvezetési tanácsadás; üzletvezetéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások;
üzletvitel sportolók számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások;
vásárlási megrendelések ügyintézése; visszatérítési programok üzleti irányítása harmadik felek számára;
webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.
38

Távközlés; digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás];

elektronikus levelezés, e-mail; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; hírügynökségek;
információszolgáltatás távközlési ügyekben; kábeltelevíziós műsorszórás; kommunikáció száloptikás hálózatok
segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák];
mobiltelefonos kommunikáció; műholdas átvitel; nagysebességű adatátvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció;
személyhívó szolgáltatások [rádión, telefonon vagy egyéb elektronikus kommunikációs eszközön keresztül];
távkonferencia szolgáltatások; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és
csomópont szolgáltatások [beszélgetésterelés és összeköttetés]; telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy
globális számítógépes hálózathoz; televíziós műsorszórás, közvetítés; üdvözlőkártyák továbbítása online;
üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése; vezeték nélküli műsorterjesztés;
videokonferencia szolgáltatások; videó on-demand közvetítések.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; alkotóműhelyek szervezése és

lebonyolítása [képzés]; audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése; coaching [tréning]; cosplay
szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; diszkók
szolgáltatási; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; éjszakai klubok; elektronikus
kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő
előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; filmek feliratozása;
filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók;
filmszínházi előadások, filmbemutatók; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok
készítése; hang [elvételek kölcsönzése; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás
show-műsorokra; jelbeszéd fordítása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és
lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások
szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; mentorálás; mikrofilmezés; mozgókönyvtári szolgáltatások;
mozifilmek kölcsönzése; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; művészeti alkotások bérbeadása;
művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető filmek
biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár
szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása;
oktatási információs szolgáltatások; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem
letölthető videók biztosítása; pályaválasztási tanácsadás; partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és
televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok készítése;
show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sportversenyek rendezése; stúdiószolgáltatások;
szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés; számítógépes hálózatról online
biztosított játékszolgáltatások; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; szemináriumok szervezése és
lebonyolítása; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók;
szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási, szórakoztatási
információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; televíziós szórakoztatás;
varieté-előadások bemutatása; vidámparkok; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése;
videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások
eseményekhez; világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak
vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.
( 210 ) M 19 00168
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( 220 ) 2019.01.21.
( 731 ) Léder László, Budapest (HU)
( 740 ) Vajda és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) APA AKADÉMIA/FATHERS ACADEMY
( 511 ) 41

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

( 210 ) M 19 00306
( 220 ) 2019.02.01.
( 731 ) TSC Market Kft., Debrecen (HU)
( 546 )

( 511 ) 39
43

Futárszolgálatok (üzenetek vagy áruk küldése); fuvarozás, áruszállítás; termékek csomagolása.
Éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; vendéglátás.

( 210 ) M 19 00311
( 220 ) 2019.02.04.
( 731 ) Győriné Tokaji Katalin, Gyula (HU)
( 541 ) futóbarát szálláshely
( 511 ) 28
35

Edző felszerelések sportoláshoz.
Adatbázisokkal kapcsolatos reklámozási szolgáltatások; apróhirdetések; áruk és szolgáltatások promóciója

nemzetközi sportesemények szponzorálásával; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények
szponzorálásával; audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra; blogger-elérési szolgáltatások; célzott
marketing; digitális marketing; digitális reklámszolgáltatások; direkt marketing szolgáltatások; divatáruk
értékesítésének promóciója magazinok reklámcélú cikkeivel; e-sporteseményekhez kapcsolódó
marketingszolgáltatások; e-sporteseményekhez kapcsolódó hirdetési szolgáltatások; e-sporteseményekre
vonatkozó népszerűsítő szolgáltatások; egészségügyi állapotok társadalmi tudatosításával kapcsolatos
reklámszolgáltatások; egyéni reklámok elkészítése mások számára; eladási, értékesítési promóciók; eladási
promóciós szolgáltatások, nevezetesen különböző távközlési szolgáltatók összegyűjtése, hogy mások ezeket a
szolgáltatásokat kényelmesen meg tudják tekinteni és vásárolni; előadások, prezentációk szervezése reklámozási
célokra; értékesítési promóció audiovizuális média használatával; értékesítési promóciós szolgáltatások;
eseménymarketing; gépjárművekhez kapcsolódó hirdetési szolgáltatások; grafikus reklámozási szolgáltatások;
harmadik fél áruinak és szolgáltatásainak reklámozása olyan szponzorok felkutatása révén, akiknek az áruit és
szolgáltatásait kapcsolatba hozzák sportversenyekkel; harmadik fél áruinak és szolgáltatásainak reklámozása
olyan szponzorok felkutatása révén, akik az árukat és szolgáltatásokat kapcsolatba hozzák sporttevékenységekkel;
hirdetés elektronikus hirdetőtáblán; hirdetés elektronikus médián, főként interneten keresztül; hirdetés és
reklámozás; hirdetés folyóiratokban, prospektusokban és újságokban; hirdetés magazinokban; hirdetések
elhelyezése; hirdetések készítése és elhelyezése; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési és reklámozási
szolgáltatások televíziós, rádiós, postai úton; hirdetési- és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó
tanácsadás; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület, idő és anyagok bérbeadása; hirdetési hely, idő és
média rendelkezésre bocsátása; hirdetési rovatok készítése; hirdetési szolgáltatások; hirdetési szolgáltatások
részvényekhez és más értékpapírokhoz kapcsolódó ügynöki tevékenységek népszerűsítésére; hirdetési
szolgáltatások a közfigyelem felhívásához kapcsolódóan a helyi vásárlás előnyeire vonatkozóan;
hűségprogramok, ösztönző és bónusz program szolgáltatások; honlapforgalom optimalizálása; internetes
reklámozási szolgáltatások; internetes marketing; internetes weboldalakként használható reklámok összeállítása;
kereskedelmi promóciós szolgáltatások; kereskedelmi reklámszövegek készítése; kereskedelmi vásárok és
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kiállítások szervezése; kereskedelmi vásárokon, kiállításokon nyújtott szolgáltatások; kereskedelmi vásárok

reklámozás céllal való szervezése; keresőoptimalizálás; kültéri reklámok elkészítése és elhelyezése; marketing
beszámolók készítése; marketing információk szolgáltatása; marketing kampányok; marketing stratégiák és
koncepciók kidolgozása; marketing stratégiák tervezése; marketinggel kapcsolatos információnyújtás;
marketingrendezvények megrendezése és lebonyolítása; marketingtervek elkészítése; marketingügynökségi
szolgáltatások.
( 210 ) M 19 00314
( 220 ) 2019.02.04.
( 731 ) Idea Fortis Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. H. Szabó Orsolya, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Fordítás.

( 210 ) M 19 00371
( 220 ) 2019.02.07.
( 731 ) Bartucz Kálmán Péter, Kiskunhalas (HU)
( 541 ) MADMAN
( 511 ) 12

Kerékpárok.

35

Kerékpáralkatrészekkel és tartozékokkal kapcsolatos kereskedelmi szolgáltatások.

37

Kerékpárok összeszerelése, javítása és karbantartása.

( 210 ) M 19 00372
( 220 ) 2019.02.07.
( 731 ) Bartucz Kálmán Péter, Kiskunhalas (HU)
( 541 ) ROCK KID
( 511 ) 12

Kerékpárok.

35

Kerékpáralkatrészekkel és tartozékokkal kapcsolatos kereskedelmi szolgáltatások.

37

Kerékpárok összeszerelése, javítása és karbantartása.

( 210 ) M 19 00441
( 220 ) 2019.02.13.
( 731 ) TSZ DEVELOPMENT Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Fütty Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Liberty
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

( 210 ) M 19 00443
( 220 ) 2019.02.13.
( 731 ) TSZ DEVELOPMENT Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Fütty Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Liberty Irodaház
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Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

37

Állványozás; építés; építési tanácsadó szolgáltatások; építkezések felügyelete (irányítás); épületszigetelés;

épületszigetelés, épülettömítés; gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; konzultáció konstrukciókról;
nyílászárók beszerelése; tetőfedő munkák.
( 210 ) M 19 00479
( 220 ) 2019.02.15.
( 731 ) Csite András, Gyenesdiás (HU)
Balás Gábor, Budapest (HU)
( 541 ) HÉTFA
( 511 ) 16

Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagök; fényképek; papíráruk és irödaszerek,

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.
41

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

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; tudományos és műszaki
szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző és kutató szölgáltatásök;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
45

Jogi tanácsadás pályázati felhívások megválaszolásában; online közösségi hálózatok szolgáltatásai; szellemi

tulajdonnal kapcsolatos konzultáció.
( 210 ) M 19 00480
( 220 ) 2019.02.15.
( 731 ) Csite András, Gyenesdiás (HU)
Balás Gábor, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetük, klisék.
41

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

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; tudományos és műszaki
szolgáltatások, valamint az idetartozó teRvezői és kutatói tevékenység; ipari elemző és kutató szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
45

Jogi tanácsadás pályázati felhívások megválaszolásában; online közösségi hálózatok szolgáltatásai; szellemi

tulajdonnal kapcsolatos konzultáció.
( 210 ) M 19 00483
( 220 ) 2019.02.14.
( 731 ) Vörös Géza, Héreg (HU)
( 740 ) Dr. Sándor Róbert, Budapest
( 541 ) Vörös Tésztamanufaktúra
( 511 ) 5

Lenmag étrend-kiegészítők; lenmag gyógyszerészeti célokra; lenmagliszt gyógyszerészeti célokra; liszt

gyógyszerészeti célokra.
M1411
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Árpa őrlemény; babliszt; baozi [töltött gőzölt tészta]; bulgur; burgonyaliszt; burritók; búzacsíra emberi

fogyasztásra; búzadara; búzaliszt; chips [gabonakészítmény]; chow-chow [zöldséges ízesítő]; durva árpaliszt;
feldolgozott hajdina; feldolgozott magok fűszerezési használatra; feldolgozott magvak fűszerezéshez;
feldolgozott quinoa; gabonakészítmények; gabonaszeletek; glutén adalékok kulináris célokra; glutén [sikér]
étkezési használatra; glükóz étkezési használatra; hajdinaliszt [élelmiszerekhez]; hántolt árpa; kekszek,
rágcsálnivalók; kenyér; kenyér kovász nélkül, macesz; kétszersülte; kukoricadara (1); kukoricadara (2); kukorica,
darált; kukoricaliszt; kukoricapehely; kukorica, sült; kurkuma; kuszkusz [búzadara], lenmag étkezési célokra
[ízesítőszer]; lepények; liofilizált ételek, fő összetevőként rizzsel; liofilizált ételek, fő összetevőként tésztával;
liszt; lisztalapú gombócok; lisztből készült tészták; lomper [burgonya alapú lepénykenyér], macaron [mandulás
cukrászsütemény]; magas protein tartalmú gabonaszeletek; makaróni; malátacukor, maltóz; maláta emberi
fogyasztásra (1); maláta emberi fogyasztásra (2); metélttészta-alapú készételek; metélt tészta, nudli, galuska (1);
metélt tészta, nudli, galuska (2); müzli, nyers tészták; pálmacukor; paradicsomszósz; pastila [orosz gyümölcsös
sütemény]; pasztillák, szögletes cukorkák [édességek]; pattogatott kukorica; pizza; quiche [tésztában sült sós
sodó]; ravioli; rizs; rizs alapú rágcsálnivalók; rizskeksz [senbei]; rizspép étkezési célokra; rizspuding;
rizssütemény; sáfrány [ételízesítő]; sajtburgerek [szendvicsek]; salátaöntetek; snack ételek (gabona alapú); soba
tészta [japán hajdinametélt, nyers]; só élelmiszerek tartósítására; spagetti; sűrítőszerek főzéshez; süteményekhez
való tészta; süteményporok; süteménytészta (1); süteménytészta (2); süteménytészta (3); süteménytészta (4);
süteménytészta (5); szendvicsek; szerecsendió; szezámmagok [fűszerek]; szójaliszt; tápióka; tápiókaliszt;
tésztaöntetek; tortilla; tükörmáz [tükörglazúr]; udon [japán metélt]; vajas kekszek [Petit-beurre]; zab alapú ételek;
zabdara (1); zabdara (2); zabdara (3); zabdara (4); zellersó; zsemlék; zsemlemorzsa.
( 210 ) M 19 00492
( 220 ) 2019.02.15.
( 731 ) Yuva Kft., Hidas (HU)
( 541 ) GIGANT
( 511 ) 32

Alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok;

alkoholmentes italok; alkoholmentes koktél; aloe vera italok, alkoholmentes; esszenciák italok előállításához;
gyömbéres üdítőital; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; készítmények italokhoz; limonádék;
pasztillák szénsavas italokhoz; porok szénsavas italokhoz; smoothie-k [gyümölcs- vagy zöldségitalok]; söralapú
koktélok; sörbetek [italok]; szasszaparilla [alkoholmentes ital]; szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz;
zöldséglevek [italok]; üdítőitalok.
35

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

engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes
adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi információ
és tanácsadás fogyasztóknak; [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások kereskedelmivagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kirakatrendezés;
közvélemény-kutatás; marketing szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása;
on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és
vásárlói részére; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag
frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]
terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése
kommunikációs médiában; reklámlevél szolgáltatás; reklámterjesztés; szabadtéri reklámozás, hirdetés;
számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; telemarketing szolgáltatás; termékminták, áruminták terjesztése; vásárlási
megrendelések ügyintézése.
( 210 ) M 19 00519
( 220 ) 2019.02.19.
( 731 ) Analóg-Szeged Kft., Szeged (HU)
( 541 ) PSR
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Szivattyúk (gépek).

( 210 ) M 19 00523
( 220 ) 2019.02.19.
( 731 ) OXYGEN MEDIA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Kult-KUPA
( 511 ) 41

Szakmai képzés, szórakoztatás, sport és kulturális tevékenységek, filmgyártás, rádió- és televízióműsorok

készítése.
( 210 ) M 19 00525
( 220 ) 2019.02.19.
( 731 ) Eideh Titanilla, Budapest (HU)
( 541 ) A cég lelke a munkaerő
( 511 ) 35

Emberi erőforrás menedzsment és munkaerő-toborzási szolgáltatások; ideiglenes munkaerő közvetítése;

ideiglenes munkaerő toborzása; munka- és munkaerő közvetítés; munkaerő alkalmassági vizsgálata; munkaerő
áthelyezés; munkaerő-áthelyezéssel kapcsolatos adminisztratív szolgáltatások; munkaerő elhelyezési
szolgáltatások komornyikok számára; munkaerő elhelyezési szolgáltatások személyi asszisztensek számára;
munkaerő-felvételi tanácsadás; munkaerő kölcsönzés; munkaerő-kölcsönzési szolgáltatások;
munkaerő-közvetítés; munkaerő közvetítése határozott idejű munkára; munkaerő közvetítése határozott időre;
munkaerő közvetítési és toborzási szolgáltatások; munkaerő-közvetítési konzultáció; munkaerő-közvetítéssel
kapcsolatos konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; munkaerő közvetítő szolgáltatások; munkaerő-toborzás;
munkaerő-toborzáshoz és elhelyezéshez kapcsolódó segítségnyújtás; munkaerő-toborzáshoz kapcsolódó
információszolgáltatás; munkaerő toborzáshoz kapcsolódó igazgatási tanácsadás; munkaerő toborzáshoz
kapcsolódó interjú szolgáltatások; munkaerő toborzási és elhelyezési szolgáltatások; munkaerő toborzási hirdetés;
munkaerő-toborzási irodák szolgáltatásai; munkaerő toborzási szolgáltatás és munkaközvetítő irodák; munkaerő
toborzási szolgáltatás; munkaerő toborzással, fejvadászattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások;
munkaerő-toborzással kapcsolatos információnyújtás; személyiségvizsgálat munkaerő-toborzási célokra;
szolgáltatások munkaerő elhelyezésére; üzleti munkaerő-toborzással kapcsolatos tanácsadás; vezetői
munkaerő-toborzás; fejvadász szolgáltatás; fejvadász-szolgáltatások; üzleti segítségnyújtás, menedzseri és
adminisztratív szolgáltatások; karrier információs és tanácsadó szolgáltatások [kivéve oktatási és képzési
tanácsadás]; kulturális és oktatási csereprogramok ügyintézése; pályaválasztási tanácsadási szolgáltatások [kivéve
oktatási és képzési tanácsadás]; karrierrel kapcsolatos kapcsolatépítési szolgáltatások; karriertervezési
szolgáltatások; karriertervezési tanácsadás; munka- és karrier lehetőségekre vonatkozó információs
szolgáltatások; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; pszichológiai eljárások személyzet
kiválasztására; toborzási szolgáltatások vezetők keresésére; vezető személyzet kikeresése és kiválasztása; vezető
személyzet kiválasztása; vezetők keresése, kiválasztása; vezetők kiválasztásával kapcsolatos tanácsadás,
konzultáció; vezetők toborzása; egyetemi kurzusok adminisztrációjával kapcsolatos szolgáltatások online
tanfolyami jelentkezésekhez kapcsolódóan; reklám- és marketingszolgáltatások kommunikációs csatornákon
keresztül biztosítva; belső vállalati kommunikációs felmérések lebonyolítása; márkaalkotási szolgáltatások;
reklámozási szolgáltatások vállalati és márkaarculat létrehozásához; értékesítési menedzsment-szolgáltatások;
értékesítési technikákkal és értékesítési programokkal kapcsolatos konzultáció; értékesítéssel kapcsolatos
információk szolgáltatása; humán erőforrás részlegként való működés mások számára; humán erőforrásokkal
kapcsolatos konzultáció; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő
vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; adminisztratív szolgáltatások általános építési vállalkozóknak való
közvetítéssel kapcsolatban; reklám- és marketingszolgáltatások blogokon keresztül biztosítva; könyvekhez
kapcsolódó hirdetési szolgáltatások; üzleti ösztönzési programtervek és hűségprogramok megszervezése és
menedzsmentje; marketing menedzsment konzultációhoz kapcsolódó üzleti tanácsadás; marketing menedzsment
tanácsadás; marketing menedzsmenthez kapcsolódó tanácsadás; menedzsment támogatás; marketing
tevékenységgel kapcsolatos üzleti konzultáció és menedzsment; menedzsment tanácsadás a személyzet
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elhelyezésével kapcsolatban; modellek üzleti menedzsmentje; üzleti adminisztráció és menedzsment; üzleti

menedzsment; üzleti menedzsmentre vonatkozó tervezés azaz partnerek keresése összeolvadásokhoz és vállalatok
átvételéhez valamint vállalkozások beindításához; üzleti tervezési szolgáltatások vállalkozások számára;
üzletvezetési segítségnyújtás kereskedelmi vállalkozások alapításához; közös vállalkozások létrehozásával
kapcsolatos üzleti szolgáltatások; kereskedelmi vállalkozások üzletvitelével kapcsolatos értékelések; szakmai
vállalkozások üzletvitelével kapcsolatos értékelések; üzleti információnyújtás vállalkozások számára;
üzletszerzéssel kapcsolatos üzletviteli szolgáltatások; üzletfejlesztéssel kapcsolatos üzletviteli tanácsadás;
üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; üzletviteli segítségnyújtás; üzletvitellel kapcsolatos segítségnyújtás,
franchise-szerződés keretein belül; állásközvetítői konzultáció; cégvezetés, beleértve a demográfiai tárgyú
konzultációt; foglalkoztatási konzultáció, tanácsadás; foglalkoztatási tanácsadói és konzultációs szolgáltatások;
franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás és konzultáció; konzultáció személyzeti kérdésekben; marketing
konzultációs szolgáltatások; üzleti tanácsadási szolgáltatások, konzultáció és információk; üzleti tervezéssel és
üzletmenet folytonossággal kapcsolatos konzultáció; üzleti tervezéssel kapcsolatos tanácsadás, konzultáció; üzleti
tervezéssel kapcsolatos segítségnyújtás, tanácsadási szolgáltatások és konzultáció; üzletszervezési és -vezetési
konzultációs szolgáltatások; üzletszervezéssel és üzletvezetéssel, többek között személyzeti menedzsmenttel
kapcsolatos konzultáció; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzlettervezési konzultáció; üzletvezetéshez és
-szervezéshez kapcsolódó támogatás és konzultáció; üzletvezetési és konzultációs szolgáltatások; üzletvezetési és
vállalatszervezési konzultáció; üzletszervezéssel kapcsolatos segítségnyújtás, tanácsadási szolgáltatások és
konzultáció; üzleti konzultáció; üzleti kutatási konzultáció; üzleti menedzsmenttel kapcsolatos tanácsadás,
konzultáció; üzleti menedzsmenttel kapcsolatos segítségnyújtás, tanácsadási szolgáltatások és konzultáció; üzleti
stratégiai konzultáció; üzleti stratégiával kapcsolatos konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; üzletvezetési
konzultációs szolgáltatások; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési konzultációs és tanácsadó szolgáltatások;
üzletvezetési konzultáció, tanácsadás; üzletvezetési konzultáció, az interneten keresztül is; üzletviteli konzultációs
szolgáltatások; vállalkozások alapításával és működtetésével kapcsolatos konzultáció; marketinggel kapcsolatos
üzleti tanácsadás; üzleti marketing tanácsadás; diplomások toborzásával kapcsolatos tanácsadás; foglalkoztatási
tanácsadás; foglalkoztatási tanácsadó szolgáltatások; személyzet elhelyezésével kapcsolatos tanácsadási
szolgáltatások; személyzeti tanácsadás; személyzeti tanácsadási szolgáltatások; tanácsadó és szakértői szolgáltatás
személyügyi vezetés területén; üzleti tanácsadási szolgáltatások fizetési és osztályozási struktúrák
meghatározására; felsőoktatási kurzusadminisztrációs szolgáltatások nyújtása felsőoktatási intézményeknek.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; coaching; coaching gazdasági

és menedzselési témákban; coaching [tréning]; képzési vagy oktatási szolgáltatások life coaching [életvezetési
tanácsadás] területén; oktatási szolgáltatások coaching formájában; pénzügyekkel kapcsolatos coaching; személyi
coaching [képzés]; diákok oktatási tanfolyamokon való részvételének megszervezése; edzettséggel kapcsolatos
tanfolyamok; egészséggel kapcsolatos oktató tanfolyamok; felkészítő szakmai tanfolyamok nyújtása fiatalok
számára; filozófiai témákkal kapcsolatos tanfolyamok; folyamatos tanfolyamok szervezése; gyógyászati
továbbképző tanfolyamok biztosítása; idegenforgalommal kapcsolatos tanfolyamok; képzési tanfolyamok
biztosítása fiatalok számára; képzési tanfolyamok biztosítása; készségfelmérő tanfolyamok szervezése;
középiskolai szintű levelező tanfolyamok lebonyolítása; középiskolai szintű tanfolyamok biztosítása; kutatással és
fejlesztéssel kapcsolatos tanfolyamok; levelező tanfolyamok; levelező tanfolyamok biztosítása; levelező
tanfolyamok lebonyolítása; levelező tanfolyamok szervezése; menedzsment-tanfolyamokon kiosztott tananyagok
összeállítása; menedzsment-tanulmányokkal kapcsolatos posztgraduális tanfolyamok; menedzsmenttel
kapcsolatos tanfolyamok; művészeti oktatás levelező tanfolyamokon keresztül; nappali iskolai tanfolyamok
szervezése és lebonyolítása felnőttek számára; nyitott tanulási módszereket alkalmazó tanfolyamok szervezése;
oktatási célú tanfolyamok lebonyolítása; oktatási szolgáltatások egyetemi szintű tanfolyamok, kurzusok
formájában; oktatási szolgáltatások levelező tanfolyamok formájában; oktatási tanfolyamok és vizsgák
kidolgozása; oktatási tanfolyamokat biztosító oktatási szolgáltatások; oktató tanfolyamok tartása az üzleti
menedzsmenttel kapcsolatban; oktató tanfolyamokat biztosító oktatási szolgáltatások; önismereti tanfolyamok
biztosítása; önismereti tanfolyamok [oktatás]; önképzési módszereket alkalmazó tanfolyamok szervezése; online
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oktatási tanfolyamok biztosítása; szakképzési tanfolyamok biztosítása; szakmai felkészítő tanfolyamok biztosítása

fiatalok számára; szakmai műhelyek és tanfolyamok szervezése; szakmai tanfolyamokon kiosztott tananyagok
összeállítása; személyiségfejlesztő tanfolyamok; személyiségfejlesztő tanfolyamok szervezése; tanácsadói
képességfejlesztő tanfolyamok; tanfolyamok a reklámozáshoz, promócióhoz, marketinghez és az üzleti
tevékenységhez kapcsolódó stratégiai tervezés terén; tanfolyamok biztosítása; tanfolyamok biztosítása általános
menedzsment területén; tanfolyamok biztosítása az utazási ágazat területén; tanfolyamok biztosítása az
információs technológia kezelésével kapcsolatban; tanfolyamok biztosítása személyes időbeosztással
kapcsolatban; tanfolyamok, képzések; tanfolyamok, képzések szervezése; tanfolyamok, kurzusok biztosítása;
tanfolyamok, szemináriumok és műhelyek lebonyolítása; tanfolyamok szervezése; tanfolyamok szervezése és
lebonyolítása; tanfolyamok szervezése oktatási intézményekben; tanfolyamok szervezése, tartása; tanfolyamokat
biztosító oktatási létesítmények szolgáltatásai; tanfolyamszervezés; távtanulási módszereket alkalmazó
tanfolyamok szervezése; továbbképzési tanfolyamok szervezése; ügyfélszolgálattal kapcsolatos tanfolyamok;
tudományos tanfolyamok; utazási ágazattal kapcsolatos tanfolyamok; utazási ágazattal kapcsolatos tanfolyamok
szervezése és lebonyolítása; útmutató, oktatási és képzési tanfolyamok lebonyolítása fiatalok és felnőttek
számára; üzleti adminisztrációval kapcsolatos tanfolyamok lebonyolítása; üzleti menedzsmenttel kapcsolatos
tanfolyamok lebonyolítása; üzleti menedzsmenttel kapcsolatos oktató tanfolyamok lebonyolítása; üzleti
tanfolyamok lebonyolítása; üzlettel kapcsolatos oktató tanfolyamok lebonyolítása; menedzser oktatási
szolgáltatások; akadémiák [oktatás]; angol nyelvű oktatási szolgáltatások; ayurvédikus mágnesességgel
kapcsolatos oktatási szolgáltatások; az olvasás javításával kapcsolatos oktatás; csoportos edzés oktatása; diákok
oktatási tevékenységekben való részvételének megszervezése; egyetemi oktatási szolgáltatások; egyetemi vagy
főiskolai oktatás; előadó-művészeti oktatás; étrenddel kapcsolatos oktatási kurzusok biztosítása; étrenddel,
diétával kapcsolatos oktatás [nem orvosi]; felnőttoktatási intézmények által nyújtott oktatási szolgáltatások; felső
tagozatosok oktatása; felsőoktatási intézmények által nyújtott oktatási szolgáltatások; idegen nyelvek tanításával
kapcsolatos oktatási szolgáltatások; iskolai szolgáltatások [oktatás]; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások;
kapcsolódó oktatási szemináriumok szervezése; karrier információs és tanácsadási szolgáltatások (oktatási és
képzési tanácsadás); karrier tanácsadás és felkészítés [képzési és oktatási tanácsadás]; karrier tanácsadás
[oktatás]; karrier tanácsadási szolgáltatások (oktatási vagy képzési tanácsadás); képzés és oktatás; képzés, tanítás
és oktatás biztosítása; kiállítások megszervezése oktatási célokra; kiállítási szolgáltatások oktatási célokra;
kiállítások rendezése oktatási célokra; kiállítások szervezése oktatási célokra; klubszolgáltatások [szórakoztatás
vagy oktatás]; kommunikációs készségekkel, képességekkel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; középiskolai
oktatás; középiskolai oktatási szolgáltatások; kulturális és oktatási célú kongresszusok és konferenciák
szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése
és tartása; levelező oktatás, távoktatás; második nyelv oktatása; meditációval kapcsolatos oktatási szolgáltatások;
menedzsmenttel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; munkaköri oktatás; nemzetközi oktatási csereprogramok
kidolgozása; nyári táborok [szórakoztatás és oktatás]; oktatás előkészítő iskolákban; oktatás és képzés a zene és
szórakoztatás terén; oktatás és képzés biztosítása; oktatás és tanítás; oktatás műsorszóráson keresztül; oktatás,
szórakozás és sport; oktatás, tanítás; oktatáshoz kapcsolódó nyomtatott anyagok kiadása; oktatáshoz kapcsolódó
vizsgák és tesztek szervezése; oktatáshoz kapcsolódó vizsgák szervezése; oktatási anyagok fejlesztése; oktatási
anyagok kiadása; oktatási anyagok terjesztése; oktatási anyagok vagy berendezések kölcsönzése; oktatási célú
bemutatók rendezése; oktatási célú bemutatók szervezése; oktatási célú előadások tervezése; oktatási célú
fesztiválok rendezése; oktatási célú fesztiválok szervezése; oktatási célú kiállításszervezés; oktatási célú
konferenciák szervezése; oktatási célú konferenciák tervezése; oktatási célú kongresszusok szervezése; oktatási
célú műhelyek; oktatási célú nyomtatványok kiadása; oktatási célú összejövetelek rendezése; oktatási célú show-k
rendezése; oktatási célú szemináriumok tervezése; oktatási célú szemináriumok szervezése; oktatási célú
tévéműsorok készítése; oktatási előadások szervezése; oktatási díjak kiosztása; oktatási értékelési szolgáltatások;
oktatási és képzési programok a kockázatkezelés területén; oktatási és képzési szolgáltatások; oktatási és tanítási
anyagok előállítása és kölcsönzése; oktatási és tanítási szolgáltatások; oktatási események szervezése; oktatási
fórumok szervezése és lebonyolítása, nem online módon; oktatási intézményi szolgáltatások; oktatási
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kézikönyvek fejlesztése; oktatási kézikönyvek kiadása; oktatási klub szolgáltatások; oktatási kiállítások

szervezése; oktatási konferenciák levezetése; oktatási konferenciák rendezése és lebonyolítása; oktatási
konferenciák szervezése; oktatási kongresszusok szervezése; oktatási konzultációs szolgáltatások; oktatási
kurzusok és vizsgák kidolgozása; oktatási lehetőségek biztosítása fiatalok számára; oktatási műhelyfoglalkozások
lebonyolítása az üzlet területén; oktatási szemináriumok; oktatási szemináriumok szervezése; oktatási
szemináriumok tartása; oktatási szolgáltatások kommunikációs készségekkel kapcsolatban; oktatási
szolgáltatások levelező iskolák formájában; oktatási szolgáltatások menedzsmentje; oktatási szolgáltatások
nyújtása gyermekek számára játszócsoportok útján; oktatási szolgáltatások nyelvtanítási módszerek átadásához;
oktatási szolgáltatások nyújtása; oktatási szolgáltatások vezető beosztású személyzet számára; oktatási
tanácsadási szolgáltatások; oktatási tananyagok kiadása; oktatással kapcsolatos akadémiai szolgáltatások;
oktatással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; oktatással kapcsolatos szemináriumok rendezése; oktatással
kapcsolatos szemináriumok szervezése; oktatással kapcsolatos szakmai konzultációs szolgáltatások; oktatással
kapcsolatos konferenciák szervezése; online oktatás biztosítása; összejövetelek szervezése az oktatás területén;
pedagógiai technikákkal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; spirituális, lelki fejlődéssel kapcsolatos oktatási
szolgáltatások; értékesítési tréning; értékesítési tréninggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; meditációs képzés,
tréning; személyiségfejlesztő tréning; tréningek biztosítása; pályaválasztási tanácsadás; pályaválasztási
vizsgálatok, tesztek; vezetőség és személyzet oktatásával és képzésével kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások;
oktatási és képzési útmutatók kiadása; kaland képzések gyermekek részére; szórakoztatási, oktatási és képzési
szolgáltatások; iskolai szolgáltatások nyelvek tanításához; meditációs gyakorlatok tanítása; oktatási szolgáltatások
gyermekeket tanító pedagógusok számára; tanítás elemi iskolákban; tanítási, oktatási tevékenységek szervezése;
diákok rekreációs, szabadidős tevékenységekben való részvételének megszervezése; egyetemi szintű levelező
kurzusok lebonyolítása; egyetemi szolgáltatások; iskoláskorú gyermekek egyetemi mentorálása; felsőoktatási
szolgáltatások; önismereti műhelyek és szemináriumok vezetése; önismereti műhelyek és szemináriumok
lebonyolítása; önismereti műhelyek és szemináriumok szervezése és lebonyolítása; képzés az üzleti készségek
területén; szakmai készségfejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatások nyújtása; szakmai készségfejlesztés;
mentorálás; gyermekek intellektuális képességeinek fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások; gyermekek
szellemi képességeinek fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások; blogírási szolgáltatások;
menedzsment-előadásokon kiosztott tananyagok összeállítása; menedzsment ismeretekkel kapcsolatos előadási
szolgáltatások; menedzsment képzéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; menedzsment-szemináriumokon
kiosztott tananyagok összeállítása; menedzsmenttel kapcsolatos felnőttoktatási szolgáltatások; üzleti
menedzsmenttel kapcsolatos képzési kurzusok biztosítása; üzleti franchise menedzsmenttel kapcsolatos oktatási
szolgáltatások; képzési szolgáltatások a projekt menedzsment területén; üzleti képzéssel kapcsolatos konzultációs
szolgáltatások; üzleti oktatással kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; felsőoktatási szintű kurzusok biztosítása;
felsőoktatási szintű levelező kurzusok lebonyolítása.
( 210 ) M 19 00602
( 220 ) 2019.02.26.
( 731 ) Német György, Budapest (HU)
Koburger Emese, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Promóciós szolgáltatások; promóciós marketing; számítógépesített üzleti promóció; reklámozás, promóciós

szolgáltatások; vállalatok promóciója [reklámozás]; koncertek promóciója [reklámozása]; utazások promóciója
[reklámozása]; zenei koncertek promóciója; különleges rendezvények promóciója; promóciós kampányok
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kidolgozása; reklámszövegírás promóciós célokból; üzleti promóciós szolgáltatások; promóciós és

reklámozásiszolgáltatások; Reklámozási, promóciós és PR szolgáltatások; promóciók szervezése audiovizuális
média használatával; értékesítési promóció audiovizuális média használatával; reklámozási, marketing és
promóciós szolgáltatások; audiovizuális eszközökkel nyújtott üzleti promóciós szolgáltatások; promóciós
marketing-szolgáltatások audiovizuális média felhasználásával; reklám, marketing és promóciós anyagok
terjesztése; mások áruinak és szolgáltatásainak promóciója kuponok osztásával; vásárlói klubszolgáltatások
kereskedelmi, promóciós és/vagy reklámcélokra; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak promóciója
weboldalakon elhelyezett reklámokkal; promóciós, reklám célú árubemutatás; kereskedelmi vásárok promóciója.
41

Szabadidős szolgáltatások; szabadidős rendezvények szervezése; szabadidős rendezvények megszervezése;

szabadidős információs szolgáltatások; szabadidős tevékenységek biztosítása; szabadidő eltőltésével kapcsolatos
tájékoztatás; szabadidős és képzési szolgáltatások; sport- és szabadidős tevékenységek; csoportos szabadidős
tevékenységek rendezése; szabadidős, rekreációs tevékenységek szervezése; rekreációs, szabadidős
klubszolgáltatások nyújtása; csoportos rekreációs, szabadidős tevékenységek szervezése; rekreációs, szabadidős
célú ünnepségek szervezése; rekreációval, szabadidővel kapcsolatos információs szolgáltatások; szabadidős
tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; vendéglátó ipari szolgáltatások (szórakoztatás); utazással kapcsolatos
címjegyzékek kiadása; szórakoztatási szolgáltatások közösségi szórakoztató rendezvények szervezése
formájában; közösségi klubok szolgáltatásai szórakoztatási célokra; közösségi sport- és kulturális események
szervezése; tájékoztatás számítógépes hálózaton keresztül szórakoztatással kapcsolatban; szórakoztatás nyújtása
globális kommunikációs hálózaton keresztül; szórakoztatással kapcsolatos tájékoztatás globális számítógépes
hálózaton keresztül; audio- és vizuális média biztosítása kommunikációs hálózatokon keresztül; böngészhető
kiadványok megjelentetése az interneten vagy globális számítógépes hálózaton; szórakoztatásról és szórakoztató
rendezvényekről online hálózaton és az interneten keresztül nyújtott tájékoztatás.
43

Vendéglátás; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás];

vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; ideiglenes szállásfoglalás; ideiglenes szállásszervezés;
szállásrendelési szolgáltatások; szállodai szálláshelyek megszervezése; szállásfoglalással kapcsolatos
információnyújtás; utazási irodai szolgáltatások szállásfoglaláshoz; szállásinformációk biztosítása az interneten;
ideiglenes szállás szervezése és biztosítása; utazásszervezői szolgáltatások ideiglenes szálláshelyek foglalásához;
utazási szállásadási információs szolgáltatások és utazási szállásfoglalási ügynökségi szolgáltatások utazók
számára; ügynökségi szolgáltatások ideiglenes szállás foglalásával kapcsolatban; online információnyújtás
nyaralási szállások lefoglalásával kapcsolatban; ideiglenes szállások foglalása az interneten keresztül;
információk biztosítása ideiglenes szálláslehetőségekkel kapcsolatosan az interneten keresztül; információk
biztosítása ideiglenes szálláslehetőségek biztosításával kapcsolatban; szállásadással kapcsolatos irodai
szolgáltatások; utazási irodai szolgáltatások éttermi asztalfoglalásokkal kapcsolatban.
45

Online közösségi hálózatok szolgáltatásai; közösségi hálózatokon keresztül nyújtott turisztikai, turisztikai

információs szolgáltatások; közösségi médián (Fabebook, Twitter, Blogok, Instagram, Youtube csatorna,
Facebook messenger, Skype) keresztül végzett közösségépítő szolgáltatások utazási, vendéglátási
programszervezés céljából Magyarország látványosságainak megismertetésére; letölthető mobilalkalmazások
révén elérhető online közösségi hálózatépítő szolgáltatások.
( 210 ) M 19 00603
( 220 ) 2019.02.26.
( 731 ) Kungl Róbert, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati termékek; felsőruházati termékek; boxer alsók; bőrruházat; dzsekik; baba nadrágok;

fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőruhák, úszódresszek; hímzett ruhadarabok; ingek; jelmezek; judo
egyenruhák; karate egyenruhák; kerékpáros ruházat; készruhák; mellények; nyakkendők; műbőr ruházat;
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nyaksálak; övek (ruházat); papucsok; pénztartó övek (ruházat); pólók; pufi dzsekik; pulóverek, kötött pulóverek;

rövidujjú ingek; sapkák; ruházati cikkek; strand ruházat; trikók; szőrmebéléses kabátok.
( 210 ) M 19 00611
( 220 ) 2019.02.26.
( 731 ) Börcsök Ügyvédi Iroda, Szeged (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

Irodai és üzleti alkalmazások; foglalási rendszerek szoftverei; online áruházakban vásárlói szokások

kiértékelésére szolgáló szoftverek; szoftverek online ügyletek közvetítéséhez.
16

Bélyegzőpárnák, festékpárnák; címbélyegzők, címbélyegek; dátum bélyegzők; érvénytelenítő bélyegzők;

gumibélyegzők; gumibélyegzők dokumentumokhoz; jelölő bélyegzők; nyomtató bélyegzők; pecsétbélyegek;
cégtáblák papírból vagy kartonból; címkék, matricák; hirdetési kiadványok; hírlevelek; jogi folyóiratok; jogi
jelentések; névjegykártyák; nyomtatott brossúrák; nyomtatott emblémák; nyomtatott hirdetések; szórólapok;
újságok.
45

Cégbejegyzési szolgáltatások; jogi dokumentumok elkészítése; jogi dokumentumok hitelesítése; jogi

képviseleti szolgáltatások; jogi konzultációs szolgáltatások; jogi szolgáltatásokról szóló tájékoztatás honlapokon
keresztül; jogi tanácsadás; jogi tanácsadás és képviselet; jogi ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás; jogi ügyekkel
kapcsolatos tájékoztatás, tanácsadás és konzultáció; jogi ügyekkel kapcsolatos szaktanácsadás; képviselet
jogvitákban [jogi szolgáltatások]; perekkel kapcsolatos jogi szolgáltatások; peres ügyekkel kapcsolatos
tanácsadás; tulajdonátruházási szolgáltatások [jogi szolgáltatások]; adatbázisok engedélyeztetése [jogi
szolgáltatások]; adózással kapcsolatos jogi tanácsadás; alternatív vitarendezési szolgáltatások [jogi
szolgáltatások]; alternatív vitarendezési szolgáltatások; arbitrációs szolgáltatások; audio termékekhez kapcsolódó
jogok bejegyzése [jogi szolgáltatások]; békéltető szolgáltatások; bírósági írnoki szolgáltatások; biztosítási
kárigényekhez kapcsolódó vizsgálati szolgáltatások; copyright [szerzői jog] menedzsment; domain nevek
bejegyzése; domain nevek lajstromozása, regisztrálása [jogi szolgáltatások]; domain nevek regisztrációjával
kapcsolatos tanácsadás; domain nevek regisztrálása felhasználók azonosítására globális számítógépes hálózaton;
domain nevek regisztrálása felhasználók azonosítására globális számítógépes hálózaton [jogi szolgáltatás];
domain nevekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; domainnév-bejegyeztetési szolgáltatások; egyeztetési,
közvetítési és békéltetetési szolgáltatások; előadói jogokkal kapcsolatos engedélyezési szolgáltatások [jogi
szolgáltatások]; engedély kiadása szabadalmakra; engedélyek jogi ügyintézése; engedélyezés [jogi szolgáltatások]
szoftverkiadás keretében; engedélyező hatósági szolgáltatások; engedélyeztetési szolgáltatások áruk gyártásához
kapcsolódóan [jogi szolgáltatások]; felügyeleti szolgáltatások ipari tulajdonnal kapcsolatban; fényképek
használatával kapcsolatos licencjogok adása [jogi szolgáltatások]; filmek, televíziós műsorok és videók
engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; filmekhez kapcsolódó licencjogok adása [jogi szolgáltatások]; filmekhez,
televíziós és videó produkciókhoz kapcsolódó licencjogok adása [jogi szolgáltatások]; filmekkel, televíziós
műsorokkal, videókkal és zenei produkciókkal kapcsolatos járulékos jogok hasznosításával kapcsolatos jogi
szolgáltatások; filmes szerzői jogok hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; filmes, televíziós, színházi és
zenei produkciókkal kapcsolatos szerzői jog védelmére és hasznosítására vonatkozó jogi szolgáltatások;
fogyasztói jogokkal kapcsolatos információs szolgáltatások; fogyasztói jogokkal kapcsolatos tanácsadási
szolgáltatások [jogi tanácsadás]; földrajzi jelzések védelmével kapcsolatos tanácsadás; franchise koncepciók
engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; franchise-rendszerre vonatkozó jogi tanácsadás; franchise tevékenység
jogi kérdéseivel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; gyártási szabványokkal kapcsolatos információs
szolgáltatások; igazságügyi szakértő, szakértő tanú szolgáltatások; információnyújtás jogi szolgáltatásokkal
kapcsolatban; internetes domain-nevek bérbeadása; ipari tervek védelmével kapcsolatos tanácsadás; ipari
tulajdonjogok és szerzői jogok engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; ipari tulajdonjogok és szerzői jogok
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használatára feljogosító engedélyek kiadása mások számára; ipari tulajdonjogok és szerzői jogok hasznosításával

kapcsolatos jogi szolgáltatások; ipari tulajdonjogok és szerzői jogok kezelése; ipari tulajdonjogok és szerzői
jogok hasznosítása engedélyeztetés útján [jogi szolgáltatások]; ipari tulajdonjogok és szerzői jogok kezelése és
hasznosítása engedélyeztetés útján [jogi szolgáltatások]; ipari tulajdonjogok licenszelése; ipari tulajdonjogokkal
kapcsolatos eljárásokra vonatkozó jogi szolgáltatások; ipari tulajdonjogokkal kapcsolatos tanácsadás; ipari
tulajdonjogokkal kapcsolatos tájékoztatás; ipari tulajdonnal kapcsolatos tanácsadás; ipari vagyonkezelés; jegyzői
szolgáltatások; joggal, jogi ügyekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; jogi asszisztensi szolgáltatások; jogi
beszámolók készítése az emberi jogok területén; jogi és igazságügyi kutató szolgáltatások a szellemi tulajdon
területén; jogi felügyeleti szolgáltatások; jogi információk biztosítása; jogi információk összeállítása; jogi
információkutatási szolgáltatások; jogi információs szolgáltatások; jogi közvetítési szolgáltatások; jogi közvetítői,
közbenjárási szolgáltatások; jogi kutatás; jogi kutatási szolgáltatások; jogi kutatások; jogi segítségnyújtás
szerződések készítésénél; jogi segítségnyújtó szolgáltatások; jogi szaktanácsadás franchisinggal kapcsolatban;
jogi szakvélemények biztosítása; jogi szakvélemények készítése; jogi szolgáltatások megszervezése; jogi
szolgáltatások szerződések tárgyalásával kapcsolatban harmadik fél számára; jogi szolgáltatások vállalatok
alapításával és bejegyzésével kapcsolatban; jogi tanácsadás pályázati felhívások megválaszolásában; jogi
tanácsadás szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban; jogi ügyekkel kapcsolatos információs szolgáltatások;
jogsegély szolgáltatások; kábeltelevíziós műsorok másolásával kapcsolatos licensz engedélyek kiadása;
kereskedelmi szabványokkal kapcsolatos információs szolgáltatások; közbenjárás; közjegyzői szolgáltatások;
közvetítés jogi eljárásoknál; kutatás és fejlesztés engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; lajstromozott
formatervezési mintaoltalmi bejelentések benyújtása; lajstromozott formatervezési minták licenszelése;
licencjogok kezelésével, ellenőrzésével és megadásával kapcsolatos jogi szolgáltatások; licensz szolgáltatások;
licensz szolgáltatások zenekiadással kapcsolatban; litigációs segítségnyújtási szolgáltatások; litigációs
szolgáltatások; mediációs szolgáltatások; mediációs szolgáltatások házassági vitákban; munkaügyi
kapcsolatokhoz kapcsolódó arbitrációs szolgáltatások; műsorszórási jogok hasznosításával kapcsolatos jogi
szolgáltatások; nyilvántartási szolgáltatások [jogi]; nyomtatott anyagok engedélyeztetése [jogi szolgáltatások];
nyomtatott anyagokra vonatkozó szerzői jogok hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; örökbefogadás
közvetítése; örökbefogadási ügynökségek; pro bono jogi szolgáltatások; professzionális tanácsadó szolgáltatások
a szellemi tulajdonjoggal kapcsolatban; rádió- és televízió-műsorok engedélyeztetése [jogi szolgáltatások];
rajzfilmszereplők liszensz jogának megvásárlása [jogi szolgáltatások]; szabadalmak engedélyezése; szabadalmak
engedélyeztetésével kapcsolatos tanácsadás; szabadalmak és szabadalmi kérvények engedélyeztetése [jogi
szolgáltatások]; szabadalmak hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; szabadalmak kezelése, ügyintézése;
szabadalmakkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szabadalmi kérvények engedélyeztetése [jogi
szolgáltatások]; szabadalmi oltalommal kapcsolatos tanácsadás; szabadalmi ügyvédi szolgáltatások; szabályozási
ügyekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szabályozások előkészítése; szabványok és gyakorlat áttekintése
a törvényeknek és rendeleteknek való megfelelés biztosítása céljából; számítástechnikai szoftverek engedélyezése
[jogi szolgáltatások]; számítógépek licenszelése; számítógépes játékok engedélyezése; számítógépes programok
licenszelése; számítógépes szoftver engedélyezése [jogi szolgáltatások]; számítógépes szoftverek
engedélyeztetésével kapcsolatos tanácsadás; számítógépes szoftverek licenszelése; számítógépes szoftverek
licenszelése, engedélyezése [jogi szolgáltatások]; számítógéppel támogatott segítségnyújtás peres eljárásokban;
szellemi tulajdon engedélyezése a szerzői jogok területén [jogi szolgáltatások]; szellemi tulajdon
engedélyeztetésével kapcsolatos tanácsadás; szellemi tulajdon engedélyezése a védjegyek területén [jogi
szolgáltatások]; szellemi tulajdon és szerzői jogok engedélyeztetése; szellemi tulajdon használatának
engedélyezése [licensz]; szellemi tulajdon kezelése; szellemi tulajdon kezelésével kapcsolatos tanácsadás;
szellemi tulajdon licenszelése; szellemi tulajdon licenszelésével, engedélyezésével kapcsolatos tanácsadási
szolgáltatások; szellemi tulajdon megszerzésével kapcsolatos jogi szolgáltatások; szellemi tulajdon védelme;
szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szellemi tulajdonjoghoz kapcsolódó jogi
tanácsadás; szellemi tulajdonjogi licenszek/engedélyek kiadása; szellemi tulajdonjogok érvényesítése; szellemi
tulajdonjogok figyelemmel kísérése jogi tanácsadás céljából; szellemi tulajdonjogok hasznosításával kapcsolatos
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jogi szolgáltatások; szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szellemi tulajdonjogokkal

kapcsolatos jogi szolgáltatások; szellemi tulajdonjogokra vonatkozó szerződések tárgyalásával és megírásával
kapcsolatos jogi szolgáltatások; szellemi tulajdonnal kapcsolatos figyelő szolgáltatások; szellemi tulajdonnal
kapcsolatos licensz szolgáltatások; szellemi tulajdonnal kapcsolatos licenszek adása; szellemi tulajdonnal
kapcsolatos szolgáltatások; szellemi tulajdonnal kapcsolatos vizsgálatok, kutatások; szellemi tulajdonnal
kapcsolatos konzultáció; szellemi tulajdonnal kapcsolatos információk nyújtása; szellemi tulajdonra vonatkozó
tanácsadási szolgáltatások egyetemek és kutatóintézetek számára; szellemi tulajdonra vonatkozó tanácsadási
szolgáltatások befektetők számára; szellemi tulajdonra vonatkozó tanácsadási szolgáltatások a szabadalmak és
szabadalmi kérvények terén; szellemi tulajdonra vonatkozó tanácsadási szolgáltatások nonprofit szervezetek
számára; szerzői jog kezelésére vonatkozó tanácsadás; szerzői jog licenszelésével kapcsolatos szaktanácsadási
szolgáltatások; szerzői jog megsértésével kapcsolatos szaktanácsadási szolgáltatások; szerzői joggal kapcsolatos
szaktanácsadási szolgáltatások; szerzői jogok engedélyezésével foglalkozó ügynökségek; szerzői jogok
engedélyezésével foglalkozó ügynökségekkel kapcsolatos tájékoztatás; szerzői jogok engedélyeztetése [jogi
szolgáltatások]; szerzői jogok engedélyeztetésével kapcsolatos jogi szolgáltatások; szerzői jogok és ipari
tulajdonjogok kezelése mások megbízásából; szerzői jogok és járulékos szerzői jogok kezelésével és
hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; szerzői jogok kezelése; szerzői jogok védelme; szerzői jogokkal
kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szerzői jogvédelemmel kapcsolatos tanácsadás; szoftverlicensz;
tájékoztatás emberi jogokkal kapcsolatos ügyekben; tanácsadás a szellemi tulajdon és a szerzői jogok kezelésével
kapcsolatban; tanácsadás peres ügyekben; tanácsadás személyes jogi ügyekkel kapcsolatban; technológia
licenszelése; televízió műsorokra vonatkozó licencjogok adása [jogi szolgáltatások]; televízióműsorok, video- és
rádióműsorok, produkciók és formátumok licencjogainak kiadása [jogi szolgáltatások]; televíziós műsorok
másolásával kapcsolatos licensz engedélyek kiadása; tulajdonátruházás; üdülési jogokkal kapcsolatos jogi
szolgáltatások; ügyvédi [barrister] szolgáltatások; ügyvédi szolgáltatások; ügyvédi szolgáltatások [jogi
szolgáltatások]; új növényfajok védelmével kapcsolatos tanácsadás; üzlettel kapcsolatos jogi szolgáltatások;
válási mediációs szolgáltatások; védjegy monitoring [jogi szolgáltatások]; védjegyek engedélyeztetésével
kapcsolatos tanácsadás; védjegyek engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; védjegyek regisztrálásával kapcsolatos
jogi szolgáltatások; védjegyekhez fűződő jogok érvényesítése; védjegyfigyelési szolgáltatások; védjegyfigyelési
szolgáltatások jogi tanácsadási célra; védjegyoltalom kezelése, ügyintézése; védjegyoltalommal kapcsolatos
tanácsadás; védjegyügynök szolgáltatásai; végrehajtói szolgáltatások (jogi szolgáltatások); végrendeletek
végrehajtása; végrendeletekkel kapcsolatos jogi szolgáltatások; vezeték nélküli kommunikációs rendszerek
licenszelése; videotermékekhez kapcsolódó licencjogok adása [jogi szolgáltatások]; vitarendezési szolgáltatások;
zenei művek engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; zenei show-k licenszelése.
( 210 ) M 19 00612
( 220 ) 2019.02.26.
( 731 ) Nagy Sebestyén 50%, Budapest (HU)
Tóth Gábor 50%, Budapest (HU)
( 541 ) Borjour
( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

43

Vendéglátás (élelmezés).

( 210 ) M 19 00616
( 220 ) 2019.02.26.
( 731 ) QX WORLD Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) s-enso
( 511 ) 9
10

Szoftverek; gyógyászati és kozmetikai használatú készülékek működtetésére szolgáló szoftverek.
Gyógyászati és állatgyógyászati berendezések és készülékek; orvosi képalkotó berendezések;
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elektromágneses orvosi készülékek; diagnosztikai készülékek gyógyászati és kozmetikai használatra;

elemzőkészülékek gyógyászati használatra; edzőeszközök gyógyászati rehabilitációs célokra; mágneses
kezelőberendezések orvosi és kozmetikai használatra; elektrogyógyászati készülékek; fiziológiai mérőkészülékek
orvosi használatra.
35

Kereskedelmi vásárokon, kiállításokon nyújtott szolgáltatások; kiskereskedelmi szolgáltatások számítógépes

szoftverek, valamint gyógyászati és kozmetikai használatú készülékekkel kapcsolatosan; kiskereskedelmi
szolgáltatások biofeedback eszközökhöz kapcsolódó számítógépes szoftverekkel kapcsolatosan;
nagykereskedelmi szolgáltatások számítógépes szoftverek, valamint gyógyászati és kozmetikai használatú
készülékekkel kapcsolatosan; nagykereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökhöz kapcsolódó
számítógépes szoftverekkel kapcsolatosan.
( 210 ) M 19 00617
( 220 ) 2019.02.27.
( 731 ) QX WORLD Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) omnis
( 511 ) 9
10

Szoftverek; gyógyászati és kozmetikai használatú készülékek működtetésére szolgáló szoftverek.
Gyógyászati és állatgyógyászati berendezések és készülékek; orvosi képalkotó berendezések;

elektromágneses orvosi készülékek; diagnosztikai készülékek gyógyászati és kozmetikai használatra;
elemzőkészülékek gyógyászati használatra; edzőeszközök gyógyászati rehabilitációs célokra; mágneses
kezelőberendezések orvosi és kozmetikai használatra; elektrogyógyászati készülékek; fiziológiai mérőkészülékek
orvosi használatra.
35

Kereskedelmi vásárokon, kiállításokon nyújtott szolgáltatások; kiskereskedelmi szolgáltatások számítógépes

szoftverek, valamint gyógyászati és kozmetikai használatú készülékekkel kapcsolatosan; kiskereskedelmi
szolgáltatások biofeedback eszközökhöz kapcsolódó számítógépes szoftverekkel kapcsolatosan;
nagykereskedelmi szolgáltatások számítógépes szoftverek, valamint gyógyászati és kozmetikai használatú
készülékekkel kapcsolatosan; nagykereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökhöz kapcsolódó
számítógépes szoftverekkel kapcsolatosan.
( 210 ) M 19 00618
( 220 ) 2019.02.27.
( 731 ) Nagy Sebestyén 50%, Budapest (HU)
Tóth Gábor 50%, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

43

Vendéglátás (élelmezés).

( 210 ) M 19 00636
( 220 ) 2019.02.28.
( 731 ) Kun Róbert, Tápiószecső (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 25
44

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.
Tetoválás.

( 210 ) M 19 00665
( 220 ) 2019.03.02.
( 731 ) Primadonna Hungary PR és Rendezvény Management Kft., Szentendre (HU)
( 541 ) Bakelit szerelem
( 511 ) 41

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

( 210 ) M 19 00667
( 220 ) 2019.03.02.
( 731 ) Primadonna Hungary PR és Rendezvény Management Kft., Szentendre (HU)
( 541 ) Bakelitszerelem
( 511 ) 41

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

( 210 ) M 19 00681
( 220 ) 2019.03.04.
( 731 ) Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)
( 740 ) Potoczky Ügyvédi Iroda, Paks
( 541 ) Vetguard
( 511 ) 5

Állatgyógyászati készítmények; állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok;

étrend-kiegészítők állatok számára.
( 210 ) M 19 00690
( 220 ) 2019.03.05.
( 731 ) NCH CORPORATION, Irving, Texas (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) AQUA-SOL
( 511 ) 1

Zsírtalanító szerek, nem gyártás során használatos; hígítható vízoldékony zsírtalanítók; olaj-, az üzemanyag-

és a kenőanyagiparban használt vegyi anyagok; mosószer-/tisztítószer-adalékok; hűtőadalékok; szennyvíztisztító
vegyszerek; vegyi összetételek vízkezeléshez; hűtővíz-kezelésre használt vegyi termékek; vegyi anyagok
vízvizsgálathoz; vízkőoldók; galvanizáló szerek; ragasztók; kátrány- és aszfalt-eltávolítók; talaj-visszatartók;
fagyállók és hűtőkészítmények; ipari és közületi vegyszerek; szappanok és mosószerek ipari eljárásokhoz;
oldószerek; ragasztások szétválasztására szolgáló termékek; nedvességkiszorítók; habtalanítók és
habosodásgátlók; detergens, mosószer, felületaktív anyag; hűtőanyagok; üzemanyag adalékok és vegyi
adalékanyagok; tömítő- és kötőanyagok padlókhoz; sebességváltó folyadék; az iméntiek mindegyike a
forrasztáshoz és keményforrasztáshoz való lágy forrasztópaszta és forrasztószer kivételével; az előzőekben
említettek mindegyike vizes vagy vízben oldódó tisztító vagy zsírtalanító kompozíció ipari és kereskedelmi
alkatrész mosóberendezésekhez, ultrahangos tisztító fürdőkhöz, vízvisszavezető rendszerekhez,
ipari/kereskedelmi falakhoz és felületekhez, padlótisztító-gépekhez, üvegfelületekhez és
élelmiszerkörnyezetekben; a fent említettek egyike sem a gépi motorok vagy a gépjárművek számára, és a fent
említettek egyike sem használható járművek tisztításához vagy karbantartásához, ideértve az autókat és a
tehergépjárműveket is.
3

Tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek; tisztító és zsírtalanító vegyületek ipari és háztartási

használatra; tisztítószerek és zsírtalanító készítmények és szénmentesítő készítmények folyadék, aeroszol és
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granulátum formájában; mosószerek beton- vagy aszfaltozott padlókon történő használatra; mosószerek a zsír és

az olaj eltávolítására keményanyagokból készült tárgyakról vagy felületekről; lakklehántó vagy -eltávolító
készítmények; tisztító vegyületek bojlerekhez és fűtési rendszerekhez; Folyékony tisztító vegyület
fémalkatrészekhez; kéztisztítók; kémiai oldószerek elektromos eszközök, berendezések, motorok tisztítására; az
üzemanyag-rendszert és az égésteret tisztító és kondicionáló szer; karburátor- és fojtószelep-tisztító
készítmények; kenőanyagok, üzemanyag-adalékok, olajadalékok, zsírtalanítók és tisztítószerek; csúszásgátló
szerek padlókra; zsírtalanítók; fényesítő szerek bútorokhoz, falakhoz, üveghez és pultokhoz; az előzőekben
említettek mindegyike vizes vagy vízben oldódó tisztító vagy zsírtalanító kompozíció ipari és kereskedelmi
alkatrész mosóberendezésekhez, ultrahangos tisztítófürdőkhöz, vízvisszavezető rendszerekhez, ipari/kereskedelmi
falakhoz és felületekhez, padlótisztító-gépekhez, üvegfelületekhez és élelmiszerkörnyezetekben; a fent említettek
egyike sem a gépi motorok vagy a gépjárművek számára, és a fent említettek egyike sem használható járművek
tisztításához vagy karbantartásához, ideértve az autókat és a tehergépjárműveket is.
4

Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; üzemanyagok, tüzelőanyagok; ipari kenőanyagok; kenőanyagok

háztartási alkalmazásra; kenőolaj-adalékok; folyadék vagy aeroszol jellegű kémiai készítmények anyacsavarok és
csavarok vagy egyéb alkatrészek rozsdáinak és szenesedéseinek eltávolítására és lazítására; kenőzsír ipari gépek
váltójához; kenőanyagok vízszivattyúkhoz és rozsdásodásgátlók; penetráló olajok; gumikenőanyagok; háztartási
kenőolaj; kőolaj vagy kőolaj; kenőanyag adalékok; az előzőekben említettek mindegyike vizes vagy vízben
oldódó tisztító vagy zsírtalanító kompozíció ipari és kereskedelmi alkatrész mosóberendezésekhez, ultrahangos
tisztítófürdőkhöz, vízvisszavezető rendszerekhez, ipari/kereskedelmi falakhoz és felületekhez,
padlótisztító-gépekhez, üvegfelületekhez és élelmiszerkörnyezetekben; a fent említettek egyike sem a gépi
motorok vagy a gépjárművek számára, és a fent említettek egyike sem használható járművek tisztításához vagy
karbantartásához, ideértve az autókat és a tehergépjárműveket.
( 210 ) M 19 00770
( 220 ) 2019.03.11.
( 731 ) Ureczky Balázs, Kalocsa (HU)
( 740 ) Pintz és Társai Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Szórakoztatás; italkóstolás [szórakoztatási szolgáltatások]; élő komédia show-k; élő szórakoztató előadások

bemutatása; előadóművészek szolgáltatásai; show-k szervezése és bemutatása.
43

Vendéglátás (élelmezés); bár- és éttermi szolgáltatások; ételek és italok felszolgálása; italszolgáltatás

biztosítása; klub szolgáltatások étel és ital biztosítására; pub szolgáltatások; zártkörű drinkbár szolgáltatások.
( 210 ) M 19 00772
( 220 ) 2019.03.11.
( 731 ) Borsowski Ádám Tibor, Budapest (HU)
( 541 ) Inter ajtó
( 511 ) 19

Ajtók, nem fémből; ajtókeretek, ajtótokok fából; fa ajtók; ajtókeretek, nem fémből; ajtókeretek, ajtótokok

nem fémből; ajtópanelek, nem fémből; belső ajtók nem fémből; elválasztó ajtók nem fémből; vinyl ajtók;
üvegpanelek ajtókhoz; üvegezett ajtók [nem fém keret]; üveges ajtók nem fémből; nem fém toló-bukó ajtók
épületekhez; keretek (nem fémből) üvegezett ajtókhoz; garázsokhoz használt ajtók (nem fémből); átlátszó
nemfém ajtók épületekhez; ajtókhoz használt táblaüveg.
( 210 ) M 19 00776
( 220 ) 2019.03.12.
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( 731 ) Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Termelő és Forgalmazó Kft., Budapest (HU)

( 740 ) dr. Mikófalvi Gábor, Budapest
( 554 )

( 511 ) 32

Ásványvizek.

( 210 ) M 19 00777
( 220 ) 2019.03.12.
( 731 ) Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Termelő és Forgalmazó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Mikófalvi Gábor, Budapest
( 554 )

( 511 ) 32

Ásványvizek.

( 210 ) M 19 00778
( 220 ) 2019.03.12.
( 731 ) Johnson & Johnson, New Brunswick, New Jersey (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) Válaszd a gyengédséget
( 511 ) 3

Bőr és haj ápolására és tisztítására szolgáló termékek.

( 210 ) M 19 00782
( 220 ) 2019.03.13.
( 731 ) Liptay Gábor, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Lakatos Jenő, Szeged
( 546 )

( 511 ) 1
31

Humuszos fejtrágya, korom ipari használatra, talajkondicionáló készítmények.
Erősítő takarmány állatoknak, takarmány istállóban tartott állatoknak, táplálékok és takarmányok állatoknak

(1), táplálékok és takarmányok állatoknak (2).
42

Szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével kapcsolatos tudományos információnyújtás, tájékoztatás és

szaktanácsadás, tudományos laboratóriumi szolgáltatások, vegyészeti szolgáltatások.
44

Kertészeti szolgáltatások, trágyák és más mezőgazdasági vegyi anyagok légi és felszíni szétszórása

( 210 ) M 19 00794
( 220 ) 2019.03.13.
( 731 ) Kocsisné Dévényi Ágota Sára, Debrecen (HU)
( 740 ) Dr. Micskey István, Debrecen
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( 546 )

( 511 ) 41

Egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz); előadóművészek szolgáltatásai; elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő
előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; filmgyártás, kivéve
reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmszínházi előadások, filmbemutatók; fordítás és
tolmácsolás; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés
[szemléltetés]; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások
szervezése; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; pályaválasztási
tanácsadás; sajátos igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott oktatási szolgáltatások; személyes
oktatófórumok rendezése és levezetése; szórakoztatási szolgáltatások; táboroztatás; videorögzítés.
( 210 ) M 19 00795
( 220 ) 2019.03.13.
( 731 ) Kocsisné Dévényi Ágota Sára, Debrecen (HU)
( 740 ) Dr. Micskey István, Debrecen
( 541 ) Suttogó Tanoda
( 511 ) 41

Egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; előadóművészek szolgáltatásai; elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; élő előadások bemutatása;
eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; filmgyártás, kivéve reklámfilmek;
filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmszínházi előadások, filmbemutatók; fordítás és tolmácsolás;
forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés [szemléltetés];
iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése;
oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; pályaválasztási tanácsadás; sajátos
igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott oktatási szolgáltatások; személyes oktatófórumok rendezése és
levezetése; szórakoztatási szolgáltatások; táboroztatás; videorögzítés.
( 210 ) M 19 00852
( 220 ) 2019.03.18.
( 731 ) Biztos Jövőkép Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 44

Egészségügyi szolgáltatások; gyógyszerészeti tanácsadás; orvosi szolgáltatások.

( 210 ) M 19 00889
( 220 ) 2017.01.19.
( 731 ) GT GLOBAL TRADEMARKS SA, Martigny (CH)
( 740 ) Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Nyomtatványok, újságok, magazinok, folyóiratok, brosúrák, könyvek, fotók és képek, az összes fent említett

áru háztartási, konyhai, hálószobai, fürdőszobai vagy kerti használatra szánt termékek, nevezetesen higiéniai és
szépségápolási eszközök emberek és állatok számára, kéziszerszámok és eszközök (kézzel működtetett) anyagok
kezelésére és építési, javítási és karbantartási munkákhoz, éles és tompa fegyverek, élelmiszer-előkészítő
eszközök, konyhai kések és evőeszközök megjelentetésére, bemutatására, népszerűsítésére szolgál, vagy ezen
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árukhoz egyéb módon kapcsolódik, hajvágó és szőrtelenítő eszközök, hajformázó készülékek, manikűr és pedikűr

eszközök, hajvasalók, elektromos gőzölős vasalók, borotvák, emelőeszközök, bútorok és lakberendezési tárgyak,
matracok, világító-, fűtő-, gőzfejlesztő- főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, mosó- és szárító-, vízellátó-,
egészségügyi, napozó-, légkondicionáló- és tisztítóberendezések és készülékek, edények, főzőedények, üvegáruk,
porcelán, fajanszedények, tisztítószerek, állattenyésztési cikkek, kertészeti cikkek, virág- és növénycserepek és
-tartók, textilek és textiláruk, függönyök, falikárpitok, ágytakarók, matracvédők és asztalterítők, ágyneműk,
asztalterítők és fürdőlepedők, törülközők, padlóburkolatok, talajburkolatok, falburkolatok és
mennyezetburkolatok, szőnyegek, rongyszőnyegek, lábtörlők és gyékényszőnyegek, linóleum, sporteszközök és
-felszerelések, ünnepi díszek, mű karácsonyfák, vásári és játszótéri berendezések, játékok, játékszerek és
újdonságok, valamint ezek alkatrészei és szerelvénye.
35

Reklám, marketing és promóciós szolgáltatások, amelyek mindegyike az alábbi háztartási, konyhai,

hálószobai, fürdőszobai vagy kertészeti termékekkel kapcsolatos: higiéniai és szépségápolási eszközök emberek
és állatok számára, kéziszerszámok és eszközök (kézzel működtetett) anyagok kezelésére és építési, javítási és
karbantartási munkákhoz, éles és tompa fegyverek, élelmiszer-előkészítő eszközök, konyhai kések és
evőeszközök, hajvágó és szőrtelenítő eszközök, hajformázó készülékek, manikűr és pedikűr eszközök,
hajvasalók, elektromos gőzölős vasalók, borotvák, emelőeszközök, bútorok és lakberendezési tárgyak, matracok,
világító-, fűtő-, gőzfejlesztő- főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, mosó- és szárító-, vízellátó-, egészségügyi,
napozó-, légkondicionáló- és tisztítóberendezések és készülékek, edények, főzőedények, üvegáruk, porcelán,
fajanszedények, tisztítószerek, állattenyésztési cikkek, kertészeti cikkek, virág- és növénycserepek és -tartók,
textilek és textiláruk, függönyök, falikárpitok, ágytakarók, matracvédők és asztalterítők, ágyneműk, asztalterítők
és fürdőlepedők, törülközők, padlóburkolatok, talajburkolatok, falburkolatok és mennyezetburkolatok,
szőnyegek, rongyszőnyegek, lábtörlők és gyékényszőnyegek, linóleum, sporteszközök és -felszerelések, ünnepi
díszek, mű karácsonyfák, vásári és játszótéri berendezések, játékok, játékszerek és újdonságok, valamint ezek
alkatrészei és szerelvényei; szolgáltatások kereskedelmi bemutatók és kiállítások tekintetében, amelyek
mindegyike az alábbi háztartási, konyhai, hálószobái, fürdőszobai vagy kertészeti termékekkel kapcsolatos:
higiéniai és szépségápolási eszközök emberek és állatok számára, kézi szerszámok és eszközök (kézzel
működtetett) anyagok kezelésére és építési, javítási és karbantartási munkákhoz, éles és tompa fegyverek,
élelmiszer-előkészítő eszközök, konyhai kések és evőeszközök, hajvágó és szőrtelenítő eszközök, hajformázó
készülékek, manikűr és pedikűr eszközök, hajvasalók, elektromos gőzölős vasalók, borotvák, emelőeszközök,
bútorok és lakberendezési tárgyak, matracok, világító-, fűtő-, gőzfejlesztő- főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-,
mosó- és szárító-, vízellátó-, egészségügyi, napozó-, légkondicionáló- és tisztítóberendezések és készülékek,
edények, főzőedények, üvegáruk, porcelán, fajanszedények, tisztítószerek, állattenyésztési cikkek, kertészeti
cikkek, virág- és növénycserepek és -tartók, textilek és textiláruk, függönyök, falikárpitok, ágytakarók,
matracvédők és asztalterítők, ágyneműk, asztalterítők és fürdőlepedők, törülközők, padlóburkolatok,
talajburkolatok, falburkolatok és mennyezetburkolatok, gyékényszőnyegek, linóleum, sporteszközök és
-felszerelések, ünnepi díszek, műkarácsonyfák, vásári és játszótéri berendezések, játékok, játékszerek és
újdonságok, valamint ezek alkatrészei és szerelvényei; kiskereskedelmi áruházi szolgáltatások az alábbi háztartási
célú gépek és háztartási célú elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatban; világító-, fűtő-,
gőzfejlesztő- főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, mosó- és szárító-, vízellátó-, egészségügyi, napozó-,
légkondicionáló- és tisztítóberendezések és készülékek; közvetítés, üzleti kapcsolatok szervezése, kollektív
vásárlás, kereskedelmi értékelés, versenyek előkészítése, ügynöki tevékenység, tárgyalás és közvetítés,
megrendelés, ár-összehasonlító szolgáltatások és beszerzési szolgáltatások mások számára, mindezek a háztartás,
konyha, hálószoba, fürdőszoba vagy kert területén nyújtott szolgáltatások, hálószoba, fürdőszoba vagy kerti
használat, nevezetesen higiéniai és szépségápolási termékekkel emberek és állatok számára, kézi szerszámok és
kézi eszközök (kézzel működtetett) építési, javítási és karbantartási munkákra használt anyagok kezelésére, éles
és tompa fegyverek, élelmiszer-előkészítő eszközök, konyhai kések és evőeszközök, hajvágó- és szőreltávolító
eszközök, hajformázó eszközök, manikűr- és pedikűreszközök, hajvasalók, elektromos gőzölős vasalók,
borotvák, emelőeszközök, bútorok, matracok, világító, fűtő, gőzfejlesztő, főző, hűtő, szárító, szellőztető mosó és
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szárító, vízellátó, egészségügyi, napozó, légkondicionáló és -tisztítókészülékek és berendezések, asztalnemű,

főzőedények, üvegáruk, porcelán, agyag, takarítószerek, állattenyésztési cikkek, kertészeti cikkek, virág- és
növénycserepek és tárolók, textília és textiláruk, függönyök, falburkolatok, ágytakarók, matrachuzatok és
asztalterítők, ágynemű, asztali vászonnemű és fürdőszobai vászonnemű, törölközők, padlóburkolatok,
talajtakarók, falburkolatok és mennyezetburkolatok, szőnyegek és lábtörlők, linóleum, sportszerek és
-felszerelések, ünnepi díszek, műfenyők, vásári és játszótéri berendezések, játékok, játékszerek és újdonságok,
valamint ezek alkatrészei és szerelvényei; üzleti segítségnyújtás, igazgatási és adminisztrációs szolgáltatások,
üzleti elemzés, kutatási és információs szolgáltatások, irodai funkciók és üzleti adminisztráció, ezen
szolgáltatások mindegyike az alábbi háztartási, konyhai, hálószobai, fürdőszobai vagy kertészeti termékekkel
kapcsolatos: higiéniai és szépségápolási eszközök emberek és állatok számára, kézi szerszámok és eszközök
[kézzel működtetett] anyagok kezelésére és építési, javítási és karbantartási munkákhoz, éles és tompa fegyverek,
élelmiszer-előkészítő eszközök, konyhai kések és evőeszközök, hajvágó és szőrtelenítő eszközök, hajformázó
készülékek, manikűr és pedikűr eszközök, hajvasalók, elektromos gőzölős vasalók, borotvák, emelőeszközök,
bútorok és lakberendezési tárgyak, matracok, világító-, fűtő-, gőzfejlesztő- főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-,
mosó- és szárító-, vízellátó-, egészségügyi, napozó-, légkondicionáló- és tisztítóberendezések és készülékek,
edények, főzőedények, üvegáruk, porcelán, fajanszedények, tisztítószerek, állattenyésztési cikkek, kertészeti
cikkek, virág- és növénycserepek és -tartók, textilek és textiláruk, függönyök, falikárpitok, ágytakarók,
matracvédők és asztalterítők, ágyneműk, asztalterítők és fürdőlepedők, törülközők, padlóburkolatok,
talajburkolatok, falburkolatok és mennyezetburkolatok, szőnyegek, rongyszőnyegek, lábtörlők és
gyékényszőnyegek, linóleum, sporteszközök és -felszerelések, ünnepi díszek, műkarácsonyfák, vásári és
játszótéri berendezések, játékok, játékszerek és újdonságok, valamint ezek alkatrészei és szerelvényei.
( 210 ) M 19 00899
( 220 ) 2019.03.20.
( 731 ) Egység Média Kft., Taliándörögd (HU)
( 740 ) dr. Erdész Éva, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Felhasználói kézikönyvek, útmutatók; hírek, közlemények (nyomtatott anyagok); irodai és oktatási

segédanyagok; kézikönyvek oktatási célokra; nyomdaipari termékek; nyomtatott anyagok oktatási célokra;
nyomtatott kézikönyvek; nyomtatott kézikönyvek; nyomtatott oktatási anyagok; oktató anyagok (kézikönyvek);
tanítási és oktatási anyagok (kivéve készülékek, berendezések).
41

Audioprogramok elkészítése; bemutatók szervezése képzési célokra; böngészhető kiadványok

megjelentetése az interneten vagy globális számítógépes hálózaton; coaching; egészséggel kapcsolatos oktatási
szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos oktató tanfolyamok; egészségügyi tanfolyamok szervezése; elektronikus
könyvek és folyóiratok on-line publikálása; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus könyvek és
folyóiratok online megjelentetése; életmód tanácsadás (képzés); hang- és/vagy videofelvételek készítése; képzés
és oktatás; könyv- és folyóirat kiadás; könyvek publikálása és kiadása; meditációval kapcsolatos oktatási
szolgáltatások; multimédiás anyagok online kiadása; oktatás és tanítás; oktatási szolgáltatások coaching
formájában; önismereti tanfolyamok (oktatás); személyiségfejlesztő tréning.
( 210 ) M 19 00985
( 220 ) 2019.03.24.
( 731 ) Iványi Árpád, Budapest (HU)
( 541 ) Noir Színház
M1427
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Előadási helyszíneken bemutatott színházi esztrád műsorok; feliratozás készítése élő színházi előadásokhoz;

mozi és színházi szolgáltatások; mozi- vagy színháztermi szolgáltatások; színházi előadások, animációs és élő
egyaránt; színházi előadások bemutatása; színházi előadások megszervezése, megrendezése és bemutatása;
színházi előadások művészeti menedzsmentje, vezetése; színházi előadások rendezése; színházi előadások
szervezése; színházi előadások vezetése; színházi előadások, zenei előadások; színházi ismertetők megjelentetése;
színházi produkciók; színházi produkciós szolgáltatások; színházi show-k készítése; színházi show-k rendezése;
színházi szolgáltatások; színházi szórakoztatás; szórakoztatás színházi előadások formájában.
42

Színházi világítás tervezése.

( 210 ) M 19 00986
( 220 ) 2019.03.25.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) ESCAPELLE ORANGE
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 19 00988
( 220 ) 2019.03.25.
( 731 ) Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt., Sopron (HU)
( 546 )

( 511 ) 35
39

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

( 210 ) M 19 00989
( 220 ) 2019.03.25.
( 731 ) SOLO RESTAURANT Kft., Sopron (HU)
( 740 ) dr. Kecskés Katalin, Sopron
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 19 00993
( 220 ) 2019.03.25.
( 731 ) KELET-ALFI-KER Kft., Nyíregyháza (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 19 00997
( 220 ) 2019.03.25.
( 731 ) Párizsi Properties Kft., Budapest (HU)
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( 740 ) Dr. Horváth V. Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

( 546 )

( 511 ) 39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

( 210 ) M 19 00998
( 220 ) 2019.03.25.
( 731 ) Dunai Balázs, Budapest (HU)
( 740 ) Rácz és Pál Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) NADIFESZT
( 511 ) 41

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

( 210 ) M 19 01002
( 220 ) 2019.03.25.
( 731 ) Nyeki Property Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Molnár Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Alkoholos italok felszolgálása; bankett szolgáltatások; bankettek szervezése; bár- és éttermi szolgáltatások;

bár szolgáltatások; bárok; bárokkal kapcsolatos tájékoztatás; bisztró [büfé] szolgáltatások; borbárok; borozói
szolgáltatások; borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása); büfészolgáltatások koktélbárok számára; esküvői
fogadások rendezése [étel és ital]; étel előkészítés; étel- és italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; étel- és
italkészítéssel kapcsolatos információnyújtás; ételek és italok biztosítása bisztrókban; ételek és italok biztosítása
éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; ételek és italok felszolgálása
vendégek számára; ételek és italok felszolgálása éttermekben és bárokban; ételkészítés; ételkészítés
megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások; éttermek [szolgáltatások]; éttermekkel és bárokkal kapcsolatos
értékelések készítése; éttermi szolgáltatások, beleértve az engedéllyel rendelkező bár létesítményeket,
szolgáltatásokat; italszolgáltatás biztosítása; kantinok, büfék, étkezdék; kávéház; kávéházak; kávéházi
szolgáltatás; kávézói szolgáltatások; klub szolgáltatások étel és ital biztosítására; koktélbárok; koktélbárok
szolgáltatásai; magán vacsoraklub szolgáltatások; magánszakács, személyi séf szolgáltatások; night club
szolgáltatások [ételszolgáltatás]; pub szolgáltatások; sommelier-szolgáltatások; sörbárok; szolgáltatások ételek
biztosításához; szolgáltatások italok biztosításához; tájékoztatás bárpultos szolgáltatásokkal kapcsolatban;
tájékoztatás bárszolgáltatásokkal kapcsolatban; vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); vendéglátási
szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; zártkörű drinkbár szolgáltatások.
( 210 ) M 19 01003
( 220 ) 2019.03.25.
( 731 ) Nyéki Property Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Molnár Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Heaven Budapest
( 511 ) 43

Alkoholos italok felszolgálása; bankett szolgáltatások; bankettek szervezése; bár- és éttermi szolgáltatások;
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bár szolgáltatások; bárok; bárokkal kapcsolatos tájékoztatás; bisztró [büfé] szolgáltatások; borbárok; borozói

szolgáltatások; büfészolgáltatások koktélbárok számára; étel előkészítés; étel- és italkészítés; étel- és italkészítési
szolgáltatások; étel- és italkészítéssel kapcsolatos információnyújtás; ételek és italok biztosítása bisztrókban;
ételek és italok biztosítása éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára;
ételek és italok felszolgálása vendégek számára; ételek és italok felszolgálása; ételfőzési, melegkonyhai
szolgáltatások; ételkészítés mások számára kiszervezéssel; ételkészítés megrendelésre; ételkészítési
szolgáltatások; éttermek [szolgáltatások]; éttermekkel és bárokkal kapcsolatos értékelések készítése; éttermi
szolgáltatások; éttermi szolgáltatások, beleértve az engedéllyel rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat;
kantinok, büfék, étkezdék; kávéház; kávéházak; kávéházi szolgáltatás; kávézói szolgáltatások; klub szolgáltatások
étel és ital biztosítására; koktélbárok; koktélbárok szolgáltatásai; konzultációs szolgáltatások az ételkészítéssel
kapcsolatban; magán vacsoraklub szolgáltatások; night club szolgáltatások [ételszolgáltatás];
snack-szolgáltatások; tájékoztatás bárpultos szolgáltatásokkal kapcsolatban; tájékoztatás bárszolgáltatásokkal
kapcsolatban; szolgáltatások ételek biztosításához; zártkörű drinkbár szolgáltatások; ügynökségi szolgáltatások
éttermi foglalásokhoz; vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); vendéglátási szolgáltatások [étel- és
italszolgáltatás]; tájékoztatás nyújtása éttermekkel kapcsolatban.
( 210 ) M 19 01072
( 220 ) 2019.03.29.
( 731 ) Kulcsár Zita, Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) WORKI
( 511 ) 35

Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; adatkutatás számítógép fájlokban mások számára; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; hirdetési oldalak készítése; konzultáció személyzeti
kérdésekben; közvélemény kutatás; munkaerő-toborzás; outsourcing szolgáltatások (üzleti segítségnyújtás); piaci
tanulmányok; piackutatás; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok (röplapok, prospektusok,
nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámozás;
reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek;
sajtófigyelés; segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák összeállítása; szakmai konzultációk üzleti ügyekben;
szakvéleményadás gazdasági ügyekben; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szövegfeldolgozás;
üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési
tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó szolgálatok; állásközvetítő irodák; beszerzői
szolgáltatások (áruk illetve szolgáltatások beszerzése) mások számára; konzultáció személyzeti kérdésekben;
közönségszolgálat; közvéleménykutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketing; szponzorok felkutatása.
41

Akadémiák (oktatás); coaching (tréning); elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása; élő előadások

bemutatása; feliratozás (filmek); filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; filmstúdiók; gyakorlati képzés
(szemléltetés); klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása;
kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; oktatás; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem
letölthetőek; szakmai újraképzés; szemináriumok rendezése és vezetése; versenyek szervezése (oktatás vagy
szórakoztatás); videofilmezés; videofilmgyártás; zene összeállítása; zenei produkciók; alkotóműhelyek szervezése
és lebonyolítása; pályaválasztási tanácsadás; videoszalagok vágása.
( 210 ) M 19 01095
( 220 ) 2019.04.02.
( 731 ) Varga Norbert, Érd (HU)
( 740 ) dr. Varga Roland László, Budapest
( 546 )
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Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek és féldrágakövek; órák és más időmérő eszközök;

aranyozott gyűrűk; arany, nyers vagy vert; ékszerdobozok; ékszerek; elektronikus órák, karórák; ezüst,
megmunkálatlan vagy vert; fülbevalók; gyűrűk [ékszerek]; karkötők [ékszerek]; láncok [ékszerek]; medálok
[ékszerek]; nemesfém rudak; nyakláncok [ékszerek]; nyers vagy félig megmunkált nemesfémek; arany; arany és
ötvözetei; aranyrudak; aranyszálas ékszerek; arany ékszerek; arany fülbevalók; arany karkötők; arany
mandzsettagombok; arany nyakláncok; aranyból készült ékszerek; aranyérmek; aranygyűrűk; aranyláncok;
aranyozott karkötők; aranyozott láncok; aranyozott fülbevalók; aranytartalmú ékszerek; aranyból készült karórák;
ezüst; ezüst és ötvözetei; ezüst ékszerek; ezüst fülbevalók; ezüst gyűrűk; ezüst karkötők; ezüst nyakláncok; ezüst
karórák.
35

Ékszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ékszerekkel kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; ékszerekkel kapcsolatos reklámszolgáltatások.
( 210 ) M 19 01096
( 220 ) 2019.04.02.
( 731 ) Echo Penisola Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Part FM
( 511 ) 35

Rádiós reklámozás.

38

Rádióadás, rádiós kommunikáció.

41

Rádióműsorok készítése, rádiós szórakoztatás.

( 210 ) M 19 01097
( 220 ) 2019.04.02.
( 731 ) SIKA Hungaria Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Csuka és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Sika - A ragasztáshoz ragaszkodunk ! A szigetelés a szenvedélyünk!
( 511 ) 1

Ragasztóanyag lábbelikhez; ragasztóanyagok törött tárgyak javításához; ragasztók falicsempéhez; ragasztók

plakátokhoz; ragasztószerek [enyvezés]; ragasztó eltávolító szerek [vegyi készítmények keményítő
cseppfolyósítására].
17

Ásványgyapot [szigetelőanyag]; dielektrikumok [szigetelők]; fakéreg burkolat hangszigeteléshez;

gumiragasztó oldatok; hangszigetelő anyagok; hőálló szigetelő anyagok; időjárásvédő szigetelőanyagok;
kábelszigetelő anyagok; karbonszálak nem textilipari felhasználásra; léghuzat elleni tömítőszalagok; műgyanták
[félkész termékek]; nedvesség elleni szigetelőanyagok épületekhez; ragasztószalagok, nem orvosi, papíripari vagy
háztartási célokra; salakgyapot; szigetelőanyagok elektromos vezetékekhez; szigetelőanyagok; szigetelő
fémfóliák; szigetelő festékek; szigetelő filc; szigetelő kesztyűk; szigetelő lakkok; szigetelő olajok; szigetelő olaj
transzformátorokhoz; szigetelőpapír, kátránypapír; szigetelőszalagok; szigetelőszalagok (nem fém -); szigetelő
vakolat; tömítések, szigetelések; tömítőanyagok illesztésekhez; üvegszálból készült szövetek szigetelésre;
üveggyapot szigetelési célokra; szigetelőanyagként használt üveggyapot.
35

Célzott marketing; hirdetési- és reklám szolgáltatások; kereskedelmi információ és tanácsadás

fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi- vagy reklámcélú
kiállítások; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; marketing szolgáltatások;
médiakapcsolati szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása
áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; rádiós reklámozás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,
nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; telemarketing
szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása.
37

Épületszigetelés; épületszigetelés, épülettömítés; úszómedencék karbantartása; vakolás [vakolási munkák];

víz alatti javítások.
( 210 ) M 19 01098
( 220 ) 2019.04.02.
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( 731 ) SIKA Hungaria Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

( 740 ) Csuka és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 1

Ragasztóanyag lábbelikhez; ragasztóanyagok törött tárgyak javításához; ragasztó eltávolító szerek [vegyi

készítmények keményítő cseppfolyósítására]; ragasztók falicsempéhez; ragasztók plakátokhoz; ragasztószerek
[enyvezés].
17

Ásványgyapot [szigetelőanyag]; dielektrikumok [szigetelők]; fakéreg burkolat hangszigeteléshez;

gumiragasztó oldatok; hangszigetelő anyagok; hőálló szigetelő anyagok; időjárásvédő szigetelőanyagok;
kábelszigetelő anyagok; karbonszálak nem textilipari felhasználásra; léghuzat elleni tömítőszalagok; műgyanták
[félkész termékek]; nedvesség elleni szigetelőanyagok épületekhez; ragasztószalagok, nem orvosi, papíripari vagy
háztartási célokra; salakgyapot [szigetelőanyag]; szigetelőanyagok; szigetelőanyagok elektromos vezetékekhez;
szigetelő fémfóliák; szigetelő festékek; szigetelő filc; szigetelők; szigetelő kesztyűk; szigetelő lakkok; szigetelő
olajok; szigetelő olaj transzformátorokhoz; szigetelőpapír, kátránypapír; szigetelőszalagok; szigetelőszalagok
(nem fém -); szigetelő vakolat; tömítések, szigetelések; tömítőanyagok illesztésekhez; üvegszálból készült
szövetek szigetelésre; üveggyapot szigetelési célokra; üveggyapot épületszigeteléshez; szigetelőanyagként
használt üveggyapot.
35

Célzott marketing; hirdetési- és reklám szolgáltatások; kereskedelmi információ és tanácsadás

fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi- vagy reklámcélú
kiállítások; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; marketing szolgáltatások;
médiakapcsolati szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása
áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; rádiós reklámozás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,
nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; telemarketing
szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása.
37

Épületszigetelés; épületszigetelés, épülettömítés; úszómedencék karbantartása; vakolás [vakolási munkák];

víz alatti javítások.
( 210 ) M 19 01101
( 220 ) 2019.04.02.
( 731 ) Pecznyik Viktor, Kiskőrös (HU)
( 541 ) Wattay
( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

( 210 ) M 19 01103
( 220 ) 2019.04.02.
( 731 ) Pecznyik Viktor, Kiskőrös (HU)
( 541 ) Arany Bika
( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

( 210 ) M 19 01105
( 220 ) 2019.04.02.
( 731 ) Kultúr Kalandor Egyesület az észak-magyarországi kulturális és ipari életért, Veresegyház (HU)
( 740 ) Dr. Nyul Zsuzsanna Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 35

Áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; árusító automaták kölcsönzése;

árusító standok bérbeadása; átmeneti üzletmenedzsment; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós
célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;
hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy
reklámcélú vásárok szervezése; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; outsourcing
szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]
terjesztése; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében; segítségnyújtás
üzleti tevékenységek menedzsmentjében.
41

Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; állatidomítás, kiképzés; állatkertek szolgáltatásai;

audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése; coaching [tréning]; cosplay szórakoztató rendezvények
szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; divatbemutatók szervezése
szórakoztatási célokból; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; elektronikus kiadványszerkesztés;
elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások
bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; filmek feliratozása;
filmfelvevő berendezések kölcsönzése; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a
reklámfilmek kivételével; filmszínházi előadások, filmbemutatók; fitnesz órák vezetése; fordítás és tolmácsolás;
forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; golflétesítmények üzemeltetése;
gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez;
hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; idegenvezetős túrák
levezetése; időmérés sporteseményeken; játékfelszerelések kölcsönzése; játékkölcsönzés; jegyirodai
szolgáltatások [szórakoztatás]; jelbeszéd fordítása; kalligráfiai [szépírási] szolgáltatások; karaoke szolgáltatások
nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; know-how átadása (képzés); konferenciák szervezése
és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése;
mentorálás; mikrofilmezés; modellt ülés művészek számára; mozifilmek kölcsönzése; múzeumi szolgáltatások
[bemutatók, kiállítások]; művészeti alkotások bérbeadása; nem reklámcélú szövegek publikálása;
nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; on-line elérhető
elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; pályaválasztási tanácsadás;
partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós
szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; sajátos igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott oktatási
szolgáltatások; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];
sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportversenyek rendezése; szabadidős tevékenységekkel
kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; szemináriumok
szervezése és lebonyolítása; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi
produkciók; szinkronizálás; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások;
szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; táboroztatás; tolmács szolgáltatások; varieté-előadások bemutatása;
versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; vezetett mászótúrák lebonyolítása; videorögzítés;
videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez; világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez; zenei
produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.
42

Beltéri dekoráció tervezése (1); beltéri dekoráció tervezése (2); divattervezés; grafikai tervezés; hegesztéssel

kapcsolatos kutatás; ipari formatervezés; kalibrálás [mérés]; kézírás elemzése [grafológia]; kutatási és fejlesztési
szolgáltatások; mérnöki munkák, szolgáltatások; mérnöki munkával kapcsolatos mérések, földmérés.
M1433

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 13. szám, 2019.07.15.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 210 ) M 19 01106
( 220 ) 2019.04.02.
( 731 ) dr. Pokó Diána, Budapest (HU)
( 541 ) Presenthing
( 511 ) 9

Kiterjesztett valóság szoftverek oktatáshoz; letölthető oktatási média; oktatási mobilalkalmazások; oktatási

számítógépes alkalmazások; oktatási szoftverek; letölthető sablonok audiovizuális prezentációk tervezéséhez.
16

Kézikönyvek oktatási célokra; oktatási és képzési anyagok.

35

Marketing szoftverkiadás keretében.

41

Audiovizuális prezentációs bemutatókkal kapcsolatos szolgáltatások oktatási célokra; szórakoztató

szolgáltatások audio- és videofelvételek megosztása céljából.
42

A felhasználók számára saját tartalmaik és képeik online megjelentetését és megosztását lehetővé tevő

interaktív hosztolási szolgáltatások; nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása multimédiás
tartalom és felhasználók közötti hozzászólások megosztása céljából.
( 210 ) M 19 01107
( 220 ) 2019.04.03.
( 731 ) Biokál International Kft., Barcs (HU)
( 740 ) INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 541 ) BIOKÁL
( 511 ) 1

Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek, kivéve a gombaölő, a gyomirtó, a rovarölő és a

parazitaölő szereket; nyomelem készítmények növények részére; növények növekedését szabályzó készítmények;
műtrágyák.
5

Kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölö szerek, gyomirtó szerek,

fertőtlenítő szerek.
( 210 ) M 19 01108
( 220 ) 2019.04.03.
( 731 ) Biokál International Kft., Barcs (HU)
( 740 ) INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 541 ) NATUR BIOKÁL
( 511 ) 1

Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek, kivéve a gombaölő, a gyomirtó, a rovarölő és a

parazitaölő szereket; nyomelem készítmények növények részére; növények növekedését szabályzó készítmények;
műtrágyák.
5

Kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölö szerek, gyomirtó szerek,

fertőtlenítő szerek.
( 210 ) M 19 01120
( 220 ) 2017.01.19.
( 731 ) GT GLOBAL TRADEMARKS SA, Martigny (CH)
( 740 ) ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Nyomtatványok, újságok, magazinok, folyóiratok, brosúrák, könyvek, fotók és képek, az összes fent említett

áru háztartási, konyhai, hálószobái, fürdőszobai vagy kerti használatra szánt termékek, nevezetesen higiéniai és
szépségápolási eszközök emberek és állatok számára, kéziszerszámok és eszközök (kézzel működtetett) anyagok
kezelésére és építési, javítási és karbantartási munkákhoz, éles és tompa fegyverek, élelmiszer-előkészítő
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eszközök, konyhai kések és evőeszközök megjelenítésére, bemutatására, népszerűsítésére szolgál, vagy ezen

árukhoz egyéb módon kapcsolódik, hajvágó és szőrtelenítő eszközök, hajformázó készülékek, manikűr és pedikűr
eszközök, hajvasalók, elektromos gőzölős vasalók, borotvák, emelőeszközök, bútorok és lakberendezési tárgyak,
matracok, világító-, fűtő-, gőzfejlesztő- főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, mosó- és szárító-, vízellátó-,
egészségügyi, napozó-, légkondicionáló- és tisztítóberendezések és készülékek, edények, főzőedények, üvegáruk,
porcelán, fajanszedények, tisztítószerek, állattenyésztési cikkek, kertészeti cikkek, virág- és növénycserepek és
-tartók, textilek és textiláruk, függönyök, falikárpitok, ágytakarók, matracvédők és asztalterítők, ágyneműk,
asztalterítők és fürdőlepedők, törülközők, padlóburkolatok, talajburkolatok,falburkolatok és
mennyezetburkolatok, szőnyegek, rongyszőnyegek, lábtörlők és gyékényszőnyegek, linóleum, sporteszközök és
-felszerelések, ünnepi díszek, mű karácsonyfák, vásári és játszótéri berendezések, játékok, játékszerek és
újdonságok, valamint ezek alkatrészei és szerelvénye.
35

Reklám, marketing és promóciós szolgáltatások, amelyek mindegyike az alábbi háztartási, konyhai,

hálószobái, fürdőszobai vagy kertészeti termékekkel kapcsolatos; higiéniai és szépségápolási eszközök emberek
és állatok számára, kéziszerszámok és eszközök (kézzel működtetett) anyagok kezelésére és építési, javítási és
karbantartási munkákhoz, éles és tompa fegyverek, élelmiszer-előkészítő eszközök, konyhai kések és
evőeszközök, haj vágó és szőrtelenítő eszközök, hajformázó készülékek, manikűr és pedikűr eszközök,
hajvasalók, elektromos gőzölősvasalók, borotvák, emelőeszközök, bútorok és lakberendezési tárgyak, matracok,
világító-, fűtő-, gőzfejlesztő- főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, mosó- és szárító-,vízellátó-, egészségügyi,
napozó-, légkondicionáló- és tisztítóberendezések és készülékek, edények, főzőedények, üvegáruk, porcelán,
fajanszedények, tisztítószerek, állattenyésztési cikkek, kertészeti cikkek, virág- és növénycserepek és -tartók,
textilek és textiláruk, függönyök, falikárpitok, ágytakarók, matracvédők és asztalterítők, ágyneműk, asztalterítők
és fürdőlepedők, törülközők, padlóburkolatok, talajburkolatok, falburkolatok és mennyezetburkolatok,
szőnyegek, rongyszőnyegek, lábtörlők és gyékényszőnyegek, linóleum, sporteszközök és -felszerelések, ünnepi
díszek, műkarácsonyfák, vásári és játszótéri berendezések, játékok, játékszerek és újdonságok, valamint ezek
alkatrészei és szerelvényei; szolgáltatások kereskedelmi bemutatók és kiállítások tekintetében, amelyek
mindegyike az alábbi háztartási, konyhai, hálószobái, fürdőszobai vagy kertészeti termékekkel kapcsolatos:
higiéniai és szépségápolási eszközök emberek és állatok számára, kézi szerszámok és eszközök (kézzel
működtetett) anyagok kezelésére és építési, javítási és karbantartási munkákhoz, éles és tompafegyverek,
élelmiszer-előkészítő eszközök, konyhai kések és evőeszközök, hajvágó és szőrtelenítő eszközök, hajformázó
készülékek, manikűr és pedikűr eszközök, hajvasalók, elektromos gőzölős vasalók, borotvák, emelőeszközök,
bútorok és lakberendezési tárgyak, matracok, világító-,fűtő-, gőzfejlesztő- főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-,
mosó- és szárító-, vízellátó-, egészségügyi, napozó-, légkondicionáló- és tisztítóberendezések és készülékek,
edények, főzőedények, üvegáruk, porcelán, fajanszedények; tisztítószerek; állattenyésztési cikkek, kertészeti
cikkek, virág- és növénycserepek és -tartók, textilek és textiláruk, függönyök, falikárpitok, ágytakarók,
matracvédők és asztalterítők, ágyneműk, asztalterítők és fürdőlepedők, törülközők, padlóburkolatok,
talajburkolatok, falburkolatok és mennyezetburkolatok, szőnyegek, rongyszőnyegek, lábtörlők és
gyékényszőnyegek, linóleum, sporteszközök és -felszerelések, ünnepi díszek, műkarácsonyfák, vásári és
játszótéri berendezések, játékok, játékszerek és újdonságok, valamint ezek alkatrészei ésszerelvényei;
kiskereskedelmi áruházi szolgáltatások az alábbi háztartási célú gépek és háztartási célú elektromos és
elektronikus berendezésekkel kapcsolatban: világító-, fűtő-, gőzfejlesztő- főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-,
mosó- és szárító-, vízellátó-, egészségügyi, napozó-, légkondicionáló- és tisztítóberendezések és készülékek;
közvetítés, üzleti kapcsolatok szervezése, kollektív vásárlás, kereskedelmi értékelés, versenyek előkészítése,
ügynöki tevékenység, tárgyalás és közvetítés, megrendelés, ár-összehasonlító szolgáltatások és beszerzési
szolgáltatások mások számára, mindezek a háztartás, konyha, hálószoba, fürdőszoba vagy kertterületén nyújtott
szolgáltatások, hálószoba, fürdőszoba vagy kerti használat, nevezetesen higiéniai és szépségápolási termékekkel
emberek és állatok számára, kézi szerszámok és kézi eszközök (kézzel működtetett) építési, javítási és
karbantartási munkákra használt anyagok kezelésére, éles és tompa fegyverek, élelmiszer-előkészítő eszközök,
konyhai kések és evőeszközök, hajvágó- és szőreltávolító eszközök, hajformázó eszközök, manikűr- és
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pedikűreszközök, hajvasalók, elektromos gőzölős vasalók, borotvák, emelőeszközök, bútorok, matracok, világító,

fűtő, gőzfejlesztő, főző, hűtő, szárító, szellőztető, mosó és szárító, vízellátó, egészségügyi, napozó,
légkondicionáló és -tisztítókészülékek és berendezések, asztalnemű, főzőedények, üvegáruk, porcelán, agyag,
takarítószerek, állattenyésztési cikkek, kertészeti cikkek, virág- és növénycserepek és tárolók, textília és
textiláruk, függönyök, falburkolatok, ágytakarók, matrachuzatok, padlóburkolatok, talajtakarók, falburkolatok és
mennyezetburkolatok, szőnyegek és lábtörlők, linóleum, sportszerek és-felszerelések, ünnepi díszek, műfenyők,
vásári és játszótéri berendezések, játékok, játékszerek és újdonságok, valamint ezek alkatrészei és szerelvényei;
üzleti segítségnyújtás, igazgatási és adminisztrációs szolgáltatások, üzleti elemzés, kutatási és információs
szolgáltatások, irodai funkciók és üzleti adminisztráció, ezen szolgáltatások mindegyike az alábbi háztartási,
konyhai, hálószobái, fürdőszobai vagy kertészeti termékekkel kapcsolatos: higiéniai és szépségápolási eszközök
emberek és állatok számára, kézi szerszámok és eszközök [kézzel működtetett] anyagok kezelésére és építési,
javítási és karbantartási munkákhoz, éles és tompafegyverek, élelmiszer-előkészítő eszközök, konyhai kések és
evőeszközök, hajvágó és szőrtelenítő eszközök, hajformázó készülékek, manikűr és pedikűr eszközök,
hajvasalók, elektromos gőzölős vasalók, borotvák, emelőeszközök, bútorok és lakberendezési tárgyak, matracok,
világító-, fűtő-, gőzfejlesztő- főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, mosó- és szárító-, vízellátó-, egészségügyi,
napozó-, légkondicionáló- és tisztítóberendezések és készülékek, edények, főzőedények, üvegáruk, porcelán,
fajanszedények, tisztítószerek, állattenyésztési cikkek, kertészeti cikkek, virág- és növénycserepek és -tartók,
textilek és textiláruk, függönyök, falikárpitok, ágytakarók, matracvédők és asztalterítők, ágyneműk, asztalterítők
és fürdőlepedők, törülközők, padlóburkolatok, talajburkolatok, falburkolatok és mennyezetburkolatok,
szőnyegek, rongyszőnyegek, lábtörlők és gyékényszőnyegek, linóleum, sporteszközök és -felszerelések, ünnepi
díszek, mű karácsonyfák, vásári és játszótéri berendezések, játékok, játékszerek és újdonságok, valamint ezek
alkatrészei és szerelvényei.
( 210 ) M 19 01166
( 220 ) 2019.04.08.
( 731 ) CJ Corporation, Seoul (KR)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Ízfokozók; fűszerek, ízesítők; fűszerek; szószok; nukleinsav ízesítők ételekhez; vegyi (kémiai) ízesítőszerek;

nátrium-glutamát; cukor; élelmiszer-ízesítők, az illóolajok kivételével; természetes édesítőszerek; só; rizs;
búzaliszt; keverékek pékárukhoz; szárított főtt rizs; gombócok; koreai töltött tésztaféle [mandu]; snack ételek
(gabona alapú -); gabonaalapú feldolgozott termékek; nudli; tál rizs feltéttel (speciális koreai stílusú étel);
szendvicsek; tészták (pasta); kenyér; kekszek, rágcsálnivalók; melasz; rizssütemény; fűszeres babpüré;
szójaszósz; erjesztett csípőspaprika krém; ecet; tea; ginseng tea; rizsalapú készételek és nudli alapú készételek;
kakaó; kávé; cukrászsütemények és süteménytészták; pudingok; salátaöntetek; húspuhító szerek, háztartási
használatra.
( 210 ) M 19 01168
( 220 ) 2019.04.08.
( 731 ) Korda Gabriella Eszter, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szép József, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 33

Borok.

41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 19 01186
( 220 ) 2019.04.09.
( 731 ) Bug in the Screen Studio Kft., Zalaegerszeg (HU)
( 541 ) Bits Studio
( 511 ) 42

Felhőalapú számítástechnika; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; számítógépes

platformok fejlesztése; számítógépes rendszerek tervezése; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftver
mint szolgáltatás [SaaS].
( 210 ) M 19 01187
( 220 ) 2019.04.09.
( 731 ) Bug in the Screen Studio Kft., Zalaegerszeg (HU)
( 546 )

( 511 ) 42

Felhőalapú számítástechnika; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; számítógépes

platformok fejlesztése; számítógépes rendszerek tervezése; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftver
mint szolgáltatás [SaaS].
( 210 ) M 19 01198
( 220 ) 2019.04.10.
( 731 ) Kökény Attila, Zalaháshágy (HU)
( 546 )

( 511 ) 44

Mezőgazdasággal kapcsolatos konzultációs szolgáltatások.

( 210 ) M 19 01207
( 220 ) 2019.04.11.
( 731 ) Horváth és Társa No 1' Kft., Sárrétudvari (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 554 )
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( 511 ) 30
35

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

( 210 ) M 19 01208
( 220 ) 2019.04.11.
( 731 ) Horváth és Társa No 1' Kft., Sárrétudvari (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30
35

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

( 210 ) M 19 01211
( 220 ) 2019.04.11.
( 731 ) Dai Wangjue, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

Papír, írószer, irodaszer.

( 210 ) M 19 01220
( 220 ) 2019.04.11.
( 731 ) Párizs Property Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Holczer, Jákó & Boross Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Párisi Udvar
( 511 ) 43

Szállásfoglalás; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai

szolgáltatások.
( 210 ) M 19 01221
( 220 ) 2019.04.11.
( 731 ) Párizs Property Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Holczer, Jákó & Boross Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Párisi Udvar Hotel
( 511 ) 43

Szállásfoglalás; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai

szolgáltatások.
( 210 ) M 19 01254
( 220 ) 2019.04.15.
( 731 ) Magyar Tudományos Akadémia, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szabó Judit, Budapest
( 541 ) Magyar Tudományos Akadémia
M1438
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Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

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

elemzési és ipari kutatási szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 19 01255
( 220 ) 2019.04.15.
( 731 ) Magyar Tudományos Akadémia, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szabó Judit, Budapest
( 541 ) MTA
( 511 ) 41
42

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari

elemzési és ipari kutatási szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 19 01257
( 220 ) 2019.04.12.
( 731 ) Omega Pharma Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) HairClinic
( 511 ) 5

Aminosavak humángyógyászati használatra; elixírek (gyógyszerészeti készítmények); gabonafélék

feldolgozásának melléktermékei (gyógyászati használatra); gyógyhatású hajnövesztő szerek; gyógyteák;
hajkenőcsök gyógyászati használatra; hormonok gyógyászati használatra; korpás fejbőr kezelésére szolgáló
gyógyszerészeti készítmények; pirulák gyógyszerészeti használatra; vitaminkészítmények; ásványi
élelmiszer-kiegészítők; élesztő gyógyszerészeti használatra.
( 210 ) M 19 01261
( 220 ) 2019.04.16.
( 731 ) Divány.hu Internetes Tartalomszolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlés.

41

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

( 210 ) M 19 01324
( 220 ) 2019.04.24.
( 731 ) Pásztor József, Nagykovácsi (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 12

Áramvonalasító elemek járművekhez; jármű karosszériák; járműkarosszéria része; járműkarosszéria

szerelvények; járművek karosszériáinak külső elemei; járművek külső paneljei; járművek szerkezeti részét képező
oldalelemek; járművek szerkezeti részét képező, hirdetési felület kialakítására alkalmas elemek; járműveken
használt hirdetési felületek.
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( 210 ) M 19 01326
( 220 ) 2019.04.24.
( 731 ) Zseák Edit Alice, Nagyszénás (HU)
Héjjas András, Nagyszénás (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Biológiai mosószerek; folyékony mosogatószer; háztartási célú mosószerek; háztartási mosószerek,

mosóporok; mosogatószerek, mosogató készítmények; mosószerek, mosóporok háztartási tisztítási használatra;
tisztító és illatosító készítmények; vízkőeltávolító készítmények háztartási célokra.
( 210 ) M 19 01331
( 220 ) 2019.04.24.
( 731 ) Papp Márk, Paks (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 28

Játékok és játékszerek; testnevelési és sportcikkek; aktív fal, amerikai futball labda, asztalifoci asztal,

atlétikai kellék, baseball labda, baseball ütő, bob, bója, bokszkesztyű, bokszzsák, bordásfal, darts, diszkosz,
dobbantó, dobó és hajító labda, eredményjelző, erősítő szalag és kötél, fékezőernyő, fekvenyomó pad, fitnesz
szőnyeg, jóga matrac, floorball labda, floorball ütő, focikapu, focilabda, futóbicikli, füles súlyzó, gát, gerely,
gimnasztikai labda, gombfoci, hulahopp karika, húzódzkodó, húzókötél, jelölőmez, jelölőszalag, kapuháló,
kapuskesztyű, kézi súlyzó, kézilabda kapu, kézilabda, koordinációs létra, kosárgyűrű, kosárlabda állvány,
kosárlabda háló, kosárlabda palánk, kulacs, labdapumpa, labdatartó, léghoki asztal, magasugrás kellékei,
marokerősítő, mászókötél, masszírozó henger, masszírozó párna, medicinlabda, mérőszalag, mozgásfejlesztő
ugráló, mozgásfejlesztő egyensúlyozó eszközök, öltözőpad, passzoló állvány, pulzusmérő, rajt kellékek, roller,
röplabda, röplabda állvány, röplabda háló, RSG bot, RSG szalag, síp, sportóra, squash ütő, squash labda,
step-pad, stopper, súlygolyó, súlyzó rúd, súlyzó tárcsa, szánkó, szlalom rúd, taktikai rács, taktikai rúd, taktikai
tábla, tollaslabda, tollasütő, tornapad, tornaszekrény, tornaszőnyeg, tornazsámoly, trambulin, trambulin alkatrész,
túrafelszerelés, udvari játékok, ugrálókötél, úszódeszka, úszósapka, úszószemüveg, váltóbot, védőhálók,
verejtékfogó, vizigimnasztikai eszközök, vízilabda.
( 210 ) M 19 01335
( 220 ) 2019.04.24.
( 731 ) PEPSICO CZ s.r.o., Praha 9 (CZ)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) TOMA
( 511 ) 29

Tej; tejpor; kristályosított, ízesített és habosított tejtermékek; tejtermékek, tej desszertek, joghurt italok;

habok, pudingok és tejszínhabok; krémek és pudingok desszertekhez; édes tejszínhabbal és friss tejszínhabbal;
vaj; tejből és / vagy tejtermékekből készített italok; gyümölcsöt tartalmazó tejitalok (magas tejmennyiséggel);
erjesztett természetes vagy ízesített tejtermékek; snackek, tejszeletek, a fagylalt, jeges tej és fagyasztott joghurt
kivételével; sajtos snackek; sajtok; sajtkrémek; érett sajtok; felszíni érlelésű sajtok; friss sajtok és sajtok sós
lében; túrók ; friss, folyékony vagy kenhető állagú sajtok; sajt-joghurtok, joghurtok.
30

Kávé; tea; kakaó; csokoládé; kávéitalok; kakaóitalok; csokoládéitalok; cukor; rizs; puffasztott rizs; tápióka;

lisztek; sütemények és édes vagy sós piték ; pizzák; természetes ízű és/vagy töltött tészta; gabonafélékből készült
termékek; reggeli gabonafélék; főleg kelt tésztát tartalmazó készételek; sülttésztát, péksüteményt tartalmazó
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ételek; kenyér; kekszek; sütik és édes vagy sós/fűszeres aprósütemények; ostyák; waffelek; piték; cukrászati

termékek; az összes fent említett termék természetes és/vagy kevert tésztaalappal és/vagy ízesített formában; édes
vagy sós péksüteményt; tartalmazó előételek; kekszek vagy sütemények; cukrászati termékek; cukormázak;
főként joghurtból, fagylaltból, jégkrémből, fagyasztott joghurtokból (cukormázzal); ízesített jégkása; méz; só;
mustár; ecet; szószok (összetevőik); édes szószok; cukrászati mártások; fűszerek.
32

Ásványvizek, forrásvizek; ásvány- és szénsavas vizek; limonádék, sörök, alkoholmentes szénsavval dúsított

italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek (ez alatt alkoholmentes italok értendőek); szirupok és más
alkoholmentes készítmények italok készítéséhez; szirupok limonádék készítéséhez; ízesített ásványvizek és más
egyéb alkoholmentes italok; készítmények szénsavas üdítőitalok készítéséhez; természetes vagy szénsavas vizek
(ásvány és nem ásványvizekből); zöldséglevek (italok); gyümölcs-, vagy zöldség italok; szénsavas vizek;
gyömbér limonádék, sörbetek; italkészítmények, alkoholmentes gyümölcs-, vagy zöldség kivonatok (amelyek
ebbe az áruszályba sorolhatóak); alkoholmentes italok, amelyek tejerjesztést elősegítő adalékanyagokat
tartalmaznak.
( 210 ) M 19 01361
( 220 ) 2019.04.25.
( 731 ) C.F.E.B. SISLEY, Paris (FR)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Szappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikumok, hajápoló készítmények.

( 210 ) M 19 01362
( 220 ) 2019.04.25.
( 731 ) Méhn Tünde Esthetic Line Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 3

Ideiglenes tetoválások kozmetikai célokra.

16

Ideiglenes tetoválások.

44

Tetoválás; szemöldök-tetoválási szolgáltatások.

( 210 ) M 19 01371
( 220 ) 2019.04.26.
( 731 ) Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen (DE)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) QUICK BAYT
( 511 ) 5

Féregirtó szerek; gombaölő szerek; gyomirtó szerek.

( 210 ) M 19 01389
( 220 ) 2019.04.29.
( 731 ) Lüllik Angéla 20%, Budapest (HU)
Gyulai Mihály Endre 80%, Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 1
3

Antioxidánsok kozmetikumok gyártásában való használatra.
Ajakrúzsok; aloe Vera készítmények kozmetikai célokra; arcpúder; bőrápoló kozmetikumok; dekormatricák

kozmetikai használatra; dezodorok emberi használatra vagy állatoknak.
35

Ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; áru összehasonlító szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; építési
tanácsadó szolgáltatások; videokonferencia szolgáltatások; célzott marketing; információk számítógépes
adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; áruk bemutatása
kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi
készítményekhez és gyógyászati; eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi szolgáltatások; import-export
ügynökségek.
39

Ajándékcsomagolás; áruk raktározása (1); áruszállítás; áruk raktározása (2); futárszolgálatok [üzenetek vagy

áruk küldésére]; filmforgalmazás; filmek feliratozása; fotóriportok készítése; hangfelvételek kölcsönzése;
coaching [tréning].
42

Csomagolástervezés; elektronikus adattárolás; építési tervkészítés; építészeti konzultáció; építészeti

szolgáltatások; fizikai adatok, vagy dokumentumok átalakítása elektronikus médiába; grafikai tervezés;
kozmetikai kutatás.
44

Alternatív gyógyászati szolgáltatások; aromaterápiás szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó

szolgáltatások; fodrászat.
45

Spiritiszta tanácsadás; számítógépes szoftverek licenszelése, engedélyezése [jogi szolgáltatások]; szellemi

tulajdon licenszelése; online közösségi hálózatok szolgáltatásai.
( 210 ) M 19 01390
( 220 ) 2019.04.26.
( 731 ) Rolló Kft., Balotaszállás (HU)
( 546 )

( 511 ) 19

Műanyag alapú építőanyagok, csövek; műanyag profilok.

( 210 ) M 19 01392
( 220 ) 2019.04.30.
( 731 ) Radiátor Invest Kft., Jászboldogháza (HU)
( 541 ) LEHEL Panel
( 511 ) 11

Fűtőberendezések; radiátor.

( 210 ) M 19 01393
( 220 ) 2019.04.30.
( 731 ) Radiátor Invest Kft., Jászboldogháza (HU)
( 541 ) LEHEL Viking
( 511 ) 11

Fűtőberendezések; radiátor.

( 210 ) M 19 01395
( 220 ) 2019.04.30.
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( 731 ) Star-Car Garage Autómosó és Autószerelő Kft., Budapest (HU)

( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli ügyvéd, Budapest
( 546 )

( 511 ) 37

Autójavítás; autószerelési szolgáltatások; járművek tisztítása; gépkocsi polírozás; gépkocsi fényezés;

autókozmetika; gépkocsik kerámiabevonatolása.
( 210 ) M 19 01396
( 220 ) 2019.04.29.
( 731 ) Fritzson-Bajdor Tünde Júlia, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Divatkiegészítőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ruházati cikkek és ruházati kiegészítők

értékesítésével kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ruházati kiegészítőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások; ruházattal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; ruházkodással kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; ruházkodással kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; kiskereskedelmi
csomagküldő szolgáltatások ruházati kiegészítőkkel kapcsolatban; kiskereskedelmi bolti szolgáltatások a ruházat
területén; kézitáskákkal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; kiskereskedelmi szolgáltatások
otthoni textíliákhoz kapcsolódóan; lábbelikkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; lábbelikkel
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; lakberendezési tárgyakkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások; lakberendezési tárgyakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; online ruházati
kiskereskedelmi bolti szolgáltatások; szőrmékkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; szőrmékkel
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; szövetanyagokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;
szövetanyagokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; táskákkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások; táskákkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.
( 210 ) M 19 01400
( 220 ) 2019.04.29.
( 731 ) Otthon Centrum Franchising Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Hideghívás Mesterkurzus
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; ingatlanügyletek.

41

Nevelés; szakmai képzés.

( 210 ) M 19 01402
( 220 ) 2019.04.30.
( 731 ) TRA Real Estates Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kormos Ágnes, Budapest
( 541 ) BOTANIQ Turai Kastély
( 511 ) 43

Bútorok, abroszok, étkészletek és felszerelések bérbeadása étel- és italszolgáltatáshoz; ideiglenes

szállásbiztosítás; étel- és italellátás; vendéglátás; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátási
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szolgáltatások [szállásadás].

( 210 ) M 19 01403
( 220 ) 2019.04.30.
( 731 ) TRA Real Estates Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kormos Ágnes, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Dzsemek/lekvárok.

30

Méz, fűszerek.

33

Alkoholtartalmú italok (pálinka).

( 210 ) M 19 01406
( 220 ) 2019.04.30.
( 731 ) Pharma Patent Kft., Szentendre (HU)
( 740 ) Ágni Zsolt, Debrecen
( 541 ) OSFEROL D3
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények, vitaminkészítmények.

( 210 ) M 19 01407
( 220 ) 2019.05.02.
( 731 ) Tematic Media Group Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Lendvai András ügyvéd, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

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

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

televíziós sugárzása; információk sugárzása televízión keresztül; interaktív televíziósugárzás; interneten és más
kommunikációs hálózatokon keresztül történő audio-, videó- és multimédiás műsorszórás; kábeltelevíziós
közvetítéssel kapcsolatos információk szolgáltatása; kábeltelevíziós műsorszórási információk; kommunikáció
biztosítása televíziós átvitel útján; televíziós műsorszolgáltatás, kábelhálózaton keresztül is; televíziós műsorok
közvetítése; televíziós műsorszórás; teleshopműsorok közvetítése; televíziós és kábeles műsorszórási
szolgáltatások; televízióműsorok az interneten keresztül történő közvetítése; televízióműsorok terjesztése
kábelösszeköttetés által; TV programszórás és -közvetítés; televizuális kommunikációs szolgáltatások; televíziós
információközlés; televíziós műsorok vezeték nélküli továbbítása és közvetítése; televíziós programok
közvetítése; televízió streaming interneten keresztül; kommunikációs szolgáltatások; műholdas televíziós adók
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működtetése; televíziós kommunikáció megbeszélésekhez; televízióképernyőn megjelenő szöveg továbbítása,

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

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

hálózatokon keresztül; kábeltelevízión keresztül biztosított szórakoztatás; online információk szolgáltatása audioés vizuális médiával kapcsolatban; szórakoztatás IPTV-n keresztül; szórakoztatás televíziós hírműsorok
formájában; szórakoztatási célú játék szolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás;
televíziós műsorok készítése; televíziós zenei koncertek; televíziós műsorismertetési szolgáltatások; televíziós
hírműsorok szolgáltatása; televíziós díjátadók vendéglátása (szervezése); televízióműsorokkal kapcsolatos
információnyújtás; televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online szórakoztatási tájékoztató szolgáltatások;
tévéműsorokhoz kapcsolódó könyvek kiadása; online egyidejű adatfolyammal nyújtott szórakoztató
szolgáltatások; videófilmek kölcsönzése; videós szórakoztató szolgáltatások; automatizált videófelvevő
szolgáltatások; online, nem letölthető videók biztosítása; szórakoztató szolgáltatások nyújtása videófilmeken
keresztül; online szórakoztatás; online kiadói szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; filmforgalmazás;
szórakoztató anyagok terjesztése; interaktív szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások nyújtása
mozifilmeken keresztül; online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők.
( 210 ) M 19 01410
( 220 ) 2019.04.30.
( 731 ) Luo Jiandong, Vác (HU)
( 740 ) Dr. Csáki-Szántó János, Budapest
( 541 ) VIYOU
( 511 ) 14
18

Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek és féldrágakövek; órák és más időmérő eszközök.
Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és szállító táskák; esernyők és napernyők; sétapálcák;

ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára.
25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

( 210 ) M 19 01414
( 220 ) 2019.04.30.
( 731 ) Tisza Tibor, Debrecen (HU)
( 740 ) dr. Sipka Péter, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 5

Étrend-kiegészítő italkeverékek; étrend-kiegészítők a fizikai állapot és állóképesség javítására;

étrend-kiegészítő italpor keverékek; étrend-kiegészítők sportolók számára.
41

Információnyújtás sporttevékenységekhez; közösségi sport- és kulturális események szervezése; kulturális,

szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; oktató-, szórakoztató, sport- és kulturális eszközökkel és
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létesítményekkel kapcsolatos bérbeadási szolgáltatások; sport- és fitneszszolgáltatások; sport- és kulturális

tevékenységek; sport és fitnesz; sportokhoz kapcsolódó hírek szolgáltatása; sportolási és kikapcsolódási
szolgáltatások biztosítása; sportolók rendezvényeken történő fellépésének megszervezése (szponzori, promotor
szolgáltatás); sportolókkal kapcsolatos információnyújtás; sportrendezvények, versenyek és sportbajnokságok
szervezése; sporttal kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások; edzőlétesítmények biztosítása sportoláshoz; élő
sportesemények lebonyolítása; formában tartó sporttevékenységek oktatásával kapcsolatos szolgáltatások;
formában tartó sporttevékenységek oktatása, fitnesz oktatás; labdarúgó sportesemények szervezése; létesítmények
biztosítása sport rekreációs tevékenységekhez; létesítmények biztosítása sportversenyekhez; létesítmények
biztosítása sport klubok részére; létesítmények biztosítása sporteseményekhez; online hírlevelek biztosítása
sportszórakoztatás területén; sport edzőtábori szolgáltatások; sport- és szabadidős tevékenységek; sport klub
szolgáltatások; sportesemények és sportversenyek szervezése; sportesemények megrendezése; sportesemények
megszervezése; sportlétesítmények működtetése; sportoktatás; sportoktatás/edzés; sportoktatás, edzés és
irányítás; sportoktatási szolgáltatások; sportoktatói szolgáltatások; sportolók képzése; sportrendezvények
lebonyolítása; sportszolgáltatások; sportszolgáltatások biztosítása; sporttal kapcsolatos képzési szolgáltatások;
sporttal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; sporttal kapcsolatos tájékoztató szolgáltatás; sporttevékenységek;
sporttevékenységek és sportversenyek szervezése; sporttevékenységek oktatása; sporttevékenységekkel
kapcsolatos tanfolyamok; sporttevékenységekkel kapcsolatos edzői szolgáltatások; sportversenyek és
sportesemények szervezése; sportversenyek rendezése; sporttal kapcsolatos tanfolyamok biztosítása; sporttal
kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások; sportneveléssel, sportoktatással kapcsolatos információk;
sportoktatás szervezése; sportoktatók képzése; sportoláshoz kapcsolódó oktatási és képzési szolgáltatások.
44

Tájékoztatás étrendi és táplálkozási kiegészítőkkel kapcsolatban; információk biztosítása

étrend-kiegészítőkről és táplálkozásról; fizikoterápiás szolgáltatások; fizioterápia, fizikoterápia; fizikoterápia.
( 210 ) M 19 01415
( 220 ) 2019.04.30.
( 731 ) SK Asztalos-, Építőipari és Kereskedelmi Kft., Hódmezővásárhely (HU)
( 740 ) Dr. Horváth Ügyvédi Iroda, Hódmezővásárhely
( 541 ) Woodland
( 511 ) 20

Ágyak; ágyalapok; ágyszerelvények, nem fémből; állványok, polcok; asztallapok; asztalok; bútorajtók;

bútorlábak; bútorok; bútorszerelvények, nem fémből; fából készült ágyak; faszerkezetek, elválasztók bútorokhoz;
fiókok; gardróbszekrények; iratgyűjtő polcok [bútorok]; irodabútorok; kerti bútorok; komódok, fiókos
szekrények; könyvespolcok; könyvszekrények; munkapadok, munkaasztalok; padok [bútorok]; ruhafogasok, nem
fémből; ruhásszekrények, gardróbok; szekrények, ruhásszekrények; székek [ülések]; konyhabútorok.
( 210 ) M 19 01416
( 220 ) 2019.04.30.
( 731 ) SK Asztalos-, Építőipari és Kereskedelmi Kft., Hódmezővásárhely (HU)
( 740 ) Dr. Horváth Ügyvédi Iroda, Hódmezővásárhely
( 541 ) Steelland
( 511 ) 6

Acéllemezek; acélrudak; borítólemezek fémből [építés]; burkolólapok fémből, épületekhez; előre gyártott

fém platformok; előre gyártott házak fémből; előtetők fémből [épületekhez]; építési fém szegélyek, díszlécek;
építmények acélból; építőelemek fémből; fémburkolatok építményekhez; fém burkolólemezek; fémépítmények;
fém építőanyagok; fém fejgerendák, áthidaló elemek; fémoszlopok [építmények részei]; fémszerelvények
építményekhez; fém tetőhéjazatok; fém vázszerkezetek, keretek építéshez; hordozható, mobil fémszerkezetek;
vasszerkezetek, fémállványzatok épületekhez; fém csarnokok, menedékek [épületszerkezetek].
( 210 ) M 19 01419
( 220 ) 2019.05.02.
( 731 ) Sedacrossker Kft, Debrecen (HU)
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( 546 )

( 511 ) 9

Elektromos közlekedésirányító berendezések; közlekedési jelzőlámpa berendezések [jelzőeszközök];

közlekedési, nem fém tájékoztató táblák [világító jelekkel]; közlekedési, nem fém tájékoztató táblák
[mechanikus]; közlekedési tábla-felismerő készülékek és berendezések; közlekedési táblák fémből [világító];
közlekedési táblák fémből [mechanikus]; közlekedési táblák (nem fém -) [mechanikus]; közlekedési táblák (nem
fém -) [világító]; közlekedési táblák, világító vagy mechanikus; közlekedési táblák [világító]; közlekedésirányító
berendezések [mechanikus]; közlekedésirányító berendezések [világító]; közlekedésirányító berendezések
[elektromos]; közlekedésirányító berendezések [elektronikus]; mechanikus közlekedési táblák; mechanikus
közlekedésirányító berendezések.
39

Forgalommal, közlekedéssel kapcsolatos információs szolgáltatások; közlekedési információs

szolgáltatások; közlekedési információ; közlekedési információk; úti és közlekedési információk biztosítása.
( 210 ) M 19 01423
( 220 ) 2019.05.02.
( 731 ) BOIRON, Messimy (FR)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) CALMACARE
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti termékek és gyógyszerészeti készítmények;homeopátiás és fitoterápiás szerek és

gyógyszerek csecsemők és kisbabák fogzási problémáinak kezelésére; diétás gyógyászati anyagok.
( 210 ) M 19 01426
( 220 ) 2019.04.29.
( 731 ) Georgi Yasmine Stephanie, Budapest (HU)
( 740 ) Benke és Lutter Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

41

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

43

Vendéglátás; időleges szállásadás.

( 210 ) M 19 01427
( 220 ) 2019.04.30.
( 731 ) Nyitrai Gábor, Tolmács (HU)
( 541 ) MESEVELED
( 511 ) 16

Könyvek, kiadványok, mesekönyvek.

( 210 ) M 19 01428
( 220 ) 2019.04.30.
( 731 ) Kulcsár György, Budapest (HU)
( 740 ) Horváth és Medgyesi Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 41

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

( 210 ) M 19 01501
( 220 ) 2019.05.08.
( 731 ) HELL ENERGY Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Tea alapú italok; teakivonat; teaízesítők; instant teák; jeges tea; tea alapú italok gyümölcs ízesítéssel;

gyümölcsteák; ízesítőszerek/aromák italokhoz; kávé; kávéaromák; kávéitalok; kávékivonatok; kávéesszenciák;
kávékoncentrátumok; tejes kávéitalok; kávé tejjel; koffeinmentes kávé; ízesített kávék; kávé kifőtt formában;
maláta kávé kivonatok; jegeskávék.
32

Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek; vizek (italok); gyümölcsitalok és gyümölcslevek; izotóniás italok;

energiaitalok; alkoholmentes teaízű italok; tea ízesítésű gyümölcs alapú üdítőitalok; tápanyaggal dúsított italok;
esszenciák italok előállításához; ízesített vizek; zöldséglevek (italok); alkoholmentes italok; gyümölcsízű italok;
tea ízesítésű alkoholmentes szénsavas italok.
( 210 ) M 19 01502
( 220 ) 2019.05.08.
( 731 ) Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Képzési célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; gyermekek intellektuális képességeinek

fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások.
( 210 ) M 19 01532
( 220 ) 2019.05.10.
( 731 ) BIG TOURS HUNGARY Kft., Kajászó (HU)
( 740 ) Dr. Szánthó Zoltán, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 35
39

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

( 210 ) M 19 01536
( 220 ) 2019.05.10.
( 731 ) Szerencsi Bonbon Kft., Szerencs (HU)
( 541 ) Az élethez kell egy kis Szerencsi
( 511 ) 30

Csokoládéféleségek, csokoládétermékek, táblás csokoládétermékek, édességek, kekszek, ostyák, cukorkák,

parányok.
32

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

és más készítmények italokhoz.
( 210 ) M 19 01538
( 220 ) 2019.05.13.
( 731 ) Dejmark Group s.r.o., Malá Strana, Praha 5 (CZ)
( 740 ) ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 2
35

Festékek; festő szerszámok; dekorációs anyagok.
Festék árusítás; festő szerszámok árusítása; színező gépek eladása és lízingelése; elektronikus értékesítés;

marketing szolgáltatás.
( 210 ) M 19 01542
( 220 ) 2019.05.12.
( 731 ) OMi Life Source Biotechnology Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Czupor Hajnalka 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.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

( 210 ) M 19 01544
( 220 ) 2019.05.13.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) RIDEON
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 19 01545
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( 220 ) 2019.05.13.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) CATARON
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 19 01546
( 220 ) 2019.05.13.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 19 01547
( 220 ) 2019.05.13.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 19 01550
( 220 ) 2019.05.13.
( 731 ) Takács Ádám Tibor, Debrecen (HU)
( 740 ) EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen
( 546 )

( 511 ) 39

Szállítás; utazásszervezés; utasszállítási szolgáltatások szervezése mások számára online alkalmazáson

keresztül; fuvarozás, áruszállítás; taxi szolgáltatások; utazás és utasok szállítása; taxiszolgáltatás; utasszállítás
taxival; taxifuvar/taxival végzett szállítás; taxival történő szállítás megszervezése; taxis szállítás tolószékes
személyek számára; taxifoglalási szolgáltatások nyújtása mobilalkalmazásokon keresztül; közúti személyszállítás;
szolgáltatások személyszállítás megszervezéséhez; személyszállítással kapcsolatos tájékoztatás.
( 210 ) M 19 01551
( 220 ) 2019.05.13.
( 731 ) Pallagi Róbert, Makó (HU)
( 740 ) Hajdú Ügyvédi Iroda, Szeged
( 546 )

( 511 ) 29

Fokhagymakrémek.

( 210 ) M 19 01559
( 220 ) 2019.05.14.
( 731 ) Biró László, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Princz Kornél ügyvéd, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

44

Orvosi szolgáltatások.

( 210 ) M 19 01560
( 220 ) 2019.05.14.
( 731 ) Biró László, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Princz Kornél ügyvéd, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

44

Orvosi szolgáltatások.

( 210 ) M 19 01574
( 220 ) 2019.05.15.
( 731 ) Magyar Péter, Debrecen (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Levendulaolaj; illóolajok; illatszerek; virágkivonatok [illatszerek].

( 210 ) M 19 01576
( 220 ) 2019.05.15.
( 731 ) Jónás Zoltán 60%, Budapest (HU)
dr. Vikár András 40%, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Molnár M. Beáta ügyvéd, Budapest
( 541 ) MyDestiny
( 511 ) 42

Elektronikus adattárolás; felhőalapú számítástechnika; webtárhely biztosítása internetes oldalakhoz;

számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes platformok fejlesztése;
számítógép-programozás; szoftverek frissítése; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftver-karbantartás;
szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; szoftvertelepítés; szoftvertervezés; tudományos kutatás; weboldal készítési és
karbantartási szolgáltatás; számítógépes rendszerek tervezése.
45

Számítógépes társkeresési szolgáltatások; internetes társkereső szolgáltatások; internet alapú társkereső,

partnerkereső és ismerkedési szolgáltatások; társkereső ügynökségi szolgáltatások; társkereső szolgáltatások;
internet alapú ismerkedési szolgáltatások; internet alapú partnerkereső szolgáltatások; házassági tanácsadás;
videós társkereső szolgáltatások; online közösségi hálózatok szolgáltatásai; társkereső klubok; társasági
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ismerkedési szolgáltatások [személyes bemutatkozás]; ismeretségi, közösségi hálózaton keresztül nyújtott

társkereső szolgáltatások.
( 210 ) M 19 01580
( 220 ) 2019.05.15.
( 731 ) Carp Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Répási Erik, Budapest
( 546 )

( 511 ) 28
35

Horgászbotok; horgászfelszerelések; horgászorsók; horgászzsinórok, horgászdamilok.
Kereskedelmi bemutatók (kiállítások) és vásárok lebonyolítása, szervezése és rendezése kereskedelmi- és

reklámcélokra.
( 210 ) M 19 01582
( 220 ) 2019.05.16.
( 731 ) Szakmáry Ákos, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli ügyvéd, Budapest
( 546 )

( 511 ) 42

Nem iskolarendszerű nevelés, oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés; workshopok, szemináriumok,

képzések szervezése és lebonyolítása; ezek mindegyike a számítástechnika és informatika terén.
( 210 ) M 19 01583
( 220 ) 2019.05.15.
( 731 ) WINSZIM Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Fütty Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

( 210 ) M 19 01591
( 220 ) 2019.05.17.
( 731 ) Szilárdi János Krisztián, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Horváth László, Budapest
( 546 )
( 511 ) 45

Esküvői szertartások tervezése és szervezése.

( 210 ) M 19 01597
( 220 ) 2019.05.20.
( 731 ) I-COM Irodaellátás Kft., Budapest (HU)
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( 546 )
( 511 ) 2

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

jelöléshez és gravírozáshoz; nyers természetes gyanták; fémlapok és fémporok festéshez, dekoráláshoz,
nyomtatáshoz és képzőművészethez.
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.
( 210 ) M 19 01598
( 220 ) 2019.05.20.
( 731 ) I-COM Irodaellátás Kft., Budapest (HU)
( 541 ) ICOMIX
( 511 ) 2

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

jelöléshez és gravírozáshoz; nyers természetes gyanták; fémlapok és fémporok festéshez, dekoráláshoz,
nyomtatáshoz és képzőművészethez.
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.
A rovat 139 darab közlést tartalmaz.
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