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Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 227.388
( 151 ) 2019.03.27.
( 210 ) M 16 03009
( 220 ) 2016.09.21.
( 732 ) Gergely Gábor, Makó (HU)
( 740 ) Dr. Horváth László, Hódmezővásárhely
( 541 ) MAKAI
( 511 ) 29

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

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

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

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

Alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok;

alkoholmentes italok; alkoholmentes koktélok; almabor, alkoholmentes; áloé vera italok, alkoholmentes;
ásványvizek; ásványvizek [italok]; földimogyoró tej [alkoholmentes ital]; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok,
alkoholmentes; izotóniás italok; kvasz [alkoholmentes ital]; limonádék; lítiumos vizek; mandulatej; mandulatej
[ital]; méz alapú alkoholmentes italok; paradicsomlevek [italok]; pasztillák szénsavas italokhoz; porok szénsavas
italokhoz; smoothie-k [gyümölcs- vagy zöldségitalok]; sörbetek [italok]; szasszaparilla [alkoholmentes ital];
szódavíz; szódavizek; szójaalapú italok, nem tejpótlók; szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz; tejsavó alapú
italok; termékek ásványvizek előállításához; termékek szénsavas vizek előállításához; vizek [italok]; zöldséglevek
[italok].
( 111 ) 227.424
( 151 ) 2019.03.14.
( 210 ) M 16 03791
( 220 ) 2016.12.01.
( 732 ) Magyar Kerékpáripari és Kereskedelmi Szövetség, Tószeg (HU)
( 740 ) Holló Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35
41

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.
Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 111 ) 227.725
( 151 ) 2019.04.29.
( 210 ) M 17 02421
( 220 ) 2017.07.29.
( 732 ) Kosár Krisztián Árpád, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, orvosi és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati
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használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok, bébiételek;

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
29

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
31

Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; élő állatok; friss

gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és virágok; táplálékok és italok állatoknak; maláta;
nyers és feldolgozatlan magok és vetőmagok; hagymák, palánták és magok ültetéshez.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 111 ) 227.737
( 151 ) 2019.06.24.
( 210 ) M 18 02537
( 220 ) 2018.08.31.
( 732 ) Petri Barbara, Dunakeszi (HU)
( 740 ) Bándy Tamásné, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Szoftver (rögzített programok); rögzített számítógépes programok; számítógépes programok (letölthető

szoftver), számítógépes oktató programok, oktató berendezések és felszerelések.
16

Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; nyomdaipari termékek, könyvek, füzetek, prospektusok,

könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével);
műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk; klisék.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; számítógépes fájlkezelés;

online reklámozás számítógépes hálózaton; adatgyűjtés központi fájlban.
38

Telekommunikációs szolgáltatások; számítógéppel támogatott üzenet- és képátvitel; kommunikáció

számítógépes terminálok között; digitális fájlok továbbítása, elektronikus levelezés, e-mail, ebook, vitafórumok
az interneten; adatok letöltése, számítógépes fájlok, számítógépes szoftverek, számítógépes programok, videók,
hangok és filmek kölcsönzése, globális számítógépes hálózatok.
41

Oktatás, nyelvoktatás, online nyelvoktatás, énekoktatás, online énekoktatás, nevelés, kulturális tevékenység;

szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; csapatépítés; baba-mama foglalkozások,
on-line baba-mama foglalkozások, on-line baba-mama énekoktatás; elektronikus kiadványok, könyvek,
folyóiratok és cikkek online megjelentetése, biztosítása, letölthető és nem letölthető elektronikus on-line
kiadványok szerkesztése és megjelentetése, szövegek (kivéve reklámszövegek), illusztrációk, könyvek,
folyóiratok, újságok, magazinok és on-line felületek, honlapok részére.
( 111 ) 227.896
( 151 ) 2019.05.07.
( 210 ) M 17 02867
( 220 ) 2017.09.14.
( 732 ) Liszkay Gábor Miklós Mihály Mickey, KN Driebergen (NL)
( 740 ) dr. Bindics Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Pannonia Districtus Superior
( 511 ) 29

Ajvár [tartósított paprika]; alacsony zsírtartalmú burgonyachipsek; albumin étkezésre; algakivonatok

élelmiszerekhez; alginátok táplálkozási célra; alkoholban tartósított gyümölcsök; állati velő táplálkozási célra;
almapüré; áloé vera emberi fogyasztásra elkészítve; angolszalonna; articsóka tartósított; bab, tartósított; baromfi,
nem élő; bogyós gyümölcsök, konzervált; borsó, tartósított; bulgogi [koreai szarvasmarhából készült étel]; bundás
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burgonyaszeletek; bundás virsli; burgonyaalapú gombócok; burgonyapehely; citromlé étkezési használatra; corn

dogs [virslik kukoricabundában]; csemegekukorica, feldolgozott; csemegeuborka; csigatojások táplálkozási célra;
csokoládés mogyoróvaj; csontleves, húsleves; csontolaj, étkezési; darált mandula; datolya; dióféle-alapú kenhető
krémek; disznóhús; disznózsír; dzsemek, lekvárok [nem citrusfélékből]; ehető rovarok, nem élő; étkezési
kókuszolaj; étkezési kukoricaolaj; étkezési olajok; étkezési szezámolaj; extra szűz olívaolaj; faggyú, étkezési;
fagyasztott gyümölcsök; fagyasztva szárított hús; fagyasztva szárított zöldségek; falafel; feldolgozott
gyümölcsökből válogatás; fésűkagylók, nem élő; fokhagyma [konzervek]; földimogyoró, elkészítve;
földimogyorótej-alapú italok; garnélarákok, apró, nem élő; garnéla rákok, nem élő; gomba, tartósított; guacamole
[avokádószósz]; gyömbérdzsem; gyümölcs alapú snackek; gyümölcsbefőttek (1); gyümölcsbefőttek (2);
gyümölcs csipsz; gyümölcshéj; gyümölcskocsonya, -zselé; gyümölcskonzervek; gyümölcsök, tartósított;
gyümölcspép; gyümölcssaláták; hagymakarikák; hagyma, tartósított; halak; halból készített élelmiszertermékek;
halenyv táplálkozási használatra; halfilé; halikra, elkészítve; halkonzerv; halliszt emberi fogyasztásra; hal
mousse-ok; hal, tartósított; hangyakaviár [ehető hangyalárva, elkészített]; heringek [nem élő]; homár, nem élő;
hot dog virslik; hummusz [csicseriborsókrém]; húskivonatok; húsleves koncentrátumok; húsok (1); húsok (2);
hús, tartósított (1); hús, tartósított (2); ízesített mogyorók, diók; kagylófélék, rákfélék [nem élő]; kagylók, nem
élő; kalbi [grillezett húsétel]; kandírozott [cukrozott] mogyorók/diók; kandírozott, kristályosított gyümölcsök;
kaviár; készítmények húsleveshez; kimchi [erjesztett zöldségételek]; kocsonyák; kókuszolaj és -zsír [étkezési];
kókusztej; kókusztejalapú italok; kókusztej étkezési célokra; kókuszvaj; kolbász (1); kolbász (2); krokett;
languszták, nem élő; lazac [nem élő]; lecitin étkezési célokra; lekvárok [citrusfélékből]; lencse, tartósított; lenmag
étkezési célokra [ízesítőszer] (2); levesek; leveskészítmények; liofilizált hús; liofilizált zöldségek; madárfészkek,
ehető; magvak, elkészítve; máj; májpástétom; mandulatej (1); mandulatej-alapú italok; mandulatej étkezési
célokra; margarin; mazsola; mogyoró, előkészített; mogyorók, elkészített; mogyorótej; mogyorótej étkezési
célokra; mogyoróvaj; napraforgómag, elkészítve; napraforgóolaj, étkezési; növényi alapú tejszín; olajbogyó,
tartósított; olívaolaj, étkezési; osztriga, nem élő; pacal; padlizsánkrém; pálmamag olaj, táplálkozási használatra;
pálmaolaj táplálkozási használatra; paradicsomlé főzéshez; paradicsompüré (1); paradicsompüré (2); pektin
táplálkozásra; pirított tengeri alga; rákfélék, keménytestű, nem élő; rákok, folyami, nem élő; repceolaj, étkezési;
rizstej; rizstej étkezési használatra; rjazsenka [sült kefir]; savanyú káposzta; savanyúságok; selyemhernyógubó,
emberi fogyasztásra; sonka; sózott hal; sózott hús; sültburgonya, chips; szardella, nem élő; szardínia [nem élő];
szárított, aszalt kókuszdió; szárított zöldségek; szarvasgomba, tartósított; szójabab, tartósított, táplálkozási
használatra; szójaolaj étkezési célra; szójatej; tahini [szezámmagkrém]; tengeri uborka, nem élő; természetes vagy
műbelek hurka- és kolbásztöltéshez; tofu; tojásfehérje; tojáslikőr (alkoholmentes -); tojások; tojáspor;
tojássárgája; tonhal [nem élő]; tőzegáfonya szósz [befőtt]; vadhús; virágporkészítmények [élelmiszer]; virslik;
yakitori [japán pálcás grillcsirke]; zabtej; zöldségek, főtt; zöldségek, tartósított; zöldséges mousse-ok [habok];
zöldségkonzervek; zöldséglevek főzéshez; zöldségleves készítmények; zöldségsaláták; zöldségvelőkrém; zselatin
(1); zselék.
33

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

áru).
( 111 ) 227.925
( 151 ) 2019.06.18.
( 210 ) M 18 00275
( 220 ) 2018.01.26.
( 732 ) Kocsi.hu Informatikai Kft, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

41

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 227.926
( 151 ) 2019.05.07.
( 210 ) M 17 02820
( 220 ) 2017.09.08.
( 732 ) SCB TRADE Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) VIVAX YTE
( 511 ) 3

Bőrápoló készítmények; bőrápoló kozmetikai krémek; bőrön használt kozmetikumok; folyékony krémek

(kozmetikumok); kollagén készítmények kozmetikai felhasználásra; kollagénkészítmények kozmetikai célokra;
kozmetikai krémek és tejek; kozmetikumok krémek formájában; nem gyógyhatású testápoló készítmények;
szappanok és gélek; szépségápoló folyadékok; szépségápoló kozmetikumok; szépségápoló szérumok;
szépségápoló tej; szérumok kozmetikai alkalmazásra; testápoló gélek; testápoló zselék.
5

B-vitamin készítmények; c-vitamin készítmények; diétás ételkiegészítők; diétás táplálékkiegészítők;

étrend-kiegészítők állatok számára; étrendkiegészítő italok; főként magnéziumot tartalmazó
tápanyag-kiegészítők; folyékony vitaminkiegészítők; humán étrendkiegészítők; multivitaminok; multivitamin
készítmények; protein táplálékkiegészítők állatoknak; protein étrend-kiegészítők; élelmi rostok;
táplálékkiegészítők; táplálékkiegészítők különleges diétát igénylő személyek részére; táplálékkiegészítők nem
gyógyászati használatra; táplálkozási kiegészítők; vegyes vitaminkészítmények; vitamin cseppek; vitamin és
ásványi anyag kiegészítők; vitamin italok; vitamin kiegészítők; vitaminkészítmények; vitaminkészítmények
ételkiegészítők formájában; vitaminok és vitamin-készítmények; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők.
( 111 ) 228.020
( 151 ) 2019.06.26.
( 210 ) M 18 02900
( 220 ) 2018.10.08.
( 732 ) Rackforest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest
(HU)
( 740 ) Winkler, Barna és Társai Ügyvédi Iroda, 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 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
38

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

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 228.023
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( 151 ) 2019.06.27.
( 210 ) M 18 02912
( 220 ) 2018.10.10.
( 732 ) Mystery Hotel Budapest Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Rezes Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 39

Utazás és utasok szállítása; városnézés és kirándulások szervezése, idegenvezetési szolgáltatások;

utazásszervezés; utazási irodai szolgáltatások; foglalási szolgáltatások utazáshoz és szállításhoz; idegenvezetés;
idegenvezetői és utazási információs szolgáltatások; kirándulások szervezése; kirándulások, túrák, társasutazások
szervezése; üdülésszervezés; utazási foglalási szolgáltatások; utazási helyfoglalási szolgáltatások turistáknak;
utazási információ biztosítása; utazási irodai és foglalási szolgáltatások; utazással kapcsolatos információk online
rendelkezésre bocsátása.
41

Szórakoztatás, sport, kulturális tevékenységek; bálok szervezése, coaching (tréning), divatbemutatók

szervezése szórakoztatási célból, előadóművészek szolgáltatásai, klubszolgáltatások, konferenciák szervezése,
lebonyolítása, idegenvezetős túrák levezetése, múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások], művészeti
galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások, kulturális vagy nevelési célú kiállítások
szervezése, lemezlovasok szolgáltatásai, sport edzőtábori szolgáltatások, sportlétesítmények üzemeltetése,
sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportversenyek rendezése, szabadidős létesítmények
üzemeltetése, szabadidő tevékenységgel kapcsolatos tájékoztatás, szórakoztatás, szórakoztatási szolgáltatások,
szemináriumok szervezése és lebonyolítása, színházi produkciók, varieté-előadások bemutatása,
szépségversenyek szervezése, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása,versenyek szervezése (oktatás vagy
szórakoztatás), üdülőtáborok szolgáltatásai, táboroztatás, zenei produkciók, zenekarok szolgáltatásai.
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 228.024
( 151 ) 2019.06.27.
( 210 ) M 18 02913
( 220 ) 2018.10.10.
( 732 ) Mystery Hotel Budapest Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Rezes Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

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

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
41

Szórakoztatás, sport, kulturális tevékenységek; bálok szervezése, coaching (tréning), divatbemutatók

szervezése szórakoztatási célból, előadóművészek szolgáltatásai, klubszolgáltatások, konferenciák szervezése,
lebonyolítása, idegenvezetős túrák levezetése, múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások], művészeti
galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások, kulturális vagy nevelési célú kiállítások
szervezése, lemezlovasok szolgáltatásai, sport edzőtábori szolgáltatások, sportlétesítmények üzemeltetése,
sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportversenyek rendezése, szabadidős létesítmények
üzemeltetése, szabadidő tevékenységgel kapcsolatos tájékoztatás, szórakoztatás, szórakoztatási szolgáltatások,
szemináriumok szervezése és lebonyolítása, színházi produkciók, varieté-előadások bemutatása,
szépségversenyek szervezése, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása,versenyek szervezése (oktatás vagy
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szórakoztatás), üdülőtáborok szolgáltatásai, táboroztatás, zenei produkciók, zenekarok szolgáltatásai.

43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 228.027
( 151 ) 2019.06.27.
( 210 ) M 18 03185
( 220 ) 2018.10.29.
( 732 ) ROS Retail Outlet Shopping GmbH, Bécs (AT)
( 740 ) dr. Tilk Rita és dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; üzleti konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; szervezési tanácsadás

bevásárló központok és kiskereskedelmi üzletek szervezetének és igazgatásának optimálissá tételére vonatkozóan;
üzleti igazgatás; irodai munkák; vállalatigazgatás üzleti egységek, bevásárlóközpontok és bevásárló utcák
vonatkozásában; bevásárlóközpont szolgáltatásai, nevezetesen bevásárlóközpont igazgatás és marketing;
bevásárlóközpont napi folyamatainak és támogató szolgálatainak megszervezése és koordinációja, nevezetesen
reklámrendezvények szervezése és rendezése; tervezés (segítségnyújtás) kiskereskedelmi üzletek és bevásárló
központok és komplexumok ügyvezetésénél; kiskereskedelmi piaci elemzések készítése; üzleti konzultációs
szolgáltatások termékek kiskereskedelmi értékesítésének és elosztásának terén; reklámszövegek publikálása;
segítségnyújtás (tervezés) a vállalatvezetésnél és tanácsadás vállalatvezetési kérdésekben kiskereskedelmi üzletek
és kereskedelmi vállalatok, központok és komplexumok számára; ügyfelek keresése és megtartása postai úton
(mailing) folytatott reklámozás révén; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; eladás és eladásösztönző
programok szervezése, lebonyolítása és felügyelete, nevezetesen reklámintézkedések tervezése és lebonyolítása;
reklámcélú rendezvények szervezése és lebonyolítása; divatbemutatók szervezése és rendezése reklám- és eladás
támogatói célokra; nyomdai termékek kiadása (elektronikus formában is), reklámcélra; rádiós reklámozás;
kirakatrendezés; reklámterjesztés; reklámszövegek írása; üzletegységek, üzletközpontok és üzletházak
reklámozása; hirdetési felület kölcsönzése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámlevél szolgáltatás; termékminták,
áruminták terjesztése; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; terjesztés
(reklámanyag -); hivatali megrendelések feldolgozása; üzletvezetés kereskedelmi egységek és bevásárló
központok számára; termékek és szolgáltatások bemutatása; promóciós, reklám célú árubemutatás; kereskedelmi
ügyletek közvetítése és megkötése, e-commerce keretében is; kereskedelmi és gazdasági szerződések intézése, az
interneten keresztül is; eladási, értékesítési promóciók; üzleti egységek, bevásárlóközpontok és bevásárló utcák
termékeivel kapcsolatos eladásösztönzés; kiskereskedelmi szolgáltatások ruházati cikkekkel, cipőkkel és
divatkiegészítőkkel kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások lakás-, fürdőszoba- és ágytextíliákkal, valamint
ágyneműkkel kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások táskákkal, kézitáskákkal, pénztárcákkal és
bőrruhákkal, valamint bőrkesztyűkkel kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások ékszerekkel,
divatékszerekkel és órákkal kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások sportszerekkel és sportcikkekkel
kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások drogéria- és illatszerárukkal kapcsolatban; kiskereskedelmi
szolgáltatások bútorokkal és (lak)berendezési tárgyakkal kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások konyhai
kellékekkel és porcelánárukkal, üvegárukkal evőeszközökkel, fazekakkal és serpenyőkkel kapcsolatban;
kiskereskedelmi szolgáltatások szemüvegekkel, napszemüvegekkel és optikai cikkekkel kapcsolatban;
kiskereskedelmi szolgáltatások a következőkkel kapcsolatban: csecsemő- és gyermekruhák, játékok
csecsemőknek, kisgyermekeknek és gyermekeknek, gyerekkocsik és sportkocsik, etetőszékek, gyerekülések,
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biztonsági baba- és gyerekülések gépkocsikba, higiéniai cikkek csecsemőknek és kisgyermekeknek, bébiételek és

kisgyermekeknek készült ételek, valamint csecsemőfigyelő adó-vevők; kiskereskedelmi szolgáltatások kempingés kiránduló felszerelésekkel kapcsolatban; értékesítési és kereskedelmi ajánlatok összeállítása vásárlók számára.
36

Ingatlanügyletek; ingatlanok bérbeadása, kölcsönzése és lízingelése; üzlethelyiségek és boltok bérbeadása és

haszonbérbe adása; ingatlantervezetek pénzügyi fejlesztése; építtetői szolgáltatások, nevezetesen tervezett
építkezések pénzügyi előkészítése; bérházak kezelése; ingatlanügynökség; ingatlantulajdon kezelés;
tőkebefektetés, tőkeberuházás; pénzügyi menedzsment; értékutalványok kibocsátása, különösen ajándék- és
vásárlási utalványok vonatkozásában.
41

Szórakoztatási, sport és kulturális tevékenységek; kulturális, sport és/vagy szórakoztató rendezvények

tervezése, szervezése és rendezése; élő előadások bemutatása; bálok, sorsjátékok, szépségversenyek, szórakoztató
show-k és vetélkedők (oktatás és szórakoztatás) rendezése.
( 111 ) 228.030
( 151 ) 2019.06.27.
( 210 ) M 18 03577
( 220 ) 2018.12.03.
( 732 ) Schweichkhardt György, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 541 ) marolli
( 511 ) 29

Gesztenye alapú kenhető krémek.

30

Tejet tartalmazó gesztenye alapú krémek.

43

Vendéglátás (élelmezés).

( 111 ) 228.036
( 151 ) 2019.06.06.
( 210 ) M 19 00081
( 220 ) 2019.01.15.
( 732 ) POLI-FARBE Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó, Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 2

Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festőanyagok; színezékek, színezőanyagok;

hígítók; bevonóanyagok, maróanyagok; zománcok.
( 111 ) 228.037
( 151 ) 2019.06.06.
( 210 ) M 18 02982
( 220 ) 2018.10.13.
( 732 ) Gastrotech Kft., Budapest (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

Szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz; szörpök/szirupok italokhoz; szörpök [alkoholmentes italok];

szörpök/szirupok italok készítéséhez; limonádé szirupok; szirupok alkoholmentes italok készítéséhez; szirupok
gyümölcsízű italok készítéséhez; szirupok ízesített ásványvizek készítéséhez; szirupok üdítőkhöz; szirup
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sűrítmények alkoholmentes italok készítéséhez; szirup sűrítmények gyümölcsízű italok készítéséhez; szirup

sűrítmények ízesített ásványvizek készítéséhez; szirup sűrítmények üdítőkhöz.
35

Szörpök kiskereskedelme; szörpök nagykereskedelme; szirupok kiskereskedelme; szirupok

nagykereskedelme; szirupok, sűrítmények kiskereskedelme; szirupok, sűrítmények nagykereskedelme.
( 111 ) 228.038
( 151 ) 2019.06.06.
( 210 ) M 18 03000
( 220 ) 2018.10.16.
( 732 ) GNAT Ipari és Kereskedelmi Kft., Mogyoród (HU)
( 740 ) Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 6
24

Fémablakok, fémajtók és egyéb fémkeretes nyílászárók.
Szúnyoghálók, szúnyoghálóval ellátott nyílászárók.

( 111 ) 228.039
( 151 ) 2019.06.06.
( 210 ) M 18 03537
( 220 ) 2018.11.27.
( 732 ) Pekker György, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 10

Barnító készülékek, UV lámpák és barnító lámpák orvosi célokra és a barnító készülékek részei, beleértve

szűrők és reflektorok.
11

Barnító készülékek, UV lámpák és barnító lámpák nem orvosi célokra és a barnító készülékek részei,

beleértve szűrők és reflektorok.
44

Humán higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; szépségszalonokkal kapcsolatos szolgáltatások;

szolárium szolgáltatások.
( 111 ) 228.040
( 151 ) 2019.06.06.
( 210 ) M 18 02862
( 220 ) 2018.10.03.
( 732 ) KÉSZ-Ventus Projekt Korlátolt Felelősségű Társaság, Szeged (HU)
( 740 ) Dr. Szokolay Fanny, Szeged
( 541 ) Váljunk az építőipar autóiparává!
( 511 ) 37

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

szolgáltatás).
40

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 228.041
( 151 ) 2019.06.06.
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( 210 ) M 18 02860
( 220 ) 2018.10.03.
( 732 ) Ceres Zrt., Győr (HU)
( 740 ) Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 30

Lisztek és más gabonakészítmények; gabonaszeletek; búzaliszt alapú készítmények; kukoricaliszt alapú

készítmények; zab alapú készítmények; liszttartalmú ételek; kenyér, péksütemények; toast kenyér; kalácsok;
cukrászsütemények; tésztafélék; diétás gabonakészítmények.
( 111 ) 228.042
( 151 ) 2019.06.06.
( 210 ) M 18 02859
( 220 ) 2018.10.03.
( 732 ) Ceres Zrt., Győr (HU)
( 740 ) Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5
30

Diabetikus kenyér; cukrászati gyógytermékek; diétás élelmiszerek.
Lisztek és más gabonakészítmények; gabonaszeletek; búzaliszt alapú készítmények; kukoricaliszt alapú

készítmények; zab alapú készítmények; liszttartalmú ételek; kenyér, péksütemények; toast kenyér; kalácsok;
cukrászsütemények; tésztafélék; süteményekhez való tészta; süteményporok; pudingok; kétszersültek; kekszek;
müzli; szendvicsek; pizza; tortilla; gabona alapú snack ételek; diétás gabonakészítmények; sütésre szolgáló
anyagok élelmiszerek sütéséhez, főzéséhez; élesztő; sütőpor; zsemlemorzsa.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások, vásárok szervezése;

piackutatás; reklámanyagok terjesztése; árubemutatás; áruminták terjesztése.
( 111 ) 228.043
( 151 ) 2019.06.06.
( 210 ) M 18 02858
( 220 ) 2018.10.03.
( 732 ) Ceres Zrt., Győr (HU)
( 740 ) Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5
30

Diabetikus kenyér; cukrászati gyógytermékek; diétás élelmiszerek.
Lisztek és más gabonakészítmények; gabonaszeletek; búzaliszt alapú készítmények; kukoricaliszt alapú

készítmények; zab alapú készítmények; liszttartalmú ételek; kenyér, péksütemények; toast kenyér; kalácsok;
cukrászsütemények; tésztafélék; süteményekhez való tészta; süteményporok; pudingok; kétszersültek; kekszek;
müzli; szendvicsek; pizza; tortilla; gabona alapú snack ételek; diétás gabonakészítmények; sütésre szolgáló
anyagok élelmiszerek sütéséhez, főzéséhez; élesztő; sütőpor; zsemlemorzsa.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások, vásárok szervezése;

piackutatás; reklámanyagok terjesztése; árubemutatás; áruminták terjesztése.
( 111 ) 228.044
( 151 ) 2019.06.06.
( 210 ) M 18 02857
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( 220 ) 2018.10.03.
( 732 ) Szabó György, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bencsik Klaudia, Budapest
( 541 ) Piros Mogyorós
( 511 ) 30

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, édességek készítésére szolgáló készítmények,
csokoládékészítés.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

( 111 ) 228.045
( 151 ) 2019.06.06.
( 210 ) M 18 02849
( 220 ) 2018.10.01.
( 732 ) Nyírségi Segítő Kéz Alapítvány, Kálmánháza (HU)
( 546 )

( 511 ) 3

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
csiszolószerek.
5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
20

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

félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán.
29

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
30

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (fagyott víz).
32

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

szörpök és más készítmények italokhoz.
33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 228.046
( 151 ) 2019.06.06.
( 210 ) M 18 02846
( 220 ) 2018.10.01.
( 732 ) DER PUNKT Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Tomori Péter ügyvéd, Budapest
( 541 ) RUGÓGYÁR GALÉRIA
( 511 ) 15

Festmények.

35

Kereskedelmi és reklámcélú kiállítások.

41

Kulturális célú kiállítások.
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( 111 ) 228.047
( 151 ) 2019.06.06.
( 210 ) M 18 02728
( 220 ) 2018.09.18.
( 732 ) Reál Védjegyhasznosító Kft., Biatorbágy (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Reál alfa
( 511 ) 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).
( 111 ) 228.048
( 151 ) 2019.06.06.
( 210 ) M 18 02726
( 220 ) 2018.09.18.
( 732 ) Reál Védjegyhasznosító Kft., Biatorbágy (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 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).
( 111 ) 228.049
( 151 ) 2019.06.06.
( 210 ) M 18 02725
( 220 ) 2018.09.18.
( 732 ) Q Pharma Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Hatházi István, Budapest
( 541 ) Nitro arena
( 511 ) 5

Gyógyszerek, orvosságok gyógyászati célokra; gyógyszerek; antibakteriális gyógyszerek; gyógyszerek

humángyógyászati használatra; a húgy- és ivarszervi rendszer betegségeinek kezelésére szolgáló gyógyszerészeti
készítmények.
35

Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis- és

nagykereskedelme.
( 111 ) 228.050
( 151 ) 2019.06.06.
( 210 ) M 18 02724
( 220 ) 2018.09.18.
( 732 ) Q Pharma Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Hatházi István, Budapest
( 541 ) Nitrofurantoin arena
( 511 ) 5

Gyógyszerek, orvosságok gyógyászati célokra; gyógyszerek; antibakteriális gyógyszerek; gyógyszerek

humángyógyászati használatra; a húgy- és ivarszervi rendszer betegségeinek kezelésére szolgáló gyógyszerészeti
készítmények.
M1469
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Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis- és

nagykereskedelme.
( 111 ) 228.051
( 151 ) 2019.06.06.
( 210 ) M 18 02723
( 220 ) 2018.09.18.
( 732 ) Q Pharma Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Hatházi István, Budapest
( 541 ) Nitrofurantoina arena
( 511 ) 5

Gyógyszerek, orvosságok gyógyászati célokra; gyógyszerek; antibakteriális gyógyszerek; gyógyszerek

humángyógyászati használatra; a húgy- és ivarszervi rendszer betegségeinek kezelésére szolgáló gyógyszerészeti
készítmények.
35

Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis- és

nagykereskedelme.
( 111 ) 228.052
( 151 ) 2019.06.06.
( 210 ) M 18 02711
( 220 ) 2018.09.17.
( 732 ) Artchivum Kft., Budapest (HU)
( 740 ) László Judit Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Artchivum
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 228.053
( 151 ) 2019.06.06.
( 210 ) M 18 02583
( 220 ) 2018.09.05.
( 732 ) Expert Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Nagy Orsolya Stefánia Ügyvédi Iroda, 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.
( 111 ) 228.054
( 151 ) 2019.06.06.
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( 210 ) M 18 02322
( 220 ) 2018.10.04.
( 732 ) Dr. Debreceni-NATURMED Kft., Mohács (HU)
( 541 ) Dr. Debreceni SULFIGÉL körömgomba ecsetelő
( 511 ) 1

Kén.

( 111 ) 228.055
( 151 ) 2019.06.06.
( 210 ) M 18 02320
( 220 ) 2018.08.02.
( 732 ) Shan Xiaoying, Budapest (HU)
( 740 ) Czövek és Deme Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Lábbelik; cipők.

( 111 ) 228.096
( 151 ) 2019.06.11.
( 210 ) M 18 00052
( 220 ) 2018.01.09.
( 732 ) Höveji Csipkevarrók Köre, Hövej (HU)
( 546 )

( 511 ) 24

Hövej földrajzi jelzés területéről származó csipke ajtófüggönyök, csipke asztali futók, csipke asztalkendők,

csipke asztalterítők, csipke ágyneműk, csipke ágytakarók, csipke ágyterítők, csipke díszpárnahuzatok, csipke
függönyök, csipke párnahuzatok, csipke poháralátétek (asztalneműk), palla (20x20 cm-es kehelyhez tartozó
csipke alapanyagú), csipke oltárterítők, kehelytörlő kendő (csipke alapanyag), korporálé (ostyaabrosz,
négyszögletű csipke alapanyagú), szalvéták (csipkéből), tányéralátétek csipkéből polcokhoz, csipke
vánkoshuzatok, zsebkendők csipkéből.
25

Hövej földrajzi jelzés területéről származó csipke csecsemőkelengyék, csipke babakelengyék, csipke

blúzok, csipke boleró, csipke díszzsebkendők (ruházat), csipke fátylak (ruházat), csipke fejkendők, csipke
fejszalagok (ruházat), csipke fityulák, csipke gallérok (ruházat), csipke ingek, csipke ingelők, csipke ingblúzok,
csipke ingvállak, csipke pruszlikok, csipke menyasszonyi ruha, csipke karing, csipke alba, csipke ministránsruha,
csipke kézelők (ruházat), csipke kötények (ruházat), csipke mellények, csipke szoknyák, csipke vállkendők,
csipke nagykendők, csipke fátyol, csipke stóla.
26

Hövej földrajzi jelzés területéről származó csipke mellfodor, csipke zsabó, csipke fodrok szoknyára, csipke

kitűző ruhára, csipke karszalag, csipke szalag hímzett textilanyag, csipke szalagok függönyök összehúzásához.
35

Reklámozás kereskedelmi ügyletek kereskedelmi adminisztráció irodai munkák; rádiós reklámozás;

kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kirakatrendezés marketing; reklámanyagok [röplapok,
prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; árubemutatás; reklámozás; reklámfilmek előállítása; áruk
bemutatása kommunikációs médiában; kiskereskedelmi célokból, reklámozás, televíziós reklámozás.
40

Anyagmegmunkálás; hímzés; mintarajzolás.
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Kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások];

oktatás; oktatási tárgyú információk.
( 111 ) 228.097
( 151 ) 2019.06.11.
( 210 ) M 18 02759
( 220 ) 2018.09.20.
( 732 ) Zoltán György, Tordas (HU)
( 740 ) bnt Tom Burmeister Varga Ratatics Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Egészségfalu
( 511 ) 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).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 228.098
( 151 ) 2019.06.11.
( 210 ) M 18 02757
( 220 ) 2018.09.20.
( 732 ) Qiu Yanzan, Fujian Sheng (CN)
Luo Shuisong, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Babó József ügyvéd, Budapest
( 546 )

( 511 ) 21

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

villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok;
takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,
porcelán- és fajanszáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

28

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 228.099
( 151 ) 2019.06.11.
( 210 ) M 18 02624
( 220 ) 2018.09.10.
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( 732 ) D&YJ Hungary Kft., Budapest (HU)

( 740 ) Wanshida Kft. Eczet Mária, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
29

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

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

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

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

( 111 ) 228.100
( 151 ) 2019.06.11.
( 210 ) M 18 02622
( 220 ) 2018.09.10.
( 732 ) OPUS Mobile Kft., Gödöllő (HU)
( 740 ) dr. Fenyő Gábor ügyvéd, Budapest
( 546 )

( 511 ) 18

Aktatáskák; bevásárlóhálók; bevásárlótáskák; bőr, nyers vagy félig megmunkált állapotban; bőrdarabok

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

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

bőrruházat; cilinderek, kürtőkalapok; cipőfelsőrészek; cipők; csecsemőkelengyék, babakelengyék;
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csecsemőnadrágok [ruházat]; csuklyák, kapucnik [ruházat]; díszzsebkendők [ruházat]; dzsekik; dzsömper ruhák;

dzsörzék [ruházat]; egyenruhák; elasztikus (sztreccs) nadrágok; fátylak [ruházat]; fejfedők [kalapáruk];
fejszalagok [ruházat]; felsőkabátok, felöltők; felsőruházat; fülvédők [ruházat]; fürdőköpenyek; fürdőnadrágok,
úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák; fürdősapkák; fürdőszandálok, fürdőcipők; fűzők; fűzők [ruházat];
fűzős bakancsok; gabardinok [ruházat]; gallérok [ruházat]; harisnyanadrágok; harisnyatartók, harisnyakötők;
harisnyatartós cipőfűző; harisnyák; hurkolt/kötöttáruk; ingek; ingmellek [csipkés]; ing-szatlik; ingvállak,
pruszlikok; izzadságvédő alsóneműk; izzadságfelvevő harisnyák; jelmezek; kabátok; kalapok; kesztyűk [ruházat];
készruhák; kézelők [ruházat]; kombinék [alsónemű]; kosztümök; köntösök, pongyolák; kötények [ruházati];
kötöttáru; lábbeli felsőrészek; lábbelik; magas szárú cipők; magas szárú lábbelik; matrózblúzok; melegítők,
szvetterek; mellények; melltartók; muffok, karmantyúk [ruházat]; műbőr ruházat; nadrágok; női ruhák;
nyakkendők; nyaksálak, gallérvédők; övek [ruházati]; papírruházat; papucsok; pénztartó övek [ruházat];
pizsamák; pólók; poncsók; prémsálak [szőrmék]; pulóverek; ruhazsebek; ruházat, ruhaneműk; sapkák; sálak;
szandálok; szoknyák; szőrmebéléses kabátok; szőrmék [ruházat]; tarka selyemkendők [nyaksálak]; térdnadrágok;
térdszalagok, harisnyakötő szalagok; tógák; ujjatlan kesztyűk; vállkendők, nagykendők; vállszalagok; zoknik;
zoknitartók.
35

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

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése; divatbemutatók
szervezése promóciós célokból; eladási propaganda mások számára; hirdetési hely kölcsönzése; információ és
tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi vagy
reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; közönségszolgálat;
közvéleménykutatás; manöken/modell-szolgálatok reklám vagy kereskedelmi célból; marketing;
munkaerő-toborzás; piackutatás, reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése;
reklámanyagok terjesztése; reklámozás, reklámszövegek publikálása; szabadtéri hirdetés; szponzorok felkutatása,
üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk; vásárlási megrendelések ügyintézése.
( 111 ) 228.101
( 151 ) 2019.06.11.
( 210 ) M 18 02614
( 220 ) 2018.09.07.
( 732 ) Tóth Péter, Nyíregyháza (HU)
( 546 )

( 511 ) 43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 228.102
( 151 ) 2019.06.25.
( 210 ) M 18 02612
( 220 ) 2018.09.07.
( 732 ) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 1

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

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

Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; színezékek, festékek; tinták nyomtatáshoz,
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jelöléshez és gravírozáshoz; nyers természetes gyanták; fémlapok és fémporok festéshez, dekoráláshoz,

nyomtatáshoz és képzőművészethez (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
3

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
csiszolószerek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
4

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

(beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok; terápiás eszközök és segédeszközök
mozgáskorlátozottaknak; masszírozó készülékek; készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők gondozásához;
szexuális tevékenységet elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi áru).
11

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

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

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

szereplő valamennyi áru); étkezőkocsik, étkezővagonok, vasúti hálókocsik, vasúti járművek, vasúti vagonok,
vasúti hűtőkocsik, vasúti teherkocsik, vasúti közlekedési járművek; vasúti személykocsik, személyvagonok;
utasszállító vasúti kocsik; távvezérelt vasúti járművek; vasúti utasszállító kocsik, vasúti kocsik kocsiszekrényei;
elektromos vasúti kocsik; kocsiszekrények vasúti kocsikhoz; ajtók vasúti kocsikhoz; ülések vasúti kocsikba;
konténerszállító vasúti kocsik, vagonok; vasúti közlekedésre szolgáló járművek.
13

Lőfegyverek; lőszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tűzijátékok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

szereplő valamennyi áru).
14

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

osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
15

Hangszerek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok;
takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,
porcelán- és fajanszáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
22

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

vitorlák; zsákok ömlesztett áru szállításához és tárolásához; párnázó-, bélelő- és tömőanyagok, a papír, karton,
gumi vagy műanyagok kivételével; nyers textilrostok és ezek helyettesítő anyagai (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
23

Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

áru).
24

Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy műanyagból (az osztály

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

26

Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fűzőlyukak, gombostűk és tűk;

művirágok; hajdíszek; póthajak (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
27

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
29

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

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

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

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

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

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

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

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

áru).
34

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

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

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

szolgáltatás).
38

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

39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás); vasúti utasszállítás; vasúti jegyfoglalás; vasúti áruszállítás; vasúti szállítás;
vasúti szállítóeszközök kölcsönzése; vasúti utasszállítási szolgáltatások; áruk vasúti kézbesítése; vasúti
teherkocsik bérbeadása; vasúti szállítás foglalása; vasúti teherszállító szolgáltatások; vasúti járművek bérbeadása;
helyfoglalás vasúti szállításhoz; vasúti szállítási szolgáltatások; utasok vasúti szállításának megszervezése; vasúti
szállítás megszervezésére vonatkozó szolgáltatások; vasúti szállítással kapcsolatos tájékoztatási szolgáltatások;
vasúti szállítás bérletére vonatkozó szolgáltatások; vasúti teheráru szállításához kapcsolódó szolgáltatások;
közúti, vasúti, légi és vízi (tengeri) utasszállítás szervezése; utaskísérés; utasok szállítása; utasszállítási
szolgáltatások; utasok csomagjainak kezelése; utasok csomagjainak szállítása; utasok csomagjainak tárolása;
utasok poggyászainak tárolása; utaskísérő szolgáltatások kiskorúaknak; utasok és csomagjaik szállítása;
helyfoglalási szolgáltatások utasok számára; utazás és utasok szállítása; utasok vonattal történő szállításának
megszervezése; check-in szolgáltatások VIP-utasoknak; utasszállítással kapcsolatos számítógépes információs
szolgáltatások; utasszállítással kapcsolatos számítógépes foglalási szolgáltatások.
40

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

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

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

valamennyi szolgáltatás); idegenforgalmi szálláshelyek foglalása; szállásszervezés turisták számára; üdülési
szálláshely biztosítása; üdülési szálláshelyek bérbeadása; ügynökségi szolgáltatások üdülési szállásfoglaláshoz;
utazási irodai szolgáltatások szállásfoglaláshoz; utazási irodák szállásszervezési szolgáltatásai; ételek és italok
felszolgálása; étel-és italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások;
ételrendelési szolgáltatások; gyorséttermi szolgáltatások; önkiszolgáló éttermi szolgáltatások; vendéglátási
szolgáltatások (étel-és italszolgáltatás); vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások.
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
45

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

egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 228.103
( 151 ) 2019.06.11.
( 210 ) M 18 02500
( 220 ) 2018.08.27.
( 732 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
M1477

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 13. szám, 2019.07.15.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
( 740 ) dr. M. Nagy Gergő egyéni 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; televízióstreaming interneten keresztül; kommunikációs szolgáltatások; műholdas televíziós adók
működtetése; televíziós kommunikáció megbeszélésekhez; televízióképernyőn megjelenő szöveg továbbítása,
átvitele; televízió műsorok továbbítása, közvetítése műholdon keresztül; televízió műsorok fogadása az
előfizetőknek való továbbküldés céljából; adatfolyamos (streaming) 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; videoközvetítés; videoanyagok
meghatározott közönségnek történő terjesztése [narrowcasting]; video-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; videofilmek kölcsönzése; videós szórakoztató szolgáltatások; automatizált videofelvevő
szolgáltatások; online, nem letölthető videók biztosítása; szórakoztató szolgáltatások nyújtása videofilmeken
keresztül; online szórakoztatás; online kiadói szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; filmforgalmazás;
szórakoztató anyagok terjesztése; interaktív szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások nyújtása
mozifilmeken keresztül; online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők.
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( 111 ) 228.104
( 151 ) 2019.06.11.
( 210 ) M 18 02499
( 220 ) 2018.08.27.
( 732 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. M. Nagy Gergő egyéni ügyvéd, Budapest
( 541 ) Filmverzum
( 511 ) 35

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

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

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

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

Audio-, 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 vendégül látása [szervezése]; televízióműsorokkal kapcsolatos
információnyújtás; televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online szórakoztatási tájékoztató szolgáltatások;
tévéműsorokhoz kapcsolódó könyvek kiadása; online egyidejű adatfolyammal nyújtott szórakoztató
szolgáltatások; videofilmek kölcsönzése; videós szórakoztató szolgáltatások; automatizált videofelvevő
szolgáltatások; online, nem letölthető videók biztosítása; szórakoztató szolgáltatások nyújtása videofilmeken
keresztül; online szórakoztatás; online kiadói szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; filmforgalmazás;
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szórakoztató anyagok terjesztése; interaktív szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások nyújtása

mozifilmeken keresztül; online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők.
( 111 ) 228.105
( 151 ) 2019.06.11.
( 210 ) M 18 02760
( 220 ) 2018.09.20.
( 732 ) Extrudertechnika Kft., Dunakeszi (HU)
( 740 ) Perecz Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 39
43

Étel házhozszállítás.
Étel házhoz szállítása, partiszerviz, vendéglátóipari szolgáltatások, hideg-meleg konyhai szolgáltatások,

étkeztetés.
( 111 ) 228.106
( 151 ) 2019.06.25.
( 210 ) M 18 02878
( 220 ) 2018.10.04.
( 732 ) Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft., Miskolc (HU)
( 740 ) Dr. Gyurcsik András, Miskolc
( 541 ) Ciróka Babakoncert
( 511 ) 41

Hangversenyek szervezése és lebonyolítása; szórakoztatás; zenekarok szolgáltatásai; előadóművészek

szolgáltatásai; zene összeállítása; színházi produkciók; óvodák [nevelés]; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy
oktatás]; élő előadások bemutatása.
( 111 ) 228.107
( 151 ) 2019.06.11.
( 210 ) M 18 02882
( 220 ) 2018.10.03.
( 732 ) Monszport Vivien, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

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

rajzkellék és művészeti kellékek; ecsetek; tanítási és oktatási anyagok; nyomdabetűk, klisék.
25

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

28

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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( 111 ) 228.108
( 151 ) 2019.06.11.
( 210 ) M 18 02892
( 220 ) 2018.10.08.
( 732 ) Bajáki Ede, Kecskemét (HU)
( 546 )

( 511 ) 3

Szappanok.

( 111 ) 228.109
( 151 ) 2019.06.25.
( 210 ) M 18 03424
( 220 ) 2018.11.16.
( 732 ) EUTEK Építő Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Pap Zsuzsa Georgina ügyvéd, Budapest
( 546 )

( 511 ) 19

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

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
37

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

szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 228.110
( 151 ) 2019.06.25.
( 210 ) M 18 03566
( 220 ) 2018.11.30.
( 732 ) Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft., Mosonmagyaróvár (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Bonolact prebiotikum
( 511 ) 5

Étrend-kiegészítők, étkezési rostok, gyógyszerészeti készítmények.

( 111 ) 228.111
( 151 ) 2019.06.11.
( 210 ) M 18 03029
( 220 ) 2018.10.17.
( 732 ) Lakatos József, Szentendre (HU)
( 740 ) Dr. Szécsényi Péter Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Pálinka, sör, bor.
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( 111 ) 228.113
( 151 ) 2019.06.11.
( 210 ) M 18 02894
( 220 ) 2018.10.08.
( 732 ) dr. Fodor Ádám, Jászárokszállás (HU)
( 740 ) Dr. Kánya Juhász Nóra, Budapest
( 546 )

( 511 ) 21

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

villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok;
takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,
porcelán- és fajanszáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

28

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 228.114
( 151 ) 2019.06.11.
( 210 ) M 18 02895
( 220 ) 2018.10.08.
( 732 ) Törley Pezsgőpincészet Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Törley - Miénk a pillanat
( 511 ) 33

Borok, pezsgők.

( 111 ) 228.115
( 151 ) 2019.06.11.
( 210 ) M 18 02753
( 220 ) 2018.09.19.
( 732 ) Gölley Mónika, Budapest (HU)
Németh Mónika, Fót (HU)
( 546 )

( 511 ) 14

Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek és féldrágakövek; ékszerek; ékszerkellékek; fityegők,

díszek kulcskarikákhoz; fityegők, díszek kulcsláncokhoz; karkötők [ékszerek]; láncok [ékszerek]; medálok;
medálok [ékszerek]; kapcsok ékszer készítéshez; függők ékszerekhez; fülbevalók.
16

Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk; kártyák;

könyvecskék, brosúrák; könyvek; könyvjelzők; naptárak.
21

Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; üveg-, porcelán- és fajanszáruk; gyertya

alátétek; gyertyatartók; gyertyatartó üvegedények [tartók]; ivóedények; kancsók; palackok, poháralátétek, nem
papírból vagy textilből; urnák; üvegáru italokhoz; üvegek [tárolóedények]; üvegtálak; vázák.
( 111 ) 228.116
( 151 ) 2019.06.11.
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( 210 ) M 18 03146
( 220 ) 2018.10.26.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) KLIMDA
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 228.117
( 151 ) 2019.06.11.
( 210 ) M 18 03148
( 220 ) 2018.10.26.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) KLIMELLA
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 228.118
( 151 ) 2019.06.11.
( 210 ) M 18 03150
( 220 ) 2018.10.26.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) LACARAN
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 228.119
( 151 ) 2019.06.11.
( 210 ) M 18 03154
( 220 ) 2018.10.26.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) MILLENTA
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 228.120
( 151 ) 2019.06.11.
( 210 ) M 18 02881
( 220 ) 2018.10.04.
( 732 ) dr. Pap Lajos, Budapest (HU)
Bucsai Orsolya, Budapest (HU)
( 541 ) BAUTLET
( 511 ) 19

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

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

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

szolgáltatás).
( 111 ) 228.121
( 151 ) 2019.06.25.
( 210 ) M 18 03843
( 220 ) 2018.12.20.
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( 732 ) Vass-Szabó Bettina, Budapest (HU)

( 740 ) Király György szabadalmi ügyvivő, Budapest
( 546 )
( 511 ) 24

Babatakarók; babahálózsákok; baba hálózsákok; hálózsákok babáknak; takaró újszülött babáknak.

28

Baba játszószőnyegek; rágókákat tartalmazó babacsörgők; babafészek; körforgó babáknak.

35

Babaetető cumik; fogzást segítő gyűrűket tartalmazó babacsörgők; babakocsik; összecsukható babakocsik:

mózeskosárral felszerelt babakocsik; méretre szabott lábzsákok babakocsihoz; babapárnák; babaszékek:
bababútorok; mózeskosarak, babakosarak; babapelenkázó matracok; babáknak való kiságyak; ringató
pihenőszékek babáknak; babák számára kialakított ülések; polcok mint babaszoba bútorok; ágyfelszerelés
babaágyakba [nem ágynemű]; babakelengyés dobozok [fából vagy műanyagból]; baba alsóneműk; baba
overallok; kötött babacipők; gyerekcipők, babacipők; csecsemőkelengyék, babakelengyék; baba nadrágok
[ruházat]; baba body-k; mamuszok (gyapjú babacipők) babaházak; labdatartók (labdamedence); mozgást segítő
kerekes járássegítő eszközök; játéktartó állványok gyermekek számára.
( 111 ) 228.122
( 151 ) 2019.06.11.
( 210 ) M 18 03165
( 220 ) 2018.10.26.
( 732 ) Windt Corporation Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Horváth Márk ügyvéd, Budapest
( 541 ) GWR NANO INSULATION
( 511 ) 2

Bevonóanyagok [festékek]; szigetelő-, tömítőanyagok festékek formájában; szigetelő, tömítő keverékek

festékek formájában; szigetelő tulajdonságokkal rendelkező védőbevonatok fémekhez; alapozó, szigetelő
bevonatok gépjárművek kitett, fedetlen felületeihez.
17

Szigetelő-, és védőanyagok, eszközök; nanotechnológiás szigetelőanyagok; szigetelőanyagok;

szigetelőfestékek; szigetelő bevonatok; szigetelő vakolat; hőszigetelő anyagok; hőszigetelő cikkek;
szigetelőanyagok hőszigetelésre; hőterjedést gátló anyagok; hőálló szigetelő anyagok; időjárásvédő
szigetelőanyagok.
19

Bevonatok [építőanyagok]; nem fémből készült építési és szerkezeti anyagok és elemek; szigetelőanyagokat

tartalmazó építőelemek, falazóblokkok.
37

Épületszigetelés; épületszigetelési és tömítési szolgáltatások; épületek hőszigetelése; csőhálózatok

hőszigetelése; ablakok hőszigetelése; szigetelőanyagok beépítése; szigetelőanyagok épületekbe, tetőkbe és
szerkezetekbe való beépítése; építés, építkezés és bontás; építési-bontási eszközök, berendezések és felszerelések
bérbeadása; épület karbantartás és javítás; felszerelés, tisztítás, javítás és karbantartás.
40

Festés; festési szolgáltatások; anyagmegmunkálás és anyagátalakítás.

( 111 ) 228.123
( 151 ) 2019.06.11.
( 210 ) M 18 03152
( 220 ) 2018.10.26.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) LONELIX
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 228.124
( 151 ) 2019.06.11.
( 210 ) M 18 03830
( 220 ) 2018.12.20.
( 732 ) Life Print Kft., Gödöllő (HU)
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( 541 ) Life & Wall
( 511 ) 24

Függönyök; függönyök textilből vagy műanyagból; szövetek (1); szövetek (2); szövetek (3); szövetek (4).

27

Nem textilből készült faldíszek; tapéta; textiltapéták.

( 111 ) 228.125
( 151 ) 2019.06.11.
( 210 ) M 18 03030
( 220 ) 2018.10.17.
( 732 ) Koch's Torma Kft., Kiskunfélegyháza (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

Élelmiszer-ízesítők, ételízesítők, salátaöntetek, majonéz, tormatermékek, mustár, szószok [ízesítőszerek,

fűszeres mártások], ecet.
30

Tartósított, szárított és főtt gyümölcsök, zöldségek, konzervek, étkezési olajok, csípős darált paprika,

csemege paprikakrém, fokhagymakrém, almaecet, torma.
( 111 ) 228.126
( 151 ) 2019.06.11.
( 210 ) M 18 03155
( 220 ) 2018.10.26.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) NALUNDA
( 511 ) 5

Nőgyógyászati készítmények.

( 111 ) 228.127
( 151 ) 2019.06.12.
( 210 ) M 18 02192
( 220 ) 2018.07.19.
( 732 ) "PEIBA" Termelő és Kereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság, Nemesvámos (HU)
( 740 ) Bencze és Ambrus Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Tökmagolaj a javából!
( 511 ) 29

BIO és konvencionális étkezési tökmagolajok.

( 111 ) 228.128
( 151 ) 2019.06.12.
( 210 ) M 18 02538
( 220 ) 2018.08.31.
( 732 ) SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)
( 740 ) Dr. Csere Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SAINTS
( 511 ) 33

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

áru).
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

( 111 ) 228.129
( 151 ) 2019.06.12.
( 210 ) M 18 02670
( 220 ) 2018.09.07.
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( 732 ) Good Karma Kft., Budapest (HU)

( 740 ) Németh Vida Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Gyorséttermek, snack bárok; gyorséttermi szolgáltatások; vendéglátás; vendéglátási szolgáltatások; (étel- és

italszolgáltatás); kantinok, büfék, étkezdék; bisztro szolgáltatások; elviteli rendszerű gyorséttermi szolgáltatások.
( 111 ) 228.131
( 151 ) 2019.06.12.
( 210 ) M 18 02809
( 220 ) 2018.09.26.
( 732 ) Eclair Kft., Dombóvár (HU)
( 546 )

( 511 ) 9
18

Pendrive-ok, töltők, töltők telefonokhoz és okos telefonokhoz, USB töltők, autós töltők, napelemes töltők.
Ruhák állatok számára, nyakörvek állatok számára, táskák, kézi táskák, háti táskák, hátizsákok,hordozók

állatoknak, táskák állatok hordozására.
24

Törölközők, fürdőlepedők, plédek, ágytakarók, konyharuhák, asztalterítők.

25

Felső ruházati termékek férfiak, nők és gyermekek számára.

27

Szőnyegek, fürdőszobai szőnyegek és kilépők.

35

Pendrive-ok, töltők, töltők telefonokhoz és okos telefonokhoz, USB töltők, autós töltők, napelemes töltők,

ruhák állatok számára, nyakörvek állatok számára, táskák, kézi táskák, háti táskák, hátizsákok,hordozók
állatoknak, táskák állatok hordozására, törölközők, fürdőlepedők, plédek, ágytakarók, konyharuhák, asztalterítők,
felső ruházati termékek férfiak, nők és gyermekek számára, szőnyegek,fürdőszobai szőnyegek és kilépők
kereskedelme és interneten történő online kereskedelme.
( 111 ) 228.132
( 151 ) 2019.06.12.
( 210 ) M 18 02810
( 220 ) 2018.09.26.
( 732 ) Földvári Csilla Lívia, Budapest (HU)
( 740 ) Diós Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 37
42

Kereskedelmi vásárok és kiállítások standjainak építése, bontása, kapcsolódó kölcsönzés és tanácsadás.
Kereskedelmi vásári és kiállítási stand tervezése.

( 111 ) 228.133
( 151 ) 2019.06.12.
( 210 ) M 18 03349
( 220 ) 2018.11.13.
( 732 ) Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsa, Eger (HU)
( 740 ) Takács Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) EGRI CSILLAG FESZTIVÁL
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Promóciós anyagok, programfüzetek, kiadványok, ceruzák, ceruzatartók, tollak, golyóstollak, iratgyűjtők,

dossziék, íróeszközök, kártyák, naptárak, papír alátétek, papírszalvéták, poháralátétek.
25

Sapkák, pólók, sálak, zoknik, kesztyűk.

41

Rendezvények létrehozása-, szervezése-, lebonyolítása.

( 111 ) 228.134
( 151 ) 2019.06.12.
( 210 ) M 18 03350
( 220 ) 2018.11.13.
( 732 ) Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsa, Eger (HU)
( 740 ) Takács Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) EGRI CSILLAG WEEKEND
( 511 ) 16

Promóciós anyagok, programfüzetek, kiadványok, ceruzák, ceruzatartók, tollak, golyóstollak, iratgyűjtők,

dossziék, íróeszközök, kártyák, naptárak, papír alátétek, papírszalvéták, poháralátétek.
25

Sapkák, pólók, sálak, zoknik, kesztyűk.

41

Rendezvények létrehozása-, szervezése-, lebonyolítása.

( 111 ) 228.135
( 151 ) 2019.06.12.
( 210 ) M 18 03467
( 220 ) 2018.11.21.
( 732 ) NNG Szoftverfejlesztő és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 9

Alkalmazások és eszközök közötti adatmegosztáshoz használatos számítógépes szoftver; szoftver

többplatformos (multi-platform) és több operációs rendszerrel rendelkező (multi-operating system)
környezetekben történő adatmegosztáshoz; szerver szoftver többeszközös hálózaton belüli informatikai
szabályozás kezelő applikációhoz (policy management applikáció) történő hozzáférés felügyeletéhez és
kezeléséhez; szoftver-fejlesztési eszközök rendszeralkalmazások fejlesztéséhez, telepítéséhez és kezeléséhez;
szerver szoftver szolgáltatások futtatásához, vagyis alkalmazások futtatásához, valamint járműipari és egyéb
beágyazott rendszerekben használt többeszközös hálózaton belüli adatküldéshez és adatfogadásához; szerver
szoftver járműipari és egyéb beágyazott rendszerekben használt, többeszközös hálózaton belüli informatikai
szabályozás kezelő applikációhoz (policy management applikáció) történő hozzáférés felügyeletéhez és
kezeléséhez; szoftver adatok megosztásához, valamint több képernyős környezetekhez tartozó platformok és
eszközök összekapcsolásához; 2D-s és 3D-s grafikus motorhoz tartozó szoftverplatform járműipari és egyéb
beágyazott rendszerekben való használathoz; szoftver, amely valamely járműipari eszköz és valamely járműipari
eszköz alkalmazás-szoftvere közötti közvetítést biztosítja; szoftver felhőalapú számítógépes hálózatokhoz történő
hozzáféréshez és azok használatához; szoftver, amely webes operációs rendszeren és portálinterfészen keresztüli
webes hozzáférést biztosít különféle alkalmazásokhoz és szolgáltatásokhoz.
42

Design- és szoftverfejlesztési szolgáltatások járműipari szoftverekkel kapcsolatban, -programozási és

implementációs szolgáltatások a járműipari szoftverek területén; szoftverek fejlesztése több képernyős
környezetekhez; hozzáférés biztosítása online szoftverekhez adatmegosztás, továbbá platformok és eszközök
összekapcsolása céljából; szoftverprogramozással kapcsolatos, valamint mobileszközökön, számítógépeken,
számítógépes hálózatokon, járműipari rendszerek beépített rendszereiben egyéb szoftverek fejlesztésében,
végrehajtásában és futtatásában használt szoftverekkel kapcsolatos konzultációs, tervezési és fejlesztési
szolgáltatások; műszaki információk nyújtása autóipari rendszerekhez tartozó szoftverek tervezéséhez,
fejlesztéséhez, programozásához, kiválasztásához és implementálásához; konzultációs, tervezési és fejlesztési
szolgáltatások szoftverekkel kapcsolatban, amelyek valamely járműipari eszköz és valamely járműipari eszköz
alkalmazás szoftvere közötti közvetítést végzik; számítógépesszoftver-fejlesztési eszközökhöz kapcsolódó
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konzultációs, tervezési és fejlesztési szolgáltatások.

45

Szellemi tulajdon használatának engedélyezése (licencia).

( 111 ) 228.136
( 151 ) 2019.06.12.
( 210 ) M 18 03483
( 220 ) 2018.11.22.
( 732 ) Rossmann Magyarország Kft., Üllő (HU)
( 740 ) Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Fedelek, kötések, borítók [papíráruk]; fényképtartók; füzetek, könyvek íráshoz vagy rajzolához;

könyvecskék, brosurák; könyvek; naplók; naptárak; noteszok; rajzok.
41

Gyakorlati képzés [szemléltetés]; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; on-line elérhető

elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; szabadidőd
tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; szemináriumok
szervezése és lebonyolítása.
( 111 ) 228.138
( 151 ) 2019.06.21.
( 210 ) M 18 02674
( 220 ) 2018.09.13.
( 732 ) UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt., 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; nyomdabetűk, klisék.
18

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

ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára.
21

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

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

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

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

41

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

45

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

egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.
M1488

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 13. szám, 2019.07.15.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 111 ) 228.139
( 151 ) 2019.06.21.
( 210 ) M 18 02675
( 220 ) 2018.09.12.
( 732 ) SANSIN GLOBE Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Csiha Judit és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Ice Glow
( 511 ) 3

Mosó- és tisztítószerek.

( 111 ) 228.140
( 151 ) 2019.06.12.
( 210 ) M 18 02792
( 220 ) 2018.09.24.
( 732 ) PATINVEST Kft., Pécs (HU)
( 740 ) dr. Frei János, Pécs
( 541 ) SIPO
( 511 ) 3

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok.
5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fertőtlenítőszerek.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
( 111 ) 228.141
( 151 ) 2019.06.12.
( 210 ) M 18 02793
( 220 ) 2018.09.24.
( 732 ) PATINVEST Kft., Pécs (HU)
( 740 ) dr. Frei János, Pécs
( 546 )

( 511 ) 3

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok.
5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fertőtlenítőszerek.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
( 111 ) 228.142
( 151 ) 2019.06.12.
( 210 ) M 18 02794
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( 220 ) 2018.09.24.
( 732 ) PATINVEST Kft., Pécs (HU)
( 740 ) dr. Frei János, Pécs
( 546 )

( 511 ) 3

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok.
5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fertőtlenítőszerek.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
( 111 ) 228.143
( 151 ) 2019.06.12.
( 210 ) M 18 02795
( 220 ) 2018.09.24.
( 732 ) PATINVEST Kft., Pécs (HU)
( 740 ) dr. Frei János, Pécs
( 546 )

( 511 ) 3

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok.
5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fertőtlenítőszerek.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
( 111 ) 228.144
( 151 ) 2019.06.12.
( 210 ) M 18 02796
( 220 ) 2018.09.24.
( 732 ) PATINVEST Kft., Pécs (HU)
( 740 ) dr. Frei János, Pécs
( 546 )

( 511 ) 3

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok.
5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fertőtlenítőszerek.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
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( 111 ) 228.146
( 151 ) 2019.06.25.
( 210 ) M 18 02806
( 220 ) 2018.09.25.
( 732 ) XBody Hungary Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 25
28

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 228.152
( 151 ) 2019.06.12.
( 210 ) M 18 02833
( 220 ) 2018.09.27.
( 732 ) Fontanus Központ Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kovács A. Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) B2P2
( 511 ) 25

Alsóruházat, fehérneműk, atlétatrikók, trikók, kabátok, dzsekik, pulóverek, esőruhák, felsőruházat,

fejszalagok [ruházat], egyenruhák, fülvédők [ruházat], hosszúnadrágok, izzadságfelszívó alsóruházat, legging
nadrágok, cicanadrágok, mellények, melltartók, nyaksálak [sálak], pólók, ruházati cikkek, skortok
[sportszoknyák], tornaruházat.
27

Tornaszőnyegek, tornatermi padlóburkolatok.

41

Coaching [tréning], egészségklub szolgáltatások [egészség és fitness], elektronikus kiadványszerkesztés,

elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása, fényképészet, fotóriportok készítése, gyakorlati képzés
[szemléltetés], konferenciák szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, oktatási információs szolgáltatások,
oktatási vizsgáztatás, online nem letölthető videók biztosítása, sportlétesítmények üzemeltetése, szabadidős
létesítmények üzemeltetése, szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, személyes oktatófórumok
rendezése és levezetése, szórakozási, szórakoztatási információk, szórakoztatási szolgáltatások, testnevelés,
tornatanítás, sportelméleti képzés, fizikai és mentális fejlesztő játékok, személyi edző szolgáltatások [fitnesz
edzés], fitnesz órák vezetése.
( 111 ) 228.154
( 151 ) 2019.06.12.
( 210 ) M 18 02563
( 220 ) 2018.09.03.
( 732 ) dr. Asztalos Kata, Hódmezővásárhely (HU)
( 740 ) dr. Simonffy Ildikó, Szeged
( 546 )

( 511 ) 15

Hangszerek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
M1491
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Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 228.155
( 151 ) 2019.06.12.
( 210 ) M 18 02564
( 220 ) 2018.08.31.
( 732 ) Dr. Bata Magyar Kanadai Biotechnológiai Kutató-Fejlesztő Zrt., Ócsa (HU)
( 541 ) HERBANOPLEX
( 511 ) 5
31

Táplálékkiegészítő állatok számára.
Takarmány, takarmánykiegészítő.

( 111 ) 228.156
( 151 ) 2019.06.12.
( 210 ) M 18 02569
( 220 ) 2018.09.04.
( 732 ) EL-CO TECH Elektromos Kommunikációs Technológiák Kft., Gödöllő (HU)
( 740 ) dr. Györfi Beáta, Gödöllő
( 546 )

( 511 ) 35

Kereskedelmi ügyletek; irodai munkák; kommunikációs szolgáltatások, üzleti menedzsment.

37

Villamosenergetikai szerelési szolgáltatások; elektromos berendezések üzembe helyezése.

42

Energetikai, műszaki, tervezési szolgáltatások; energiatakarékossági tanácsadás.

( 111 ) 228.157
( 151 ) 2019.06.12.
( 210 ) M 18 02571
( 220 ) 2018.09.05.
( 732 ) Aranyi Szilvia, Budapest (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Üzleti tanácsadás.

40

Mérték utáni szabóság; méretre készítési [méret utáni] szabósági szolgáltatások.

41

Tréningek biztosítása; csoportos tréningek biztosítása; csoportos tréningek biztosítása vállalkozásfejlesztési

területen; csoportos tréningek biztosítása üzleti készségfejlesztési területen; üzleti készségfejlesztő tréning; üzleti
tréning; csoportos üzleti készségfejlesztő tréning; csoportos üzleti tréning; képzések biztosítása vállalkozások
számára; tréningek biztosítása; mentorálás; mentorálás vállalkozásfejlesztési területen; mentorálás üzleti
készségfejlesztési területen.
( 111 ) 228.158
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( 151 ) 2019.06.12.
( 210 ) M 18 02572
( 220 ) 2018.09.05.
( 732 ) Geopolisz Green Energy Kft., Acsa (HU)
( 541 ) Lehel Radiátorgyár
( 511 ) 11

Radiátorok, fűtőtestek központi fűtéshez.

( 111 ) 228.159
( 151 ) 2019.06.12.
( 210 ) M 18 02706
( 220 ) 2018.09.13.
( 732 ) Youation Egészségalkotó Kft., Szekszárd (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; fertőtlenítőszerek; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.
29

Feldolgozott gyümölcsök, gombák és zöldségek beleértve diófélék és hüvelyesek.

32

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

készítmények italokhoz.
( 111 ) 228.160
( 151 ) 2019.06.12.
( 210 ) M 18 02708
( 220 ) 2018.09.12.
( 732 ) Snock Kft., Balatonföldvár (HU)
( 541 ) SNOCK
( 511 ) 29

Sós snack.

( 111 ) 228.163
( 151 ) 2019.06.12.
( 210 ) M 18 01493
( 220 ) 2018.05.16.
( 732 ) Karsai Ármin László, Kistarcsa (HU)
( 541 ) DOCKINROLL
( 511 ) 12

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

szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 228.164
( 151 ) 2019.06.12.
( 210 ) M 18 02435
( 220 ) 2018.08.17.
( 732 ) Burghard Réka, Seregélyes (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.
M1493
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Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 228.166
( 151 ) 2019.06.21.
( 210 ) M 18 02679
( 220 ) 2018.09.13.
( 732 ) SANSIN GLOBE Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Csiha Judit és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Summer Vibe
( 511 ) 3

Mosó- és tisztítószerek.

( 111 ) 228.167
( 151 ) 2019.06.21.
( 210 ) M 18 02676
( 220 ) 2018.09.13.
( 732 ) SANSIN GLOBE Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Csiha Judit és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Heat Flow
( 511 ) 3

Mosó- és tisztítószerek.

( 111 ) 228.168
( 151 ) 2019.06.24.
( 210 ) M 18 02195
( 220 ) 2018.07.19.
( 732 ) Bartha Barbara Anett, Nyirád (HU)
( 546 )
( 511 ) 36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
45

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

egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 228.169
( 151 ) 2019.06.26.
( 210 ) M 18 02942
( 220 ) 2018.10.10.
( 732 ) Delivery Hero Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Tolnai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) NetPincér GO
( 511 ) 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).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
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( 111 ) 228.170
( 151 ) 2019.06.26.
( 210 ) M 18 02943
( 220 ) 2018.10.10.
( 732 ) Delivery Hero Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Tolnai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 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).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 228.171
( 151 ) 2019.06.24.
( 210 ) M 18 02927
( 220 ) 2018.10.10.
( 732 ) PQ PARTNERS LIMITED, Nicosia (CY)
( 541 ) thermolka
( 511 ) 3

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

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

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 228.172
( 151 ) 2019.06.24.
( 210 ) M 18 02928
( 220 ) 2018.10.10.
( 732 ) PQ PARTNERS LIMITED, Nicosia (CY)
( 541 ) RymaSTOP
( 511 ) 3

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

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

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

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

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok; terápiás eszközök és segédeszközök
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mozgáskorlátozottaknak; masszírozó készülékek; készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők gondozásához;

szexuális tevékenységet elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 228.173
( 151 ) 2019.06.24.
( 210 ) M 18 02797
( 220 ) 2018.09.24.
( 732 ) CSOKI MAX MAGYARORSZÁG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen
(HU)
( 740 ) Dr. Zajdó Zsolt, Debrecen
( 541 ) Beautyle
( 511 ) 3

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
csiszolószerek.
29

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
30

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég [fagyott víz].
32

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

szörpök és más készítmények italokhoz.
( 111 ) 228.174
( 151 ) 2019.06.24.
( 210 ) M 18 02528
( 220 ) 2018.08.29.
( 732 ) Bánhidai Ádám, Budapest (HU)
( 541 ) Fruttidoh
( 511 ) 16
28

Gyurma gyerekeknek.
Játék gyurma.

( 111 ) 228.175
( 151 ) 2019.06.24.
( 210 ) M 18 03072
( 220 ) 2018.10.23.
( 732 ) Hans & Smith Auto KFT, Hódmezővásárhely (HU)
( 546 )

( 511 ) 12
35

Gépjárművek.
Gépjármű értékesítéshez kapcsolódó reklámszolgáltatások.

( 111 ) 228.176
( 151 ) 2019.06.24.
( 210 ) M 18 03067
( 220 ) 2018.10.22.
( 732 ) Kubatovics Áron, Szentendre (HU)
M1496

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 13. szám, 2019.07.15.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
Bajcsi Peter, Szentendre (HU)

Armuth Gábor, Szentendre (HU)
Bobrovniczki Róbert, Székesfehérvár (HU)
Hamvas Ferenc, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 38

Távközlés.

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.
( 111 ) 228.179
( 151 ) 2019.06.24.
( 210 ) M 18 02934
( 220 ) 2018.10.10.
( 732 ) Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) GONDA Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Főnök inkognitóban
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 228.180
( 151 ) 2019.06.24.
( 210 ) M 18 02935
( 220 ) 2018.10.10.
( 732 ) PQ PARTNERS LIMITED, Nicosia (CY)
( 541 ) Hemostop
( 511 ) 3

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

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

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
29

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

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

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

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

( 111 ) 228.181
( 151 ) 2019.06.26.
( 210 ) M 18 02936
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( 220 ) 2018.10.10.
( 732 ) PQ PARTNERS LIMITED, Nicosia (CY)
( 541 ) HERBALMED Medical
( 511 ) 3

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

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

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
29

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

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

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

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

( 111 ) 228.182
( 151 ) 2019.06.24.
( 210 ) M 18 02937
( 220 ) 2018.10.10.
( 732 ) PQ PARTNERS LIMITED, Nicosia (CY)
( 541 ) Neospan
( 511 ) 3

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

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

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 228.183
( 151 ) 2019.06.24.
( 210 ) M 18 02938
( 220 ) 2018.10.10.
( 732 ) Pénzes Boróka Ágnes, Budakeszi (HU)
Bada Éva, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Csalló Krisztina, Budapest
( 546 )
( 511 ) 41

Nevelés; szakmai képzés.

( 111 ) 228.184
( 151 ) 2019.06.26.
( 210 ) M 18 02939
( 220 ) 2018.10.10.
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( 732 ) PQ PARTNERS LIMITED, Nicosia (CY)

( 541 ) novosil
( 511 ) 3

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

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

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 228.185
( 151 ) 2019.06.24.
( 210 ) M 18 02940
( 220 ) 2018.10.10.
( 732 ) PQ PARTNERS LIMITED, Nicosia (CY)
( 541 ) PRIESSNITZ
( 511 ) 3

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

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

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 228.186
( 151 ) 2019.06.24.
( 210 ) M 18 03473
( 220 ) 2018.11.20.
( 732 ) Vida Péter Pál egyéni vállalkozó, Szekszárd (HU)
( 740 ) Klacsmann Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ölelés
( 511 ) 33

Borok.

( 111 ) 228.187
( 151 ) 2019.06.24.
( 210 ) M 18 03474
( 220 ) 2018.11.20.
( 732 ) Vida Péter Pál egyéni vállalkozó, Szekszárd (HU)
( 740 ) Klacsmann Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) tündérrózsa
( 511 ) 33

Borok.

( 111 ) 228.188
( 151 ) 2019.06.26.
( 210 ) M 18 03209
( 220 ) 2018.10.29.
( 732 ) Sophie Martinelli, Romainville (FR)
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( 300 ) 4451686 2018.05.07. FR

( 740 ) Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd
( 541 ) CACTUS GARDEN
( 511 ) 3

Kozmetikai szerek; napvédő, napozó készítmények (kozmetikumok); esszenciális olajok; szappanok;

illatosított szappanok; dezodorok személyes használatra (illatszerek); tusolózselék; fürdőgélek, fürdőzselék;
illatosított fürdősók; samponok; illatosított testápolók és krémek; illatosított testkrémek; parfümök; illatszer
készítmények; kölnivíz; levegőillatosító készítmények; szobaillatosító készítmények; alapanyagok virágokból
készült parfümökhöz; ruhaillatosító zacskók, tasakok.
( 111 ) 228.190
( 151 ) 2019.06.24.
( 210 ) M 18 03198
( 220 ) 2018.10.28.
( 732 ) Balkezes Sörfőzde Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Szigetszentmiklós (HU)
( 740 ) Dr. Miskolczi Mária, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

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

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

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

áru).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 228.191
( 151 ) 2019.06.24.
( 210 ) M 18 03200
( 220 ) 2018.10.28.
( 732 ) Dr. Koncz Áron, Budapest (HU)
KNK-Adventure Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Terjék Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) e-BuBu
( 511 ) 39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 228.192
( 151 ) 2019.06.24.
( 210 ) M 18 03201
( 220 ) 2018.10.29.
( 732 ) Miskolc 2002 Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 9

Számítógépes szoftverek.

16

Nyomdaipari termékek.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.
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Ingatlanügyletek.

41

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 111 ) 228.193
( 151 ) 2019.06.24.
( 210 ) M 18 03202
( 220 ) 2018.10.29.
( 732 ) Miskolc 2002 Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

Számítógépes szoftverek.

16

Nyomdaipari termékek.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

36

Ingatlanügyletek.

41

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 111 ) 228.194
( 151 ) 2019.06.24.
( 210 ) M 18 03203
( 220 ) 2018.10.29.
( 732 ) GYR 2002 Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

Számítógépes szoftverek.

16

Nyomdaipari termékek.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

36

Ingatlanügyletek.

41

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 111 ) 228.195
( 151 ) 2019.06.24.
( 210 ) M 18 03204
( 220 ) 2018.10.29.
( 732 ) GYR 2002 Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 9

Számítógépes szoftverek.

16

Nyomdaipari termékek.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

36

Ingatlanügyletek.

41

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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( 111 ) 228.196
( 151 ) 2019.06.24.
( 210 ) M 18 03205
( 220 ) 2018.10.29.
( 732 ) Duna Plaza Zrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

Számítógépes szoftverek.

16

Nyomdaipari termékek.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

36

Ingatlanügyletek.

41

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 111 ) 228.197
( 151 ) 2019.06.24.
( 210 ) M 18 03206
( 220 ) 2018.10.29.
( 732 ) Duna Plaza Zrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 9

Számítógépes szoftverek.

16

Nyomdaipari termékek.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

36

Ingatlanügyletek.

41

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 111 ) 228.198
( 151 ) 2019.06.24.
( 210 ) M 18 03207
( 220 ) 2018.10.29.
( 732 ) KLEPIERRE CORVIN Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 9

Számítógépes szoftverek.

16

Nyomdaipari termékek.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

36

Ingatlanügyletek.

41

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 111 ) 228.199
( 151 ) 2019.06.24.
( 210 ) M 18 03080
( 220 ) 2018.10.24.
( 732 ) Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) GONDA Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Drága örökösök
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend
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szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 228.200
( 151 ) 2019.06.24.
( 210 ) M 18 03197
( 220 ) 2018.10.28.
( 732 ) Balkezes Sörfőzde Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Szigetszentmiklós (HU)
( 740 ) Dr. Miskolczi Mária, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

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

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

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

áru).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 228.201
( 151 ) 2019.06.24.
( 210 ) M 18 03624
( 220 ) 2018.12.05.
( 732 ) Rofe Medical Korlátolt Felelősségű Társaság, Győr (HU)
( 740 ) Dr. Sipos Béla, Győr
( 541 ) ROFÉ NATURALE
( 511 ) 3

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
csiszolószerek.
5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
( 111 ) 228.202
( 151 ) 2019.06.24.
( 210 ) M 18 03629
( 220 ) 2018.12.06.
( 732 ) Rofe Medical Korlátolt Felelősségű Társaság, Győr (HU)
( 740 ) Dr. Sipos Béla, Győr
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( 546 )

( 511 ) 3

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
csiszolószerek.
5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
( 111 ) 228.203
( 151 ) 2019.06.24.
( 210 ) M 18 03208
( 220 ) 2018.10.29.
( 732 ) KLEPIERRE CORVIN Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

Számítógépes szoftverek.

16

Nyomdaipari termékek.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

36

Ingatlanügyletek.

41

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 111 ) 228.204
( 151 ) 2019.06.24.
( 210 ) M 18 03475
( 220 ) 2018.11.20.
( 732 ) Vida Péter Pál egyéni vállalkozó, Szekszárd (HU)
( 740 ) Klacsmann Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) La Vida
( 511 ) 33

Magyarországról származó borok.

( 111 ) 228.205
( 151 ) 2019.06.24.
( 210 ) M 18 02671
( 220 ) 2018.09.13.
( 732 ) Next Move Kft., Csomád (HU)
( 740 ) dr. Kecskés István, Újhartyán
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( 541 ) MAMACITA
( 511 ) 43

Rendezvényszervezés, vendéglátás.

( 111 ) 228.206
( 151 ) 2019.06.24.
( 210 ) M 18 02931
( 220 ) 2018.10.10.
( 732 ) Dr. Kalmár Mendel Gergely Kornél, Szeged (HU)
Kollár Mendel Éva Mária, Szeged (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

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

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

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

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és
virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta (az osztály
betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 228.207
( 151 ) 2019.06.24.
( 210 ) M 18 02803
( 220 ) 2018.09.25.
( 732 ) Pongrácz Balázs, Gönyű (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 35

Kereskedelmi ügyletek, reklámozás; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; segítségnyújtás

kereskedelmi vállalkozás működésében vagy vezetésében, illetve a vállalat üzleti ügyeinek vagy kereskedelmi
funkcióinak irányításában, valamint reklámügynökségek által nyújtott szolgáltatások, amelyek főként a
nyilvánossággal való kommunikáció, nyilatkozatok és közlések terjesztését végzik bármilyen eszköz útján,
bármilyen áru vagy szolgáltatás tekintetében; különböző áruféleségek összeállítása, kiskereskedelmi tevékenység,
különösen iparcikk-, szerelvény-, fémtömegcikk bolti szolgáltatások; tisztítószerekkel, tisztítással, kozmetikai
cikkekkel és tisztálkodó szerekkel kapcsolatos kiskereskedelem; hirdetési és igazgatási szolgáltatások;
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üzletvezetés és működtetés; kiárusítás előmozdításával kapcsolatos szolgáltatások; üzleti tanácsadás; üzleti

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

Épületek, építmények szerelési és javítási szakipari szolgáltatásain belül: víz-, csatorna-, fűtésszerelés,

villanyszerelés, elektromos vezetékek, hírközlési vezetékhálózat, betörésjelző rendszerek és berendezések,
kamerás-számítógépes betörés elleni riasztórendszer kiépítése; házi antenna és légvezeték, tűzjelző, villámhárító,
mindezek javítása és karbantartása; egyéb világítási és jelzőrendszerek felszerelése; az épületek és egyéb
építmények máshova nem sorolt szerelvényeinek és csatlakozóinak felszerelése, a kerítés és rácsfelszerelés,
cégtáblák, reklámtáblák felszerelése építményre; épületgépészeti, hírközlési, riasztó-, elektromos berendezések
javítása és karbantartása; takarítás, tisztítás; valamennyi épületfajta belső takarítása, beleértve az irodákat, a
gyárakat, üzleteket, intézményeket és az egyéb üzleti, szakmai termelőüzemi helyszíneket, továbbá a többlakásos
lakóépületeket, ablaktisztítás, kéménytisztítás: bojler, szellőzőcső és elszívó tisztítása; az ipari gépek,
berendezések tisztítása, üvegtisztítás, épületek fertőtlenítése és kártevőirtása; közlekedési eszközök és más üzleti,
szakmai helyszín takarítása, tisztítása, új épület elkülönülten végzett első takarítása.
45

Egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatásokon belül biztonsági

tevékenység, őrzés, felügyelet és egyéb védelmi tevékenység, őrző-védő szolgálat, ezen belül személyi-, tárgyiés értékbiztonsági szolgáltatás, testőrtevékenység, utcai járőrözés; lakóépületek, iroda-, gyár-, építési,
kereskedelmi területen, szálloda-, színház-, zenés és egyéb szórakozóhely területén végzett védelmi, figyelő- és
őrszolgálati tevékenység; betörés- és biztonsági riasztók felügyelete; tömegközlekedés területén folytatott
biztonsági tevékenység, beleértve csomag és utas átvizsgálását repülőtereken, őrjáratot vonatokon és metrón;
áruházi lopásvédelem, mechanikus vagy elektronikus védelmi berendezésekkel való figyelés, a riasztók előre
történő kipróbálása, rendőrség, mentők és tűzoltók hívása; magánnyomozói tevékenység; a biztonsági
tevékenység keretén belül az őrzés, felügyelet és egyéb védelmi tevékenységekkel kapcsolatos, a biztonsági
szolgálatra vonatkozó szakértői tanácsadás; a védelmi tevékenység minősítése, az ipari, a lakás- vagy a
közbiztonság területén, beleértve a biztonsági átvilágítást is.
( 111 ) 228.208
( 151 ) 2019.06.24.
( 210 ) M 18 02660
( 220 ) 2018.09.12.
( 732 ) dr. Madácsy László, Székesfehérvár (HU)
Papp Ibolya, Székesfehérvár (HU)
( 740 ) Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9
42

Orvosi, egészségügyi szoftverek.
Orvosi, egészségügyi szoftverek fejlesztése; orvosi, egészségügyi szoftver, mint szolgáltatás; orvosi,

egészségügyi szoftver tervezés; egészségügyi tudományos kutatás; orvosi, egészségügyi tudományos
laboratóriumi szolgáltatások.
44

Orvosi szolgáltatások; orvosi ellátás; orvosi rendelők; betegápolási szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos

tanácsadó szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése; távgyógyászati szolgáltatások;terápiás
szolgáltatások; klinikák, orvosi rendelők szolgáltatásai.
( 111 ) 228.209
( 151 ) 2019.06.24.
( 210 ) M 18 02524
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( 220 ) 2018.08.30.
( 732 ) JZ Entertainment Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Havasi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 28

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 228.210
( 151 ) 2019.06.24.
( 210 ) M 18 02540
( 220 ) 2018.08.31.
( 732 ) MTDM Management Üzletviteli Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

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

szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 228.211
( 151 ) 2019.06.24.
( 210 ) M 18 02933
( 220 ) 2018.10.10.
( 732 ) Dr. Kalmár Mendel Gergely Kornél, Szeged (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

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

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

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

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és
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virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta (az osztály

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 228.212
( 151 ) 2019.06.24.
( 210 ) M 18 02804
( 220 ) 2018.09.25.
( 732 ) Pongrácz Balázs, Gönyű (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 541 ) Marcus Security
( 511 ) 35

Kereskedelmi ügyletek, reklámozás; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; segítségnyújtás

kereskedelmi vállalkozás működésében vagy vezetésében, illetve a vállalat üzleti ügyeinek vagy kereskedelmi
funkcióinak irányításában, valamint reklámügynökségek által nyújtott szolgáltatások, amelyek főként a
nyilvánossággal való kommunikáció, nyilatkozatok és közlések terjesztését végzik bármilyen eszköz útján,
bármilyen áru vagy szolgáltatás tekintetében; különböző áruféleségek összeállítása, kiskereskedelmi tevékenység,
különösen iparcikk-, szerelvény-, fémtömegcikk bolti szolgáltatások; tisztítószerekkel, tisztítással, kozmetikai
cikkekkel és tisztálkodó szerekkel kapcsolatos kiskereskedelem; hirdetési és igazgatási szolgáltatások;
üzletvezetés és működtetés; kiárusítás előmozdításával kapcsolatos szolgáltatások; üzleti tanácsadás; üzleti
információk szolgáltatása, PR szolgáltatások; elektronikus kereskedelem; hirdetési felületek eladása és
bérbeadása; hirdetések közvetlen postai úton.
37

Épületek, építmények szerelési és javítási szakipari szolgáltatásain belül: víz-, csatorna-, fűtésszerelés,

villanyszerelés, elektromos vezetékek, hírközlési vezetékhálózat, betörésjelző rendszerek és berendezések,
kamerás-számítógépes betörés elleni riasztórendszer kiépítése; házi antenna és légvezeték, tűzjelző, villámhárító,
mindezek javítása és karbantartása; egyéb világítási és jelzőrendszerek felszerelése; az épületek és egyéb
építmények máshova nem sorolt szerelvényeinek és csatlakozóinak felszerelése, a kerítés és rácsfelszerelés,
cégtáblák, reklámtáblák felszerelése építményre; épületgépészeti, hírközlési, riasztó-, elektromos berendezések
javítása és karbantartása; takarítás, tisztítás; valamennyi épületfajta belső takarítása, beleértve az irodákat, a
gyárakat, üzleteket, intézményeket és az egyéb üzleti, szakmai termelőüzemi helyszíneket, továbbá a többlakásos
lakóépületeket, ablaktisztítás, kéménytisztítás: bojler, szellőzőcső és elszívó tisztítása; az ipari gépek,
berendezések tisztítása, üvegtisztítás, épületek fertőtlenítése és kártevőirtása; közlekedési eszközök és más üzleti,
szakmai helyszín takarítása, tisztítása, új épület elkülönülten végzett első takarítása.
45

Egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatásokon belül biztonsági

tevékenység, őrzés, felügyelet és egyéb védelmi tevékenység, őrző-védő szolgálat, ezen belül személyi-, tárgyiés értékbiztonsági szolgáltatás, testőrtevékenység, utcai járőrözés; lakóépületek, iroda-, gyár-, építési,
kereskedelmi területen, szálloda-, színház-, zenés és egyéb szórakozóhely területén végzett védelmi, figyelő- és
őrszolgálati tevékenység; betörés- és biztonsági riasztók felügyelete; tömegközlekedés területén folytatott
biztonsági tevékenység, beleértve csomag és utas átvizsgálását repülőtereken, őrjáratot vonatokon és metrón;
áruházi lopásvédelem, mechanikus vagy elektronikus védelmi berendezésekkel való figyelés, a riasztók előre
történő kipróbálása, rendőrség, mentők és tűzoltók hívása; magánnyomozói tevékenység; a biztonsági
tevékenység keretén belül az őrzés, felügyelet és egyéb védelmi tevékenységekkel kapcsolatos, a biztonsági
szolgálatra vonatkozó szakértői tanácsadás; a védelmi tevékenység minősítése, az ipari, a lakás- vagy a
közbiztonság területén, beleértve a biztonsági átvilágítást is.
( 111 ) 228.213
( 151 ) 2019.06.24.
( 210 ) M 18 03078
( 220 ) 2018.10.24.
( 732 ) Magyar Ádám, Eger (HU)
( 541 ) ZÖLD PECSÉT
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( 511 ) 43

Sörök.

( 111 ) 228.214
( 151 ) 2019.06.24.
( 210 ) M 18 03079
( 220 ) 2018.10.25.
( 732 ) "Új Akropolisz Filozófiai Iskola" Kulturális Közhasznú Egyesület, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 228.215
( 151 ) 2019.06.24.
( 210 ) M 18 03214
( 220 ) 2018.10.30.
( 732 ) Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum, Szolnok (HU)
( 541 ) Szakmalabirintus
( 511 ) 35
41

Szakmai bemutatók rendezése.
Pályaválasztási tanácsadás; játékos, pályaválasztást segítő rendezvény szervezése és lebonyolítása; oktatási

célú vetélkedők, versenyek szervezése; oktatási tárgyú információk; kiállítási szolgáltatások oktatási célokra;
oktatási kiállítások szervezése; szakképzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; szakképzéssel kapcsolatos
konzultáció; szakoktatás, szakmai képzés; pályaválasztási vizsgálatok, tesztek.
( 111 ) 228.216
( 151 ) 2019.06.24.
( 210 ) M 18 03345
( 220 ) 2018.11.12.
( 732 ) SAMSUNG ELECTRONICS Co., Ltd., Suwon-si, Gyeonggi-do (KR)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) Samsung Pet Care Edition
( 511 ) 7

Robotporszívók; háztartási mosogatógépek; háztartási célra szolgáló mosógépek; porszívók; porzsákok;

kültéri kondenzátorok, nevezetesen kültéri légkondenzátorok légkondicionálókhoz.
( 111 ) 228.217
( 151 ) 2019.06.24.
( 210 ) M 18 03468
( 220 ) 2018.11.21.
( 732 ) Amazon Europe Core S.á r.l., Luxembourg (LU)
( 740 ) dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) AMFIT NUTRITION
( 511 ) 5

Táplálékkiegészítők; diétás ételkiegészítők; elágazó szénláncú aminosavakat tartalmazó étrend- és

táplálékkiegészítők; porított fehérjét tartalmazó étrend és táplálékkiegészítők; étrend- és táplálékkiegészítők
állóképességi sportokhoz; étrend- és táplálékkiegészítők testépítő masszázshoz, izomnöveléshez, erőnöveléshez,
energianöveléshez, állóképesség és a testmozgás kapacitásának növeléséhez, és az egészséges testtömeg
irányításhoz; étrend- és táplálékkiegészítők edzés utáni használatra, edzés előtti használatra, és edzés közbeni
használatra; felépülési és teljesítményi italok, nevezetesen tápanyaggal dúsított italok hozzáadott vitaminokkal,
ásványokkal, tápanyagokkal, antioxidánsokkal, fehérjével vagy elágazó szénláncú aminosavakkal;
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étrend-kiegészítő italpor keverékek; étkezést helyettesítő szeletek; táplálékkiegészítő fehérje szeletek; étkezést

helyettesítő, táplálékkiegészítő, energianövelő szeletek; étkezést helyettesítő italok; étkezést helyettesítő porok;
étkezést helyettesítő táplálékkiegészítő keverékek; fogyasztásra kész proteinkiegészítő turmixok; aminosavat
tartalmazó porított étrendkiegészítő ital; edzés előtti porított étrendkiegészítő ital; étrend-kiegészítő italpor
keverékek.
32

Energiaitalok; sportitalok; sportitalok, nevezetesen teljesítményitalok; sportitalok, nevezetesen felépülési

italok.
( 111 ) 228.218
( 151 ) 2019.06.24.
( 210 ) M 18 03611
( 220 ) 2018.12.05.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) SITIDIAB
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 228.219
( 151 ) 2019.06.24.
( 210 ) M 18 03612
( 220 ) 2018.12.05.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 228.220
( 151 ) 2019.06.24.
( 210 ) M 18 03613
( 220 ) 2018.12.05.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 228.221
( 151 ) 2019.06.24.
( 210 ) M 18 03635
( 220 ) 2018.12.07.
( 732 ) BOIRON, Messimy (FR)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) DENTINORM
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti termékek és gyógyszerészeti készítmények; homeopátiás és fitoterápiás szerek és

gyógyszerek csecsemők és kisbabák fogzási problémáinak kezelésére; diétás gyógyászati anyagok.
( 111 ) 228.222
( 151 ) 2019.06.25.
( 210 ) M 19 00369
( 220 ) 2019.02.07.
( 732 ) Aquamaxx Roll Kft., Szeged (HU)
( 541 ) AQUAMAXX
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Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; főzőedények és étkészletek, kanalak, kések és

villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok;
takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,
porcelán- és fajanszáruk.
( 111 ) 228.223
( 151 ) 2019.06.25.
( 210 ) M 18 02578
( 220 ) 2018.09.04.
( 732 ) Ignátz Húskereskedelmi Kft., Máriahalom (HU)
( 541 ) HúsSzabóság
( 511 ) 29

Állati velő táplálkozási célra; angolszalonna; baromfi, nem élő; bulgogi [koreai szarvasmarhából készült

étel]; csontleves, húsleves; csontolaj, étkezési; disznóhús; disznózsír; faggyú, étkezési; fagyasztva szárított hús;
falafel; garnélarákok, apró, nem élő; garnéla rákok, nem élő; halak; halból készített élelmiszertermékek; halenyv
táplálkozási használatra; halfilé; halikra, elkészítve; halkonzerv; halliszt emberi fogyasztásra; hal mousse-ok; hal,
tartósított; heringek [nem élő]; homár, nem élő; húskivonatok; húsleves koncentrátumok; húsok; hús, tartósított;
kalbi [grillezett húsétel]; készítmények húsleveshez; klipfish [sózott és szárított tőkehal]; kocsonyák; kolbász;
languszták, nem élő; lazac [nem élő]; liofilizált hús; máj; májpástétom; osztriga, nem élő; pacal; rákfélék,
keménytestű, nem élő; rákok, folyami, nem élő; sonka; sózott hal; sózott hús; szardella, nem élő; szardínia [nem
élő]; természetes vagy műbelek hurka- és kolbásztöltéshez; tonhal [nem élő]; vadhús; virslik; zsírok, étkezési; zsír
tartalmú anyagok étkezési zsírok előállításához; zsír tartalmú keverékek, kenyérre.
30

Hot dogok [szendvicsek]; húslé, mártás, szaft; húsos piték; húspuhító szerek, háztartási használatra;

szendvicsek; szusi; tésztában sült pástétom.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 228.224
( 151 ) 2019.06.25.
( 210 ) M 18 03268
( 220 ) 2018.11.06.
( 732 ) Pintz György, Budapest (HU)
( 541 ) PISAVER
( 511 ) 9

Távközlési berendezések; felügyelő, ellenőrző berendezések, elektromos; elektromos biztonsági felügyelő

berendezések; ellenőrző (felügyelő) berendezések és készülékek; elektronikus jeladók; okostelefonok; riasztók,
számítógépes programok, rögzített, világító jeladók; védőruhák balesetek, sugárzás és tűz ellen; világító vagy
mechanikai jelzések.
38

Távközlési szolgáltatások; távközlési berendezések kölcsönzése; üzenetküldő készülékek kölcsönzése;

üzenetek elektronikus továbbítása.
45

Biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelmére; őrző-védő szolgáltatások; biztonsági

szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.
( 111 ) 228.225
( 151 ) 2019.06.25.
( 210 ) M 18 03269
( 220 ) 2018.11.06.
( 732 ) Kálnoki-Kis Viktória, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 25

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

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend
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szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

40

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

( 111 ) 228.226
( 151 ) 2019.06.25.
( 210 ) M 18 03397
( 220 ) 2018.11.15.
( 732 ) Betekints Vendéglátóipari és Szolgáltató Kft., Veszprém (HU)
( 541 ) Betekints Hotel
( 511 ) 43

Utazási szállásadási információs szolgáltatások és utazási szállásfoglalási ügynökségi szolgáltatások utazók

számára; foglalási szolgáltatások szállodákba; foglalási ügynökségek szolgáltatásai szállodai elhelyezéshez;
helyfoglalás szállodákban; hotelszolgáltatások kiemelt ügyfeleknek; idegenforgalmi szálláshelyek foglalása;
ideiglenes szálláshelyek biztosítása vendégek számára; online információnyújtás nyaralási szállások
lefoglalásával kapcsolatban; online információnyújtás szállodai foglalásokkal kapcsolatban; szállás biztosítása
szállodákban és motelekben; szállásadási szolgáltatások üdülőkben, üdülőkomplexumokban; szállásbiztosítás
nyaralók számára; szállásfoglalás szállodákba; szállásinformációk biztosítása az interneten; szálláskiadás
nyaraláshoz; szállásszervezés turisták számára; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai elhelyezés
értékelése; szállodai és motelszolgáltatások; szállodai és motelszolgáltatások biztosítása; szállodai férőhely
foglalás; szállodai foglalási szolgáltatások; szállodai foglalási szolgáltatások az interneten keresztül; szállodai
szállásbiztosítás; szállodai szálláshely szolgáltatások; szállodai szálláshelyek megszervezése; szállodai
szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szobák lefoglalása utazók számára; szállodai szolgáltatás; szállodai
szolgáltatások; szállodákkal kapcsolatos információnyújtás; szállodákkal kapcsolatos elektronikus információs
szolgáltatások; szállodákkal kapcsolatos információk; szállodakomplexumok; szállók, turistaszállók;
szobafoglalás utazóknak; szobafoglalási, valamint szállodai foglalási szolgáltatások biztosítása; üdülési
szállásfoglalási szolgáltatások; üdülési szálláshely biztosítása; üdülési szálláshelyek bérbeadása; üdülési
szálláshelyek biztosítása; üdülőhelyi szállások; üdülők, üdülőházak bérbeadása; üdülőszállások értékelése;
ügynökségi szolgáltatások üdülési szállásfoglaláshoz; utazási irodai szolgáltatások szállásfoglaláshoz; utazási
irodai szolgáltatások ideiglenes szállások foglalásához; utazási irodák által nyújtott szállásfoglalási
szolgáltatások; utazási irodák szálláshely foglalási szolgáltatásai; utazási irodák szállásszervezési szolgáltatásai;
utazási irodák szolgáltatásai szállodai foglalások intézéséhez; konzultációs szolgáltatások szállodák
szolgáltatásaival kapcsolatban; bankettek és társas összejövetelek tartására alkalmas létesítmények biztosítása
különleges alkalmakra; esküvői fogadások szervezése [helyszínek]; konferencia létesítmények biztosítása;
konferenciatermek biztosítása; kiállítóhelyek biztosítása hotelekben; kiállítási termek bérbeadása; létesítmények
biztosítása konferenciákhoz, kiállításokhoz és találkozókhoz, értekezletekhez; létesítmények biztosítása
vásárokhoz és kiállításokhoz; létesítmények rendelkezésre bocsátása összejövetelekhez; szakmai bemutatók,
kiállítások létesítményeinek biztosítása [szállásadás]; szállásbiztosítás találkozókhoz; szálláshely biztosítás
találkozókhoz; tárgyalótermek bérbeadása; terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek]; termek kölcsönzése
közösségi célokra; közösségi központok biztosítása társasági összejövetelekhez és találkozókhoz; kiállítási
létesítmények biztosítása; igazgatósági ülésekhez szükséges felszerelések biztosítása; elhelyezés biztosítása
ideiglenes munkákhoz; ideiglenes irodai férőhelyek bérbeadása; catering szolgáltatások ételbiztosításhoz; elviteli
rendszerű gyorséttermi szolgáltatások; étel és ital catering bankettekre; étel és ital catering intézményeknek; étel
és ital catering koktélpartikra; étel és ital catering szolgáltatások kiállítóhelyek számára; étel és ital catering
szolgáltatások vásári és kiállítási létesítmények számára; étel és ital catering szolgáltatások gyűlések helyszíneire;
étel-, italszállítás szervezése születésnapi bulik számára; ételkiszállítási szolgáltatások, azonnali fogyasztásra;
étkeztetés gyorsbüfékben; étkeztetési szolgáltatások konferencia-központok számára; étkeztetési szolgáltatások
rendezvénytermek számára; éttermek idegenforgalmi célokra; felszolgálás szervezése születésnapi bulik számára;
kültéri étkeztetési szolgáltatások; mobil catering szolgáltatások; szállodai catering szolgáltatások; vendéglátás;
vendéglátás szervezése születésnapi bulik számára; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátóipar;
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alkoholos italok felszolgálása; bankett szolgáltatások; bankettek szervezése; bár- és éttermi szolgáltatások; bár

szolgáltatások; bárok; elhelyezés biztosítása összejövetelekhez; étel előkészítés; étel- és italkészítés; étel- és
italkészítési szolgáltatások; étel- és italkészítéssel kapcsolatos információnyújtás; ételek és italok biztosítása
éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára;
ételek és italok felszolgálása vendégek számára; ételek és italok felszolgálása éttermekben és bárokban; ételek és
italok készítése és biztosítása azonnali fogyasztásra; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára;
ételek és italok szolgáltatása vendégek számára; ételfelszolgáló felszerelések kölcsönzése; ételfelszolgáló
eszközök kölcsönzése; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; ételkészítés; ételkészítés mások számára
kiszervezéssel; ételkészítés megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások; éttermek értékelései; éttermek
[szolgáltatások]; éttermekkel és bárokkal kapcsolatos értékelések készítése; éttermi asztalfoglalás; éttermi
foglalási szolgáltatások; éttermi foglalások és ételek megrendelése; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások,
beleértve az engedéllyel rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat; éttermi szolgáltatások étel elvitelre
árusításához; éttermi tájékoztató szolgáltatások; italszolgáltatás biztosítása; kávézói szolgáltatások;
szállásfoglalási szolgáltatások [időmegosztás]; svédasztalos éttermi szolgáltatások; szállodai étkezés, étkeztetés
megszervezése; szállodai éttermi szolgáltatások; szállodák által nyújtott éttermi szolgáltatások; utazási irodai
szolgáltatások éttermi asztalfoglalásokkal kapcsolatban; vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása);
vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás].
( 111 ) 228.227
( 151 ) 2019.06.25.
( 210 ) M 18 03399
( 220 ) 2018.11.15.
( 732 ) Betekints Vendéglátóipari és Szolgáltató Kft., Veszprém (HU)
( 541 ) Betekints Wellness és Konferencia Hotel
( 511 ) 43

Catering szolgáltatások ételbiztosításhoz; elviteli rendszerű gyorséttermi szolgáltatások; étel és ital catering

bankettekre; étel és ital catering intézményeknek; étel és ital catering koktélpartikra; étel és ital catering
szolgáltatások kiállítóhelyek számára; étel és ital catering szolgáltatások vásári és kiállítási létesítmények
számára; étel és ital catering szolgáltatások gyűlések helyszíneire; étel-, italszállítás szervezése születésnapi bulik
számára; ételkiszállítási szolgáltatások, azonnali fogyasztásra; étkeztetés gyorsbüfékben; étkeztetési
szolgáltatások konferencia-központok számára; étkeztetési szolgáltatások céges étkezdék számára; étkeztetési
szolgáltatások rendezvénytermek számára; étkeztetési szolgáltatások európai ételek biztosításával kapcsolatban;
éttermek idegenforgalmi célokra; felszolgálás szervezése születésnapi bulik számára; kültéri étkeztetési
szolgáltatások; mobil catering szolgáltatások; szállodai catering szolgáltatások; üzleti célú étkeztetési
szolgáltatások; vendéglátás; vendéglátás szervezése születésnapi bulik számára; vendéglátással kapcsolatos
szolgáltatások; vendéglátóipar; foglalási szolgáltatások szállodákba; foglalási ügynökségek szolgáltatásai
szállodai elhelyezéshez; helyfoglalás szállodákban; hotelszolgáltatások kiemelt ügyfeleknek; idegenforgalmi
szálláshelyek foglalása; ideiglenes szálláshelyek biztosítása vendégek számára; online információnyújtás
nyaralási szállások lefoglalásával kapcsolatban; online információnyújtás szállodai foglalásokkal kapcsolatban;
szállás biztosítása szállodákban és motelekben; szállásadási szolgáltatások üdülőkben, üdülőkomplexumokban;
szállásbiztosítás nyaralók számára; szállásfoglalás szállodákba; szállásinformációk biztosítása az interneten;
szálláskiadás nyaraláshoz; szállásszervezés turisták számára; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai
elhelyezés értékelése; szállodai és motelszolgáltatások; szállodai és motelszolgáltatások biztosítása; szállodai
férőhely foglalás; szállodai foglalási szolgáltatások; szállodai foglalási szolgáltatások az interneten keresztül;
szállodai szállásbiztosítás; szállodai szálláshely szolgáltatások; szállodai szálláshelyek megszervezése; szállodai
szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szobák lefoglalása utazók számára; szállodai szolgáltatás; szállodai
szolgáltatások; szállodákkal kapcsolatos információnyújtás; szállodákkal kapcsolatos elektronikus információs
szolgáltatások; szállodákkal kapcsolatos információk; szállodakomplexumok; szállók, turistaszállók;
szobafoglalás utazóknak; szobafoglalási, valamint szállodai foglalási szolgáltatások biztosítása; üdülési
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szállásfoglalási szolgáltatások; üdülési szálláshely biztosítása; üdülési szálláshelyek bérbeadása; üdülési

szálláshelyek biztosítása; üdülőhelyi szállások; üdülők, üdülőházak bérbeadása; üdülőszállások értékelése; utazási
irodai szolgáltatások szállásfoglaláshoz; ügynökségi szolgáltatások üdülési szállásfoglaláshoz; utazási irodai
szolgáltatások ideiglenes szállások foglalásához; utazási irodák által nyújtott szállásfoglalási szolgáltatások;
utazási irodák szálláshely foglalási szolgáltatásai; utazási irodák szállásszervezési szolgáltatásai; utazási irodák
szolgáltatásai szállodai foglalások intézéséhez; utazási szállásadási információs szolgáltatások és utazási
szállásfoglalási ügynökségi szolgáltatások utazók számára; vendégházak; alkoholos italok felszolgálása; bankett
szolgáltatások; bankettek szervezése; bár- és éttermi szolgáltatások; esküvői fogadások rendezése [étel és ital];
étel előkészítés; étel- és italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; ételek és italok biztosítása éttermekben és
bárokban; ételek és italok felszolgálása; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; ételek és italok
felszolgálása vendégek számára; ételek és italok felszolgálása éttermekben és bárokban; ételek és italok készítése
és biztosítása azonnali fogyasztásra; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételek és italok
szolgáltatása vendégek számára; ételkészítés; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; ételkészítés
megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások; ételrendelési szolgáltatások; étkezdei, menzai szolgáltatások;
éttermek értékelései; éttermek [szolgáltatások]; éttermekkel és bárokkal kapcsolatos értékelések készítése; éttermi
asztalfoglalás; éttermi foglalási szolgáltatások; éttermi foglalások és ételek megrendelése; éttermi szolgáltatások;
éttermi szolgáltatások, beleértve az engedéllyel rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat; éttermi
szolgáltatások étel elvitelre árusításához; éttermi tájékoztató szolgáltatások; italszolgáltatás biztosítása;
svédasztalos éttermi szolgáltatások; szállásfoglalási szolgáltatások [időmegosztás]; szállodai étkezés, étkeztetés
megszervezése; szállodai éttermi szolgáltatások; szállodák által nyújtott éttermi szolgáltatások; ügynökségi
szolgáltatások éttermi foglalásokhoz; utazási irodai szolgáltatások éttermi asztalfoglalásokkal kapcsolatban;
vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; átmeneti
szálláskiadás; átmeneti szállások foglalása; átmeneti szállások kiadása; elszállásolási szolgáltatások; helyszínek
biztosítása rendezvényekhez, ideiglenes irodai férőhelyek és termek biztosítása; ideiglenes elszállásolás
biztosítása; ideiglenes elszállásolások megszervezése; ideiglenes szállás szervezése és biztosítása; ideiglenes
szállásfoglalás; ideiglenes szállások foglalása az interneten keresztül; ideiglenes szállásszervezés; ideiglenes
szobabérlés; információk biztosítása ideiglenes szálláslehetőségek biztosításával kapcsolatban; információk
biztosítása ideiglenes szálláslehetőségekkel kapcsolatosan az interneten keresztül; recepciós szolgáltatások
ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és távozások ügyintézése]; szállásfoglalás; szállásfoglalás utazók számára;
szállásfoglalással kapcsolatos információnyújtás; szálláskiadási ügynökségi szolgáltatások [időmegosztás];
szállásrendelési szolgáltatások; szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek; szoba- és terembérlési
szolgáltatások; szobafoglalás; szobák bérbeadása; szobák bérbeadása időszakos lakhatási lehetőségként; üdülési
szállás biztosítása; ügynökségi szállásfoglalási szolgáltatások [időbeosztásos üdülés]; ügynökségi szolgáltatások
ideiglenes szállás foglalásával kapcsolatban; utazásszervezői szolgáltatások ideiglenes szálláshelyek foglalásához;
vendéglátási szolgáltatások [szállásadás].
( 111 ) 228.229
( 151 ) 2019.06.25.
( 210 ) M 18 03403
( 220 ) 2018.11.15.
( 732 ) Budapest Főváros Önkormányzata, Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 9
16

CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média.
Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,

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

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 228.230
( 151 ) 2019.06.25.
( 210 ) M 18 03404
( 220 ) 2018.11.15.
( 732 ) Budapest Főváros Önkormányzata, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 9
16

CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média.
Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,

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

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 228.231
( 151 ) 2019.06.25.
( 210 ) M 18 03676
( 220 ) 2018.12.11.
( 732 ) Laukris Bt., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) THE FRENCH CONNECTION SHOW
( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); rendezvényszervezés; koncertszervezés.
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Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 228.232
( 151 ) 2019.06.25.
( 210 ) M 18 02604
( 220 ) 2018.09.07.
( 732 ) Szlimák Hajnalka, Csengőd (HU)
( 541 ) Arany Korszak Retro Fesztivál, retro múzeum
( 511 ) 35

Rendezvények, kiállítások, vásárok és bemutatók szervezése kereskedelmi, promóciós és reklámozási

célokra.
36

Szórakoztató rendezvények révén történő jótékonysági célú gyűjtések.

41

Élő szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; szórakoztató rendezvények szervezése és

lebonyolítása; zenés szórakoztató rendezvények szervezése.
( 111 ) 228.233
( 151 ) 2019.06.25.
( 210 ) M 18 03010
( 220 ) 2018.10.16.
( 732 ) Horváth '99 Kft., Nagyrábé (HU)
( 740 ) Pintz és Társai Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Édességek; ostyák; csokoládés ostyák; krémmel töltött fagylalttölcsérek; sütemények; süteményrudak;

szőlőcukor; sajtos kekszek; tartós sütemények.
( 111 ) 228.234
( 151 ) 2019.06.25.
( 210 ) M 18 03278
( 220 ) 2018.11.06.
( 732 ) Portabil Kft., Székesfehérvár (HU)
( 541 ) SZESZENCIA
( 511 ) 32

Sörök; alkoholos keverékek előállításához használt alkoholmentes italok.

33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

35

Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

43

Vendéglátás (élelmezés).

( 111 ) 228.235
( 151 ) 2019.06.25.
( 210 ) M 18 03007
( 220 ) 2018.10.16.
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend
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szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 228.236
( 151 ) 2019.06.25.
( 210 ) M 18 03009
( 220 ) 2018.10.16.
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 228.237
( 151 ) 2019.06.25.
( 210 ) M 18 03136
( 220 ) 2018.10.26.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) ERANTUM
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 228.238
( 151 ) 2019.06.25.
( 210 ) M 18 03137
( 220 ) 2018.10.26.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Nőgyógyászati készítmények.

( 111 ) 228.239
( 151 ) 2019.06.25.
( 210 ) M 18 03138
( 220 ) 2018.10.26.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) FANOVERYN
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 228.240
( 151 ) 2019.06.25.
( 210 ) M 18 03139
( 220 ) 2018.10.26.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
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( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 228.241
( 151 ) 2019.06.25.
( 210 ) M 18 03140
( 220 ) 2018.10.26.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) FEMFETYN
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 228.242
( 151 ) 2019.06.25.
( 210 ) M 18 03142
( 220 ) 2018.10.26.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) FERENTIN
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 228.243
( 151 ) 2019.06.25.
( 210 ) M 18 03144
( 220 ) 2018.10.26.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) GENERATRIX
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 228.244
( 151 ) 2019.06.25.
( 210 ) M 18 03271
( 220 ) 2018.11.06.
( 732 ) Pi Mobili Kft., Szombathely (HU)
( 541 ) cosmos
( 511 ) 11

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

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
20

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

félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
27

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

falikárpitok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 228.245
( 151 ) 2019.06.25.
( 210 ) M 18 03272
( 220 ) 2018.11.05.
( 732 ) Zirkonia Bt., Nagycenk (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 541 ) Herba Brill
( 511 ) 3

Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,
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eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és

csiszolószerek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
11

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

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 228.246
( 151 ) 2019.06.26.
( 210 ) M 18 03253
( 220 ) 2018.11.05.
( 732 ) Sikfürdő Kft., Komló-Sikonda (HU)
( 740 ) Rónaszéki Tibor, PATINORG KFT., Budapest
( 541 ) Ambient Wellness Sikonda
( 511 ) 41

Egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; élő előadások bemutatása; fitnesz órák vezetése;

személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; sportversenyek rendezése; versenyek szervezése [oktatás vagy
szórakoztatás]; golflétesítmények üzemeltetése; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása;
idegenvezetős túrák levezetése; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és
lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; kulturális
vagy oktatási célú kiállítások szervezése; partik tervezése [szórakoztatás]; sportfelszerelések kölcsönzése, a
járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős
tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szórakoztatási szolgáltatások.
43

Szállodai szolgáltatások; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és távozások

ügyintézése]; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; foglalás
panziókban; vendéglátás; éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék;
kávéházak; panziók.
44

Alternatív gyógyászati szolgáltatások; aromaterápiás szolgáltatások; egészségfürdő szolgáltatások;

egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; szolárium szolgáltatások; szauna szolgáltatások; masszázs;
fodrászat; manikűr; szépségszalonok; fizioterápia, fizikoterápia; terápiás szolgáltatások; termálvizes
létesítmények szolgáltatásai; nyilvános fürdők szolgáltatásai; fitnesz szolgáltatások; wellness szolgáltatások.
( 111 ) 228.251
( 151 ) 2019.06.27.
( 210 ) M 18 02821
( 220 ) 2018.09.27.
( 732 ) WeWork Companies Inc., New York NY (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Inkubációs szolgáltatások; inkubációs szolgáltatások, melyek munkahelyek létrehozása a feltörekvő, induló

és meglévő vállalatok számára; üzleti találkozók és üzleti rendezvények lebonyolítása; kereskedelmi ingatlanok,
irodák és irodahelyiségek üzemeltetése; kereskedelmi ingatlanok,irodák és irodahelyiségek üzemeltetése, melyek
közösségi irodai helyszínek konferenciateremmel; közösségi irodaterület biztosítása; közösségi létesítmények
biztosítása.
36

Ingatlanügyletek; ingatlanszolgáltatások, melyek ingatlanok és lakások lízingje; iroda bérlet; épületek
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lízingje vagy bérbeadása; ingatlanközvetítés; irodaterület bérbeadása; közösségi irodák bérbeadása; ideiglenes és

közösségi helységek és irodák bérbeadása.
43

Étel- és ital szolgáltatások nyújtása; tárgyalótermi szolgáltatások nyújtása.

( 111 ) 228.252
( 151 ) 2019.06.27.
( 210 ) M 18 02952
( 220 ) 2018.10.11.
( 732 ) VR-Com Bt., Pécs (HU)
( 541 ) KonvekPRO
( 511 ) 9

Elektromos átalakítók; elektromos csatolások; elektromos elemek, akkumulátorok; elektromos érintkezők;

elektromos konverterek; kapcsolódobozok [elektromosság]; kapcsolók, elektromos; kapcsolótáblák;
számítógéphez kialakított perifériák; számítógép interfészek; számlálók, mérőműszerek; távirányító készülékek;
vezérlőpanelek [elektromosság]; vezetékcsatornák, kábelcsatornák [elektromosság]; vezetékek, elektromos.
11

Elektromos fűtőszálak; fűtőberendezések; fűtőberendezések; fűtőkazánok, fűtőbojlerek; fűtőkészülékek;

hőszabályozó szelepek [fűtőberendezések részei]; szabályozó és biztonsági tartozékok gázkészülékekhez;
szabályozó és biztonsági tartozékok gázvezetékekhez; szabályozó és biztonsági tartozékok vízkészülékekhez;
szabályozó szerelvények víz- vagy gázkészülékekhez és víz- vagy gázvezetékekhez.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; árösszehasonlító

szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és
szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények
szponzorálásával; célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; fogyasztói hűségprogramok
igazgatása; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; honlapforgalom optimalizálása;
ideiglenes üzleti menedzsment; import-export ügynökségek; információk számítógépes adatbázisokba való
gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; iratmásolás; kereskedelmi információ és
tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanacsadás]; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi- vagy
reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás
reklámozás céljából; kirakatrendezés; marketing szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt
adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; on-line piactér biztosítása
áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piackutatás; rádiós reklámozás;
reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,
áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek
készítése; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; sajtófigyelés; statisztikák összeállítása; szabadtéri
reklámozás, hirdetés; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok összeállítása; számlázás;
szponzorok felkutatása; televíziós reklámozás; termékminták, áruminták terjesztése; üzleti értékelések; üzleti
információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti
tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vásárlási
megrendelések ügyintézése.
( 111 ) 228.253
( 151 ) 2019.06.27.
( 210 ) M 18 02958
( 220 ) 2018.10.12.
( 732 ) dr. Tóth Máté, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; kulturális tevékenységek.
M1520
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Tudományos szolgáltatások, az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; számítástechnikai szoftver

tervezés.
( 111 ) 228.254
( 151 ) 2019.06.27.
( 210 ) M 18 02961
( 220 ) 2018.10.12.
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 228.255
( 151 ) 2019.06.27.
( 210 ) M 18 03097
( 220 ) 2018.10.25.
( 732 ) Szerencsi Bonbon Kft., Szerencs (HU)
( 541 ) CBD BAR
( 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.
( 111 ) 228.256
( 151 ) 2019.06.27.
( 210 ) M 18 03099
( 220 ) 2018.10.25.
( 732 ) Toroczkai László, Ásotthalom (HU)
( 546 )

( 511 ) 29
43

Édes burgonya chips.
Éttermi, mozgó éttermi szolgáltatás.

( 111 ) 228.257
( 151 ) 2019.06.27.
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( 210 ) M 18 03216
( 220 ) 2018.10.31.
( 732 ) Fekete Péter Miklósné, Mezőhegyes (HU)
( 740 ) dr. Bencsik Klaudia, Budapest
( 546 )

( 511 ) 31

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

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és
virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta (az osztály
betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

Webáruház; halak, tavak, növények és kerti dekorációval kapcsolatos kis- és nagykereskedelem.

( 111 ) 228.259
( 151 ) 2019.06.27.
( 210 ) M 18 03225
( 220 ) 2018.10.31.
( 732 ) Kisgyörgy Lajosné, Görcsöny (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 39

Étel házhozszállítás; éttermi ételszállítás.

41

Vendéglátóipari szolgáltatások (szórakoztatás).

43

Catering szolgáltatások ételbiztosításhoz; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusított

ételek szolgáltatása; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; étel előkészítés; étel és
ital catering rendezvényekre; étel és ital catering intézményeknek; étel és ital catering koktélpartikra; étel és ital
catering szolgáltatások kiállítóhelyek számára; étel és ital catering szolgáltatások vásári és kiállítási létesítmények
számára; étel és ital catering szolgáltatások gyűlések helyszíneire; étel- és italellátás; étel- és italkészítés; étel- és
italkészítési szolgáltatások; étel- és italkészítéssel kapcsolatos információnyújtás; étel- és italszolgáltatás mobil
teherautóból; étel-, italszállítás szervezése születésnapi bulik számára; ételek és italok biztosítása bisztrókban;
ételek és italok biztosítása internet kávézókban; ételek és italok biztosítása éttermekben és bárokban; ételek és
italok felszolgálása; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; ételek és italok felszolgálása
vendégek számára; ételek és italok felszolgálása éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása mozgó
büfékben; ételek és italok felszolgálása mozgó büfékocsikban; ételek és italok készítése és biztosítása azonnali
fogyasztásra; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételek és italok szolgáltatása pizzéria
éttermi vendégek számára; ételek és italok szolgáltatása vendégek számára; ételfőzési, melegkonyhai
szolgáltatások; ételkészítés; ételkészítés mások számára kiszervezéssel; ételkészítés megrendelésre; ételkészítési
szolgáltatások; ételrendelési szolgáltatások; étkeztetési szolgáltatások olasz ételek biztosításával kapcsolatban;
étkeztetési szolgáltatások grill ételek biztosításával kapcsolatban; éttermi foglalások és ételek megrendelése; klub
szolgáltatások étel és ital biztosítására; olasz ételek készítése azonnali fogyasztásra; grill ételek készítése azonnali
fogyasztásra; vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás];
vendéglátási szolgáltatások [szállásadás]; koktélbárok; koktélbárok szolgáltatásai; bár szolgáltatások; bárok; bárés éttermi szolgáltatások; ideiglenes szállásbiztosítás.
( 111 ) 228.260
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( 151 ) 2019.06.27.
( 210 ) M 18 03356
( 220 ) 2018.11.13.
( 732 ) Bank of China Limited, Beijing (CN)
( 740 ) Deloitte Legal Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 14

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

osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
37

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

szolgáltatás).
( 111 ) 228.261
( 151 ) 2019.06.27.
( 210 ) M 18 03357
( 220 ) 2018.11.13.
( 732 ) Bank of China Limited, Beijing (CN)
( 740 ) Deloitte Legal Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 14

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

osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
37

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

szolgáltatás).
( 111 ) 228.262
( 151 ) 2019.06.27.
( 210 ) M 18 03359
( 220 ) 2018.11.13.
( 732 ) Bank of China Limited, Beijing (CN)
( 740 ) Deloitte Legal Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 14

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

osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
37

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

szolgáltatás).
( 111 ) 228.263
( 151 ) 2019.06.27.
( 210 ) M 18 03360
( 220 ) 2018.11.13.
( 732 ) Bank of China Limited, Beijing (CN)
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( 740 ) Deloitte Legal Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

( 541 ) BOC
( 511 ) 14

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

osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
37

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

szolgáltatás).
( 111 ) 228.264
( 151 ) 2019.06.27.
( 210 ) M 18 03361
( 220 ) 2018.11.13.
( 732 ) Bank of China Limited, Beijing (CN)
( 740 ) Deloitte Legal Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 14

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

osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
37

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

szolgáltatás).
( 111 ) 228.265
( 151 ) 2019.06.27.
( 210 ) M 18 02285
( 220 ) 2018.07.30.
( 732 ) Hegyi-Nagy Arnold Sándor, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bencsik Klaudia, Budapest
( 546 )
( 511 ) 37

Padlóburkolatok javítása; padlóburkolatok illesztése; javítási szolgáltatások padlóburkolatokhoz;

burkolólapok javítása; falak javítására szolgáló bevonatok; burkolatok felvitele; falak textúrázása; falazat újra
fugázása; burkolás és csempézés; palázás és csempézés; csempézés, falazás téglával vagy zsalukővel; csempézési
szolgáltatások; exkluzív hidegburkolatok kivitelezése.
( 111 ) 228.266
( 151 ) 2019.07.01.
( 210 ) M 18 03631
( 220 ) 2018.12.06.
( 732 ) MOHAnet Mobilsystems Műszaki-Fejlesztő Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bőgős Péter, Budapest
( 541 ) MoniCall
( 511 ) 9

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

vevőkészülékek; barométerek; bélyegzőórák (Időregisztráló eszközök); betörésgátló riasztókészülékek;
cukortartalommérők; csatlakozások elektromosvezetékekhez; csatolók (adatfeldolgozó berendezés); digitális
jelek; digitális meteorológiai állomások; elektromos kommutációs készülékek; elektronikus belépés-ellenőrzési
rendszerek egymással összeköttetésben lévő biztonsági ajtókhoz; elektronikusjeladók; fekete dobozok
(adatrögzítők); felügyelő, ellenőrző berendezések, elektromos; fordulatszámmérők; frekvenciamérők; füstjelző
berendezések; GPS készülékek; gumiabroncsokban levő nyomás csökkenését automatikusan jelző készülékek;
gyorsulásmérők; hangátvitelre szolgáló készülékek; hő- és nedvességmérők; hőmérők, nem gyógyászati
használatra; időregisztráló készülékek; infravörös érzékelő berendezések; infravörös érzékelők; integrált áramköri
chipek; ipari műveletek távirányítására szolgálóelektromos berendezések; kazánvezérlő eszközök;
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kilométerszámlálók járművekhez; kódolt kulcskártyák; kódolt mágneskártyák; központi feldolgozó egységek;

levegő elemzésére szolgáló készülékek; lopásgátló berendezések, elektromos; magasságmérők(altiméterek);
mágneses kódolók; mágneses személyazonosító kártyák; megfigyelő műszerek; mennyiségjelzők; mércék,
mértékek, mérőműszerek; mérőeszközök, mértékek; mérőkészülékek, elektromos meteorológiai műszerek;
mobiltelefonok; modemek; műholdak tudományos célokra; műholdas navigációs készülékek; navigációs
eszközök; nedvességmérők, higrométerek; mérőműszerek; nyomásmérő eszközök; optikai karakterolvasók;
optikai készülékek és eszközök; pénzérmével működtetett szerkezetek; pénzszámláló és -válogató gépek;
precíziós mérlegek; precíziós mérőműszerek; relék, elektromos; riasztók; sebesség-ellenőrző készülékek
járművekhez; sebességmérő műszerek (fényképészet); súlymérő berendezések; súlymérő készülékek és eszközök;
sűrűségmérők, denziméterek; szabályozó berendezések, elektromos; számitógépes hardver; számítógépes
szoftveralkalmazások, letölthető; számítógéphez kialakított perifériák; számítógépinterfészek; számlálók,
mérőműszerek; szélmérők, anemométerek; szkennerek (adatfeldolgozó eszközök); szolenoid szelepek
(elektromágneses kapcsolók); tachométerek; távadók, transzmitterek (távközlés); távirányító készülékek; távmérő
műszerek, teleméterek; távolságmérő, távmérő berendezések; telefonok; tűzjelző készülékek;
üzemanyagszintmérők; vákuummérők; variométerek; vezérlőpanelek (elektromosság); vezeték nélküli telefonok;
vízmérők, hidrométerek; vízszintjelzők; voltmérők; vonalkód leolvasók; fotométerek; integrált áramkörök.
38

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

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

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

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

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

őrző-védő szolgáltatások; tűzjelző készülékek kölcsönzése.
( 111 ) 228.267
( 151 ) 2019.06.27.
( 210 ) M 18 01883
( 220 ) 2018.06.19.
( 732 ) Szkaliczki és Társai Műanyagfeldolgozó Kft., Orosháza (HU)
( 546 )
( 511 ) 16

Vákuum- és hőformázással, hőre lágyuló műanyagból készülő tároló és csomagoló eszközök; logisztikai

tálcák; gépburkolati elemek; elválasztó elemek.
42

Ipari formatervezés.

( 111 ) 228.268
( 151 ) 2019.06.27.
( 210 ) M 18 02687
( 220 ) 2018.09.14.
( 732 ) Wu Yonglian, Budapest (HU)
Wang Haixia, Budapest (HU)
( 740 ) Küller Andrea, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 37

Járműfényezés; járművek javítása és karbantartása; jármű mosás.

( 111 ) 228.269
( 151 ) 2019.06.27.
( 210 ) M 18 02946
( 220 ) 2018.10.09.
( 732 ) WIM GROUP Kft., Budapest (HU)
( 541 ) HOLI COLOR
( 511 ) 25
41

Ruházati cikkek.
Kulturális tevékenységek, rendezvényszervezés, szórakoztatás.

( 111 ) 228.270
( 151 ) 2019.06.27.
( 210 ) M 18 02951
( 220 ) 2018.10.10.
( 732 ) Walmark a.s., Oldřichovice 44 (CZ)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Marslakócskák. Hogy egy nap túlnőhessenek rajtunk
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti termékek, vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek; higiéniai termékek gyógyászati

célokra; táplálékkiegészítők; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és
anyagok, bébiételek; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; vitaminkészítmények ételkiegészítők
formájában; fertőtlenítőszerek; gyógyszeres fogkrémek és szirupok; herbateák és gyógynövénykivonatok orvosi
célokra; gyógyszeres ételkiegészítők, táplálékkiegészítők és diétás ételkészítmények gyógyászati használatra,
melyeket instant élelmiszerként vagy önálló keverékként napi rendszerességgel használnak diétás
ételkiegészítőként; gyógyszeres ételkiegészítők, táplálékkiegészítők és diétás ételkészítmények gyógyászati
használatra, melyeket instant élelmiszerként vagy önálló keverékként napi rendszerességgel használnak diétás
ételkiegészítőként, és melyek tejporból vagy állati- vagy zöldségproteinből állnak és vitamint, ásványi anyagokat,
nyomelemeket vagy cukorkiegészítőt is tartalmaznak; proteinkészítmények vagy proteines ételek orvosi
használatra; vitaminnal és ásványi anyagokkal dúsított élelmiszerek koncentrátum formájában orvosi használatra
táplálékkiegészítőként; táplálékkiegészítők nem gyógyászati használatra, melyek ebbe az osztályba tartoznak.
35

Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítményekkel, valamint gyógyászati eszközökkel

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

terjesztése, álláshirdetések formájában is, egységes megjelenési kép kialakítása vállalatok számára a médiákban;
vásári megjelenések koncepcionálása, szervezése és lebonyolítása; reklám- és eladástámogató koncepciók
kidolgozása és készítése; az interneten üzleti és marketinginformációkat biztosító piackutatás; tájékoztató
események lebonyolítása szakmai üzleti kérdésekben az egészségügy területén; szerződések letárgyalása
gyógyszertárakkal, nagykereskedőkkel, gyógyszertárakkal együttműködőkkel, egészségügyi szolgáltatókkal,
egészségügyi ellátókkal, idősotthonokkal és ápolási otthonokkal; üzleti könyvvizsgálat; főként közegészségügyi
szervezettel kapcsolatos könyvelés; a közfigyelem felhívása az egészségügyi rendellenességek kezelésének és
gyógyításának szükségességére, valamint az ilyen rendellenességek kezelése; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és
higiéniai készítmények, valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; gyógyszerészeti,
állatgyógyászati és higiéniai készítményekkel, valamint gyógyászati eszközökkel kapcsolatos online kis- és
nagykereskedelmi szolgáltatások; online kereshető reklámútmutató szolgáltatása gyógyszerészeti termékekkel és
gyógyászati eszközökkel kapcsolatban.
( 111 ) 228.271
( 151 ) 2019.06.27.
( 210 ) M 18 03220
( 220 ) 2018.10.30.
( 732 ) Bakonyi-Kiss Attila, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Vincze Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

Vendéglátás (élelmezés).

( 111 ) 228.272
( 151 ) 2019.06.27.
( 210 ) M 18 03081
( 220 ) 2018.10.24.
( 732 ) Spasic Vladimir, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Szánthó Pál, Budapest
( 541 ) BUDAPESTXPLORE HADITENGERÉSZETI ÉS HAJÓZÁSI MÚZEUM
( 511 ) 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).
( 111 ) 228.273
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( 151 ) 2019.06.27.
( 210 ) M 18 02956
( 220 ) 2018.10.11.
( 732 ) BeautyStation Europe Group Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Pintz és Társai Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 44

Fodrász szolgáltatás; hajfonási szolgáltatások; hajfonás; hajkezelés; hajformázás; hajápolási szolgáltatások;

hajápolással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; fejbőrápolási szolgáltatások; sminkszolgáltatások; sminkelési
tanácsadás és annak alkalmazása; bőrápolási szolgáltatások; arcápolási szolgáltatások; szépségápolás;
szépségszalon szolgáltatások.
( 111 ) 228.274
( 151 ) 2019.06.27.
( 210 ) M 18 02959
( 220 ) 2018.10.12.
( 732 ) ifj. Molnár István, Ajka (HU)
( 546 )

( 511 ) 12
35

Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
Targoncák kis- és nagykereskedelme.

( 111 ) 228.275
( 151 ) 2019.06.27.
( 210 ) M 18 02960
( 220 ) 2018.10.12.
( 732 ) PQ PARTNERS LIMITED, Nicosia (CY)
( 541 ) Simply You Pharmaceuticals
( 511 ) 3

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

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

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

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

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

szereplő valamennyi áru).
29

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

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

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

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

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

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 228.276
( 151 ) 2019.06.27.
( 210 ) M 18 02962
( 220 ) 2018.10.12.
( 732 ) BÁV FAKTOR Pénzügyi Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Mohos László Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); elektronikus számlázás, elektronikus dokumentumcsere
és archiválási szolgáltatás.
36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 228.277
( 151 ) 2019.06.27.
( 210 ) M 18 02963
( 220 ) 2018.10.12.
( 732 ) BÁV FAKTOR Pénzügyi Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Mohos László Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) FLEXIBILL AZ OKOSSZÁMLA
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); elektronikus számlázás, elektronikus dokumentumcsere
és archiválási szolgáltatás.
36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 228.278
( 151 ) 2019.06.27.
( 210 ) M 18 02964
( 220 ) 2018.10.12.
( 732 ) BÁV FAKTOR Pénzügyi Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
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( 740 ) Dr. Mohos László Ügyvédi Iroda, Budapest

( 541 ) FLEXIBILL
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); elektronikus számlázás, elektronikus dokumentumcsere
és archiválási szolgáltatás.
36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 228.279
( 151 ) 2019.06.27.
( 210 ) M 18 01925
( 220 ) 2018.06.21.
( 732 ) Porcsalmy Imre, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Peszlen Zoltán ügyvéd, Peszlen Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 12

Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 228.280
( 151 ) 2019.06.28.
( 210 ) M 18 03254
( 220 ) 2018.11.05.
( 732 ) Tuti.hu Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
39

Kiskereskedelmi szolgáltatások; webáruházak szolgáltatásai; online kiskereskedelem.
Csomagküldő szolgáltatás.

( 111 ) 228.284
( 151 ) 2019.07.01.
( 210 ) M 18 03267
( 220 ) 2018.11.06.
( 732 ) LocArt Concept Kft., Szentendre (HU)
( 541 ) LOCART
( 511 ) 14

Ékszerek, drágakövek és féldrágakövek.

19

Nem fém építőanyagok; nem fémből készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.

40

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

41

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

( 111 ) 228.285
( 151 ) 2019.07.01.
( 210 ) M 18 03820
( 220 ) 2018.12.19.
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( 732 ) Colt Hungária Tűzvédelmi és Klímakontroll Kft., Isaszeg (HU)

( 546 )

( 511 ) 9

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

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

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

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
37

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

szolgáltatás).
( 111 ) 228.286
( 151 ) 2019.07.01.
( 210 ) M 18 03529
( 220 ) 2018.11.27.
( 732 ) Qver Land Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kovács Kond Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 11

Főzőberendezések.

20

Bútorok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz.

21

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

villák kivételével.
( 111 ) 228.287
( 151 ) 2019.07.01.
( 210 ) M 18 03549
( 220 ) 2018.11.29.
( 732 ) BioCo Magyarország Kft., Lőrinci (HU)
( 541 ) OSTEOFEMIN
( 511 ) 3

Nem gyógyhatású kozmetikumok, eszenciaolajok; aromatikus anyagok [esszencia olajok]; balzsamok nem

gyógyászati célokra; bőrápoló kozmetikumok; esszenciális olajok; fitokozmetikai készítmények; fürdősók nem
gyógyászati használatra; gyógynövénykivonatok kozmetikai célokra; kozmetikai célú folyadékok, oldatok;
kozmetikai krémek; kozmetikai szerek; leheletfrissítő készítmények személyes higiéniai célokra; masszázs zselék,
gélek, nem gyógyászati célokra; naptejek; napvédő, napozó készítmények [kozmetikumok]; nem gyógyhatású
fürdőkészítmények; olajok testápolási, higiéniai célokra; samponok; tisztító tejek kozmetikai használatra.
5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; vitamin és ásványi anyag kiegészítők; ásványvizek gyógyászati
használatra; gyógyhatású balzsamok, kenőcsök, krémek; bedörzsölő szerek; bőrkeményedés és aranyér elleni
készítmények; antioxidáns kiegészítők és tabletták; gyógyászati célokra kialakított diabetikus élelmiszerek;
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táplálékkiegészítők és diétás készítmények; pezsgő vitamintabletták; vitaminos gumicukorkák; folyékony

vitaminkiegészítők; vitamin italok és cseppek; élelmi rostok; étvágycsökkentők; fitoterápiás készítmények
gyógyászati használatra; fogyasztó tabletták, kapszulák; gyógyászati célra alkalmas, homogenizált élelmiszerek;
gyógyhatású olajok; gyógyteák; gyógynövények; gyógynövénykivonatok; immunerősítők;
gyógytápanyag-készítmények terápiás vagy gyógyászati használatra; izzadás és lábizzadás elleni szerek;
ásványianyag, nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra; vitaminkészítmények; pasztillák, cukorkák
gyógyszerészeti célokra; rágógumi egészségügyi használatra; szirupok gyógyszerészeti használatra; szérumok;
táplálékkiegészítők; vitaminkészítmények; gyógynövény-, ásványi anyag- és vitamin-kiegészítők speciális
étrendet igénylő személyeknek; növényi kivonatokat, koncentrátumokat, hatóanyagokat tartalmazó élelmiszerek;
különleges táplálkozási célú élelmiszerek; speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek; sportolóknak szánt
élelmiszerek.
30

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

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

( 111 ) 228.289
( 151 ) 2019.07.01.
( 210 ) M 18 03542
( 220 ) 2018.11.28.
( 732 ) Belicza Beáta, Sződ (HU)
( 546 )
( 511 ) 18

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

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

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

28

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

( 111 ) 228.290
( 151 ) 2019.07.01.
( 210 ) M 18 03671
( 220 ) 2018.12.10.
( 732 ) FámaFirst Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Dencső Dávid, Budapest
( 546 )

( 511 ) 39

Postai kézbesítés és futárszolgáltatások; futárszolgáltatások; csomagok futárposta általi kézbesítése.

( 111 ) 228.293
( 151 ) 2019.07.04.
( 210 ) M 19 00142
( 220 ) 2019.01.18.
( 732 ) ADVERSIO Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Molnár M. Beáta ügyvéd, Budapest
( 541 ) ADVERSIO
( 511 ) 35
42

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari

elemzési és ipari kutatási szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
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( 111 ) 228.294
( 151 ) 2019.07.04.
( 210 ) M 19 00129
( 220 ) 2019.01.17.
( 732 ) Dr. Bodri István Géza, Szekszárd (HU)
( 740 ) Dr. Pókai Krisztina Erzsébet ügyvéd, Szekszárd
( 541 ) BODRI OPTIMUS
( 511 ) 33
43

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.
Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 228.295
( 151 ) 2019.07.04.
( 210 ) M 18 03741
( 220 ) 2018.12.17.
( 732 ) Szarvasi Háztartásigép Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 21

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

villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok;
takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,
porcelán- és fajanszáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 228.297
( 151 ) 2019.07.04.
( 210 ) M 18 03606
( 220 ) 2018.12.04.
( 732 ) ZAC Property Invest Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kerényi Géza Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Gozsdu Parkoló
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 228.298
( 151 ) 2019.07.04.
( 210 ) M 18 03604
( 220 ) 2018.12.03.
( 732 ) Reused Products Kft., Miskolc (HU)
( 740 ) Mayer M. Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,
M1533

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 13. szám, 2019.07.15.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és

csiszolószerek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
31

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

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és
virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta (az osztály
betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 228.299
( 151 ) 2019.07.04.
( 210 ) M 18 03603
( 220 ) 2018.12.03.
( 732 ) Reused Products Kft., Miskolc (HU)
( 740 ) Mayer M. Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Alubaba - Újragondolva - Újratöltve
( 511 ) 3

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

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

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
31

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

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és
virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta (az osztály
betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 228.300
( 151 ) 2019.07.04.
( 210 ) M 18 03461
( 220 ) 2018.11.20.
( 732 ) Szabó György, Bükkszentkereszt (HU)
( 740 ) Dr.Miskolczi Mária, Budapest
( 541 ) GYÖRGYTEA
( 511 ) 5
35

Gyógyhatású teák, főzetek; gyógynövények; gyógyteák.
Gyógynövénykészítmények, gyógyteák kis- és nagykereskedelme; beleértve ezen termékek online

kiskereskedelmét, és az értékesítéshez kapcsolódó fogyasztói tanácsadást.
41

Gyógynövényes népi gyógyászatról szóló előadások és szemináriumok, valamint gyakorlati képzések és

terepen történő szemléltetés (túrák) szervezése és lebonyolítása, illetve e tárgykörben tematikus rendezvények
szervezése és lebonyolítása.
( 111 ) 228.301
( 151 ) 2019.07.04.
( 210 ) M 18 03463
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( 220 ) 2018.11.20.
( 732 ) Szabó György, Bükkszentkereszt (HU)
( 740 ) Dr.Miskolczi Mária, Budapest
( 541 ) Gyuri bácsi gyógynövényteái
( 511 ) 5
35

Gyógyhatású teák, főzetek; gyógynövények; gyógyteák.
Gyógynövénykészítmények, gyógyteák kis- és nagykereskedelme; beleértve ezen termékek online

kiskereskedelmét, és az értékesítéshez kapcsolódó fogyasztói tanácsadást.
( 111 ) 228.302
( 151 ) 2019.07.04.
( 210 ) M 18 03464
( 220 ) 2018.11.20.
( 732 ) Szabó György, Bükkszentkereszt (HU)
( 740 ) Dr.Miskolczi Mária, Budapest
( 541 ) Gyuri bácsi gyógynövénytúrái
( 511 ) 41

Gyógynövényes népi gyógyászatról szóló előadások és szemináriumok, valamint gyakorlati képzések és

terepen történő szemléltetés (túrák) szervezése és lebonyolítása, illetve e tárgykörben tematikus rendezvények
szervezése és lebonyolítása.
( 111 ) 228.304
( 151 ) 2019.07.04.
( 210 ) M 18 03460
( 220 ) 2018.11.20.
( 732 ) Szabó György, Bükkszentkereszt (HU)
( 740 ) Dr.Miskolczi Mária, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5
35

Gyógyhatású teák, főzetek; gyógynövények; gyógyteák.
Gyógynövénykészítmények, gyógyteák kis- és nagykereskedelme; beleértve ezen termékek online

kiskereskedelmét, és az értékesítéshez kapcsolódó fogyasztói tanácsadást.
41

Gyógynövényes népi gyógyászatról szóló előadások és szemináriumok, valamint gyakorlati képzések és

terepen történő szemléltetés (túrák) szervezése és lebonyolítása, illetve e tárgykörben tematikus rendezvények
szervezése és lebonyolítása.
( 111 ) 228.305
( 151 ) 2019.07.04.
( 210 ) M 18 03459
( 220 ) 2018.11.20.
( 732 ) Szabó György, Bükkszentkereszt (HU)
( 740 ) Dr.Miskolczi Mária, Budapest
( 546 )
( 511 ) 41

Gyógynövényes népi gyógyászatról szóló előadások és szemináriumok, valamint gyakorlati képzések és

terepen történő szemléltetés (túrák) szervezése és lebonyolítása, illetve e tárgykörben tematikus rendezvények
szervezése és lebonyolítása.
( 111 ) 228.306
( 151 ) 2019.07.04.
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( 210 ) M 18 03458
( 220 ) 2018.11.20.
( 732 ) Szabó György, Bükkszentkereszt (HU)
( 740 ) Dr.Miskolczi Mária, Budapest
( 541 ) BÜKKI FÜVESEMBER
( 511 ) 5
35

Gyógyhatású teák, főzetek; gyógynövények; gyógyteák.
Gyógynövénykészítmények, gyógyteák kis- és nagykereskedelme; beleértve ezen termékek online

kiskereskedelmét, és az értékesítéshez kapcsolódó fogyasztói tanácsadást.
41

Gyógynövényes népi gyógyászatról szóló előadások és szemináriumok, valamint gyakorlati képzések és

terepen történő szemléltetés (túrák) szervezése és lebonyolítása, illetve e tárgykörben tematikus rendezvények
szervezése és lebonyolítása.
( 111 ) 228.307
( 151 ) 2019.07.04.
( 210 ) M 18 03457
( 220 ) 2018.11.20.
( 732 ) Szabó György, Bükkszentkereszt (HU)
( 740 ) Dr.Miskolczi Mária, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyhatású teák, főzetek; gyógynövények; gyógyteák.

( 111 ) 228.311
( 151 ) 2019.07.04.
( 210 ) M 18 03690
( 220 ) 2018.12.12.
( 732 ) profession.hu Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Kántor, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Szoftverek; adatok keresését és kinyerését lehetővé tevő számítógépes szoftverek; applikációs szoftver;

letölthető szoftveralkalmazások; munkaerő-menedzsment szoftverek; mobil alkalmazások; számítógépes
e-kereskedelmi szoftver; számítógépes szoftver programok adatbáziskezeléshez; számítógépes programok online
adatbázisokhoz való hozzáféréshez, böngészéshez és kereséshez; számítógépes szoftver reklámozáshoz; üzleti
szoftverek.
35

Emberi erőforrás menedzsment és munkaerő-toborzási szolgáltatások; munkaerő toborzáshoz kapcsolódó

igazgatási tanácsadás; üzleti működési segítségnyújtás vállalatok számára; üzleti folyamatkezelés és tanácsadás;
reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre bocsátása; cégek
bemutatása az interneten és egyéb médiákban; egyéni reklámok elkészítése mások számára; hirdetési- és
reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás; hirdetések elhelyezése; interneten keresztül
biztosított hirdetési szolgáltatások; internetes reklámfelület bérbeadása álláshirdetésekhez; hirdetésszervezés;
munkaerő toborzással, fejvadászattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; reklámok megjelenítése mások részére;
reklámszövegírás; reklámtervezés és -elhelyezés; hirdetéssel kapcsolatos tanácsadás, konzultáció; reklámozáshoz,
népszerűsítéshez és marketinghez kapcsolódó szaktanácsadó szolgáltatások; álláshirdetés; állásbörzék szervezése
és lebonyolítása; állásközvetítő irodák; állásközvetítői konzultáció; fejvadász szolgáltatás; foglalkoztatási
konzultáció, tanácsadás; humán erőforrás részlegként való működés mások számára; humán erőforrásokkal
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kapcsolatos konzultáció; munkaerő-felvételi tanácsadás; munkaerő alkalmassági vizsgálata; munka- és munkaerő

közvetítés; munka- és karrier lehetőségekre vonatkozó információs szolgáltatások; segítségnyújtás személyzeti
kérdésekben; rövid önéletrajzok készítése mások számára; munkavállalással kapcsolatos információk
szolgáltatása; munkaerő-toborzással kapcsolatos információnyújtás; munkaerő-toborzás; munkaerő-közvetítéssel
kapcsolatos konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; munkaerő toborzási hirdetés; munkaerő toborzáshoz
kapcsolódó interjú szolgáltatások; személyiségvizsgálat munkaerő-toborzási célokra; szakmai önéletrajz írása
mások számára; szakmai hozzáértés tesztelése; üzletszervezéssel és üzletvezetéssel kapcsolatos szaktanácsadás a
személyzeti menedzsment terén; üzleti munkaerő-toborzással kapcsolatos tanácsadás; toborzási információk
nyújtása globális számítógépes hálózaton keresztül; reklámozással, hirdetéssel kapcsolatos statisztikák
összeállítása; karriertervezési szolgáltatások.
41

Konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos szemináriumok

szervezése; blogírási szolgáltatások; elektronikus kiadványok megjelentetése.
42

Információtechnológiai [IT] szolgáltatások; adatbányászat; multimédiás termékek tervezése és fejlesztése;

számítógépes adatbázisok tervezése; számítógépes rendszerek tervezése; weboldal készítési és karbantartási
szolgáltatás; weboldalak tervezése és készítése; alkalmazás-szolgáltatás; információtechnológiai [IT] konzultáció,
tanácsadás és információs szolgáltatások; keresőmotorok biztosítása kommunikációs hálózatokon való
adatszerzéshez; adatbázis kezelésére szolgáló szoftverek tervezése és fejlesztése; internetes weboldalak
összegyűjtése.
( 111 ) 228.312
( 151 ) 2019.07.04.
( 210 ) M 18 03270
( 220 ) 2018.11.05.
( 732 ) SAVENCIA SA, VIROFLAY (FR)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) MEDVE SZELETEM. SZELETNI FOGOD!
( 511 ) 29

Tej, sajt és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

( 111 ) 228.313
( 151 ) 2019.07.04.
( 210 ) M 18 03808
( 220 ) 2018.12.19.
( 732 ) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Mészárosné Dónusz Katalin szabadalmi ügyvivő, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Pályázatok kiírása, pályázatokkal kapcsolatos hirdetés, ügyintézés.

36

Pénzügyi szolgáltatások pályázati díjakkal kapcsolatosan.

41

Nevelés, oktatás, sport és kulturális tevékenység, fiatal tehetségek támogatása a sport, a művészet és a

tudomány területén, helyi közösségek oktatása, sport és kulturális tevékenységek támogatása,
tehetséggondozásban részt vevő szakemberek támogatása, díjazása.
44

Orvosi szolgáltatások, élmény és művészeti terápiás programok fogyatékkal élő és veszélyeztetett

gyermekek számára.
( 111 ) 228.314
( 151 ) 2019.07.04.
( 210 ) M 18 03809
( 220 ) 2018.12.19.
( 732 ) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Mészárosné Dónusz Katalin szabadalmi ügyvivő, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
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( 541 ) MOL ALAPÍTVÁNY

( 511 ) 35

Pályázatok kiírása, pályázatokkal kapcsolatos hirdetés, ügyintézés.

36

Pénzügyi szolgáltatások pályázati díjakkal kapcsolatosan.

41

Nevelés, oktatás, sport és kulturális tevékenység, fiatal tehetségek támogatása a sport, a művészet és a

tudomány területén, helyi közösségek oktatása, sport és kulturális tevékenységek támogatása,
tehetséggondozásban részt vevő szakemberek támogatása, díjazása.
44

Orvosi szolgáltatások, élmény és művészeti terápiás programok fogyatékkal élő és veszélyeztetett

gyermekek számára.
A rovat 218 darab közlést tartalmaz.
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