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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 210 ) M 18 01754
( 220 ) 2018.06.11.
( 731 ) ITALIAMILK Kft., Mezőtúr (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Olasz receptúra alapján készült sajtok; olasz receptúra alapján készült sajttermékek; olasz receptúra alapján

készült friss sajt; olasz receptúra alapján készült füstölt sajt; olasz receptúra alapján készült kemény sajt; olasz
receptúra alapján készült feldolgozott sajtok; olasz receptúra alapján készült érlelt sajtfélék; olasz receptúra
alapján készült penésszel érlelt sajt; olasz receptúra alapján készült bivalytejből készült sajt; olasz receptúra
alapján készült puhára érlelt sajt; olasz receptúra alapján készült fűszernövényeket tartalmazó sajtok; olasz
receptúra alapján készült fűszereket tartalmazó sajtok; olasz receptúra alapján készült alacsony zsírtartalmú
sajtok; olasz receptúra alapján készült fehér lágy sajtok; olasz receptúra alapján készült friss (nem érlelt) sajt;
olasz receptúra alapján készült fehér puha sajtok; olasz receptúra alapján készült mozzarella sajt; olasz receptúra
alapján készült ricotta sajt; olasz receptúra alapján készült scarmoza sajt; olasz receptúra alapján készült pizza
mozzarella sajt; olasz receptúra alapján készült caciocavallo sajt; olasz receptúra alapján készült provolone sajt;
olasz receptúra alapján készült formaggio fresco sajt; olasz receptúra alapján készült formagio stagionato sajt;
olasz receptúra alapján készült silano stagionato sajt; olasz receptúra alapján készült burrata sajt; olasz receptúra
alapján készült cannolo con ricotta sajt; olasz receptúra alapján készült tejtermékek; tej; bivalytej; olasz receptúra
alapján készült tejszín; olasz receptúra alapján készült tejsavó; olasz receptúra alapján készült tejföl; olasz
receptúra alapján készült kolbász; olasz receptúra alapján készült kolbásztermékek; olasz receptúra alapján
készült kolbászok, tartósítva; olasz receptúra alapján készült nyers kolbász; olasz receptúra alapján készült füstölt
kolbászok; olasz receptúra alapján készült szalámi; olasz receptúra alapján készült bolognai típusú szalámi; olasz
receptúra alapján készült mortadella.
40

Sajtfüstölés; sajtkészítés; húsfüstölés; tejfeldolgozás.

44

Gazdálkodás (állatok).

( 210 ) M 18 02529
( 220 ) 2018.08.30.
( 731 ) Exploding Kittens, L.P., California (US)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály és dr. Tilk Rita, Budapest
( 541 ) ROBBANÓ CICÁK
( 511 ) 28

Játékok, nevezetesen játék akciófigurák, játékfigurák, plüss játékszerek, és kitömött játékállatok, melyek

minden esetben képzeletbeli élőlényeket ábrázolnak; pénzbedobós játékgépek; játékkártyák.
( 210 ) M 18 02826
( 220 ) 2018.09.26.
( 731 ) Bartha Sándor, Budapest (HU)
Bartha Balázs, Budapest (HU)
( 740 ) Bartha Sándor, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 32
35

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

( 210 ) M 18 03487
( 220 ) 2018.11.22.
( 731 ) Szederkényi Zsolt, Székesfehérvár (HU)
( 541 ) Urban Dance
( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 03521
( 220 ) 2018.11.26.
( 731 ) Gravity Brewing Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Gürtl Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32
43

Árpabor (sör); malátacefre; malátasör; söralapú koktélok; sörcefre; sörök.
Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 03824
( 220 ) 2018.12.20.
( 731 ) Vasas Katalin, Budapest (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

Életjáradéki szerződések kötésével kapcsolatos szolgáltatások; járadékok biztosítása; pénzügyi

szolgáltatások; pénzügyi tanácsadás.
45

Jogi információs szolgáltatások; jogi szolgáltatások; jogi ügyekkel kapcsolatos információs szolgáltatások.

( 210 ) M 19 00043
( 220 ) 2019.01.09.
( 731 ) FitBite Kft., Abony (HU)
( 740 ) Juhász és Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged
M1575

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 14. szám, 2019.07.29.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 541 ) FitBite
( 511 ) 29

Alacsony zsírtartalmú burgonyachipsek; albumin étkezésre; algakivonatok élelmiszerekhez; alginátok

táplálkozási célra; csokoládés mogyoróvaj; darált mandula; dióféle-alapú kenhető krémek; dióféle-alapú krémek;
dzsemek, lekvárok [nem citrusfélékből]; étkezési kókuszolaj; étkezési kukoricaolaj; étkezési olajok; étkezési
szezámolaj; extra szűz olívaolaj; földimogyoró, elkészítve; földimogyorótej-alapú italok; gyömbérdzsem;
gyümölcs alapú snackek; gyümölcsbefőttek (1); gyümölcsbefőttek (2); gyümölcs csípsz; gyümölcshéj;
gyümölcskocsonya, -zselé; gyümölcskonzervek; gyümölcsök, tartósított; gyümölcspép; gyümölcssaláták;
hummusz [csicseriborsókrém]; ízesített mogyorók, diók; joghurt; kandírozott [cukrozott] mogyorók/diók;
kandírozott, kristályosított gyümölcsök; kókuszdiótej-alapú italok; kókuszdiótej konyhai használatra; kókuszolaj
és -zsír [étkezési]; kókusztej; kókusztejalapú italok; kókusztej étkezési használatra; kókuszvaj; lecitin étkezési
célokra; lekvárok [citrusfélékből]; lenmagolaj kulináris célokra; liofilizált zöldségek; magvak, elkészítve;
mandulatej (2); mandulatej-alapú italok; mandulatej étkezési célokra; margarin; milk shake-ek [tejturmixok];
mogyoró, előkészített; mogyorók, elkészített; mogyorótej; mogyorótej étkezési célokra; mogyoróvaj;
napraforgómag, elkészítve; napraforgóolaj, étkezési; növényi alapú tejszín; olívaolaj, étkezési; padlizsánkrém;
pálmamag olaj, táplálkozási használatra; pálmaolaj táplálkozási használatra; paradicsomlé főzéshez;
paradicsompüré (1); paradicsompüré (2); pektin táplálkozásra; pirított tengeri alga; préselt gyümölcspép;
repceolaj, étkezési; rizstej; rizstej étkezési használatra; szárított, aszalt kókuszdió; szárított zöldségek; tahini
[szezámmagkrém]; tejpótlók; zabtej; zöldségek, főtt; zöldségek, tartósított; zöldséges mousse-ok [habok];
zöldségkonzervek; zöldséglevek főzéshez; zöldségleves készítmények; zöldségsaláták; zöldségvelőkrém; zselatin
(2), zselék; zsírok, étkezési; zsírtartalmú anyagok étkezési zsírok előállításához; zsírtartalmú keverékek, kenyérre.
30

Agávé szirup [természetes édesítőszer]; almaszósz [ízesítők/fűszerek]; ánizsmag; árpa őrlemény; babliszt;

briós; chips [gabonakészitmény]; chow-chow [zöldséges ízesítő]; chutney [fűszeres ízesítő]; cikória [pótkávé];
csokoládé; csokoládé alapú szendvicskrémek; csokoládé-bevonatú diófélék; csokoládéból készült tortadíszek;
csokoládés italok tejjel; csokoládés italporok; csokoládés mousse-ok [habok]; desszert mousse-ok [cukrászárú];
diófélékből készült lisztek; dióféléket tartalmazó csokoládés krémek; dióféléket tartalmazó kenhető csokoládék;
durva árpaliszt; édesgyökér [cukrászáru]; édesgyökér [édesség]; édességek karácsonyfák díszítéséhez; ételízesítő
[fűszer]; ételkeményítő; fagyasztott joghurtok [fagylaltok, jégkrémek]; fagyasztva szárított ételek, fő
összetevőként rizzsel; fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként tésztával; fagylaltok és jégkrémek (1);
fagylaltok és jégkrémek (2); fagylaltok és jégkrémek (3); fagylaltporok; feldolgozott hajdina; feldolgozott magok
fűszerezési használatra; feldolgozott magvak fűszerezéshez; feldolgozott quinoa; fondant, tortamáz;
földimogyorós édességek; gabonakészítmények; gabonaszeletek; gofri; gyömbérkenyér, mézeskalács;
gyümölcsös sütemények/torták; gyümölcsös zselés cukor [édességek]; gyümölcsszószok; habcsókok; hajdinaliszt
[élelmiszerekhez]; halva [édességféle]; ízesítők italokhoz [kivéve illóolajok]; ízesítőszerek süteményekhez
[kivéve illóolajok]; jeges tea; kakaó; kakaóalapú italok; kakaóitalok tejjel; kandiscukor (1); kandiscukor (2);
kandiscukor (3); karamellák [cukorkák]; karamellkrém [karamellizált tejkrém]; kávé alapú italok; kávéaromák;
kávé, pörköletlen; kávé tejjel, kekszek, rágcsálnivalók; kenyér; kenyér kovász nélkül, macesz; ketchup [szósz];
kétszersültek; kimcshi-palacsinta (erjesztett zöldséges palacsinta); konyhasó; kruton (piritott zsemlekocka);
kukoricadara (1); kukoricadara (2); kukorica, darált; kukoricaliszt; kukoricapehely; kukorica, sült; leheletfrissítő
mentabonbonok; leheletfrissítő rágógumi; lenmag étkezési célokra [ízesítés]; lenmag étkezési célokra
[ízesítőszer]; lepények; liofilizált ételek, fő összetevőként rizzsel; liszt; lisztalapú gombócok; lisztből készült
tészták; lomper [burgonya alapú lepénykenyér]; macaron [mandulás cukrászsütemény]; magas protein tartalmú
gabonaszeletek; majonéz; makaróni; mandulás édességek; marcipán; marcipán massza; marinádok [fűszeres
pácok]; menta cukrászati használatra; mentolos cukorkák; metélttészta-alapú készételek; metélt tészta, nudli,
galuska (1); metélt tészta, nudli, galuska (2); méz; müzli; növényi készítmények pótkávéként való használatra;
nyers tészták; okonomiyaki japán ízesített palacsinta]; onigiri [rizsgolyók]; palacsinták; pálmacukor;
paradicsomszósz; pastila [orosz gyümölcsös sütemény]; pasztillák, szögletes cukorkák [édességek]; pattogatott
kukorica; pesto [szósz]; petits fours [sütemény]; piccalilli (zöldséges, fűszeres szósz); pizza; pótkávé; pralinék;
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propolisz; pudingok (1); pudingok (2); rágógumi; ravioli; rizs; rizs alapú rágcsálnivalók; rizskeksz [senbei];

rizspép étkezési célokra; rizspuding; rizssütemény; salátaöntetek; snack ételek (gabona alapú-); soba tészta [japán
hajdinametélt, nyers]; spagetti; sűrítőszerek főzéshez; süteményekhez való tészta; süteményporok; süteménytészta
(1); süteménytészta (2); süteménytészta (3); süteménytészta (4); süteménytészta (5); sütőpor; sütőszóda
[szódabikarbóna sütési célokra]; szendvicsek; szirupok és melasz (1); szirupok és melasz (2); szörbetek
[fagylaltok]; tápióka; tápiókaliszt; tea; tea alapú italok; teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; teák
[nem gyógyászati használatra]; tejszínhabot keményítő termékek; természetes édesítőszerek; tésztaöntetek;
tortilla; tükörmáz [tükörglazúr]; udon japán metélt; vajas kekszek [Petit-beurre]; vanília [ízesítőszer]; vanillin
[vaníliapótló]; vörösáfonya-szósz [ízesítők/fűszerek]; zab alapú ételek; zabdara (1); zabdara (2); zabdara (3);
zabdara (4); zellersó; zsemlék; zsemlemorzsa.
32

Alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes teaízű italok; aloe vera

italok, alkoholmentes; ásványvíz [italok]; energiaitalok; gyömbéres üdítőital; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok,
alkoholmentes; izotóniás italok, kávé ízesítésű üdítőitalok; készítmények italokhoz; limonádék; litiumos vizek;
mandulatej (1); méz alapú alkoholmentes italok; paradicsomlevek [italok]; pasztillák szénsavas italokhoz; porok
szénsavas italokhoz; proteinnel dúsított sportitalok; rizsalapú italok, melyek nem tejpótlók; smoothie-k
[gyümölcs- vagy zöldségitalok]; szénsavas víz; szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz; tejsavó alapú italok;
üdítőitalok; vizek [italok]; zöldséglevek [italok].
( 210 ) M 19 00054
( 220 ) 2019.01.10.
( 731 ) Iron & Smith Vagyonkezelő Kft., Szada (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Asepso
( 511 ) 3

Szappanok; mosókrémek (szappanok); folyékony szappalok; illatosított szappanok; kézmosó szappanok;

pipere szappanok; toalett szappanok; zselés szappanok; lábizzadásgátló szappanok; szappanok testápoláshoz;
kézműves szappanok; granulált szappanok; kozmetikai szappanok; szappanok személyes használatra; tusfürdők;
samponok; mosóporok; fogkrémek; kenőcs stiftek; korrektor stiftek; napvédő stiftek; borotválkozó stiftek, stickek
(készítmények), dezodorok egyéni használatra stiftek formájában.
5

Fertőtlenítőszerek.

( 210 ) M 19 00067
( 220 ) 2019.01.14.
( 731 ) Elcin Gökhan, Budapest (HU)
( 740 ) Izsó és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Hirdetési és reklámszolgáltatások; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk

számítógépes adatbázisokba való rendezése; írott kommunikáció és adatok regisztrálása; on-line hirdetői
tevékenység számítógépes hálózaton; statisztikák összeállítása; üzleti értékelések; üzleti konzultációs
szolgáltatások.
( 210 ) M 19 00276
( 220 ) 2019.01.31.
( 731 ) FCI Kompozit Szigetelő Kft., Tápiószecső (HU)
( 740 ) dr. Csumpilla Rita, Budapest
( 546 )

( 511 ) 17

Szigetelők; dielektrikumok (szigetelők); üveggyapot szigetelési célokra; vágányszigetelő anyagok.
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( 210 ) M 19 00359
( 220 ) 2019.02.06.
( 731 ) KÉSZ - Ventus Projekt Korlátolt Felelősségű Társaság, Szeged (HU)
( 740 ) Dr. Szokolay Fanny, Szeged
( 546 )

( 511 ) 32

Alkoholmentes almabor; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes

gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; alkoholmentes koktélok; alkoholmentes teaízű italok; aloe vera italok,
alkoholmentes; árpabor [sör]; ásványvíz [italok]; asztali vizek; energiaitalok; gyömbéres üdítőital;
gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; kávé ízesítésű üdítőitalok; készítmények italokhoz;
komlókivonatok sör előállításához; limonádék; malátacefre; malátasör; mandulatej; méz alapú alkoholmentes
italok; mustok; paradicsomlevek [italok]; rizsalapú italok, melyek nem tejpótlók; smoothie-k [gyümölcs- vagy
zöldségitalok]; söralapú koktélok; sörbetek [italok]; sörcefre; sörök; szénsavas víz; szódavíz; szódavizek;
szójaalapú italok, nem tejpótlók; szőlőmust; szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz; tejsavó alapú italok;
üdítőitalok; vizek [italok]; zöldséglevek [italok].
33

Alkoholos esszenciák; alkoholos gyümölcskivonatok; alkoholos italok (sörök kivételével); alkoholos

kivonatok; almabor; ánizslikőr, anisette (1); ánizslikőr, anisette (2); aperitifek; arak [rizspálinka]; borok; brandy,
borpárlat; curacao; cseresznyepálinka; digesztív [emésztést elősegítő] italok [szeszesitalok]; égetett szeszesitalok;
gin; gyomorkeserű [bittér] italok; gyümölcstartalmú alkoholos italok; kevert alkoholos italok, nem söralapú;
koktélok; körtebor; likőrök; mentalikőr; mézsör; rizspálinka; rum; szaké; szeszes italok; vodka; whisky.
43

Átmeneti szállások kiadása; bár szolgáltatások; ételek díszítése; ételek elkészítésével kapcsolatos

tájékoztatás és tanácsadás; éttermi szolgáltatások; foglalás panziókban; főzőeszközök bérbeadása; gyorséttermek,
snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; magánszakács, személyi séf szolgáltatások; motelek;
önkiszolgáló éttermek (1); önkiszolgáló éttermek (2); panziók; recepciós szolgáltatások ideiglenes
elszállásoláshoz [érkezések és távozások ügyintézése]; szállásfoglalás; szállásügynökségek [szállodák, panziók];
szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások; terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek];
tortadíszítések; vendéglátás.
( 210 ) M 19 00360
( 220 ) 2019.02.06.
( 731 ) KÉSZ - Ventus Projekt Korlátolt Felelősségű Társaság, Szeged (HU)
( 740 ) Dr. Szokolay Fanny, Szeged
( 541 ) John Bull Pub
( 511 ) 43

Átmeneti szállások kiadása; bár szolgáltatások; ételek díszítése; ételek elkészítésével kapcsolatos

tájékoztatás és tanácsadás; éttermi szolgáltatások; foglalás panziókban; főzőeszközök bérbeadása; gyorséttermek,
snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; magánszakács, személyi séf szolgáltatások; motelek;
önkiszolgáló éttermek (1); önkiszolgáló éttermek (2); panziók; recepciós szolgáltatások ideiglenes
elszállásoláshoz (érkezések és távozások ügyintézése); szállásfoglalás; szállásügynökségek (szállodák, panziók);
szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások; terembérlés találkozókhoz (tárgyalótermek);
tortadíszítések; vendéglátás.
( 210 ) M 19 00457
( 220 ) 2019.02.14.
( 731 ) Tacos-Locos Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Tolvai-Sándor Gabriella Adél, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás; bár (szolgáltatások); gyorséttermek;

helyfoglalás panziókban; helyfoglalás szállodákban; hordozható épületek bérlete; kantinok, büfék, étkezdék;
kávéházak; motelek; nyugdíjasotthonok; óvodák; panziók; rendezvényhez termek kölcsönzése; sátrak
kölcsönzése; szálláshely lefoglalása (időleges); szállásügynökségek (szállodák, panziók); szállodai szolgáltatások;
székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; táborhelyek hasznosítása; turistaházak; vendéglátóipar.
( 210 ) M 19 00499
( 220 ) 2019.02.16.
( 731 ) Digital Studios Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Filmek és videofilmek gyártása.

( 210 ) M 19 00540
( 220 ) 2019.02.20.
( 731 ) CJ CGV CO., LTD. (A Corean Corporation), Yongsan-gu, Seoul (KR)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) SCREENX
( 511 ) 41

Színházak üzemeltetése; filmszínházi előadások, filmbemutatók, filmszínházi szolgáltatások; filmszínházak;

szórakozási, szórakoztatási információk; mozifilmek forgalmazása; információk és cikkek szolgáltatása a film, a
filmkészítés és a szórakoztatás területén, globális számítógépes hálózaton keresztül; nem letölthető cikkek on-line
elérhetőségének biztosítása a film, a filmkészítés és a szórakoztatás területén; szórakoztató műsorok és előadások,
zenei koncepciók, zenei előadások, operák, televíziós műsorok vagy játékok készítése; filmek feliratozása;
filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése; mozifilmek kölcsönzése; sportlétesítmények biztosítása és működtetése;
nem letölthető elektronikus kiadványok, könyvek, időszaki kiadványok, hírlevelek, folyóiratok és magazinok, a
zene, tánc, koncertek, előadások, filmek, szórakoztatás és szórakozás területén; kulturális vagy oktatási célú
kiállítások szervezése; óvodák; játékszolgáltatások kaszinójátékok formájában; szórakoztató létesítmények
biztosítása és működtetése; fényképészet; vidámparkok; színpadi díszletek kölcsönzése; játékfelszerelések
kölcsönzése.
( 210 ) M 19 00568
( 220 ) 2019.02.22.
( 731 ) New Wave Media Group Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlés.

41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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( 210 ) M 19 00572
( 220 ) 2019.02.22.
( 731 ) MATUSZ-VAD Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Briós; gabonakészítmények; kekszek; kenyér; kenyér kovász nélkül, macesz; kétszersültek, kekszek;

liszttartalmú ételek; sós kekszek; sütemények; zsemlék.
( 210 ) M 19 00674
( 220 ) 2019.03.05.
( 731 ) Riceland-Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest
( 554 )

( 511 ) 30

Barna rizs.

( 210 ) M 19 00675
( 220 ) 2019.03.05.
( 731 ) Riceland-Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest
( 554 )

( 511 ) 30

Rizs.

( 210 ) M 19 00676
( 220 ) 2019.03.05.
( 731 ) Riceland-Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest
( 554 )
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( 511 ) 30

Kerekszemű rizs.

( 210 ) M 19 00677
( 220 ) 2019.03.05.
( 731 ) Riceland-Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest
( 554 )

( 511 ) 30

Jázmin rizs.

( 210 ) M 19 00678
( 220 ) 2019.03.05.
( 731 ) Riceland-Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest
( 554 )

( 511 ) 30

Kerekszemű rizs.

( 210 ) M 19 00709
( 220 ) 2019.03.06.
( 731 ) Petrezselyem József, Szolnok (HU)
( 740 ) Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PJ PRÁNANADI
( 511 ) 41

Természetes gyógymódok oktatása, egészséges életmódra oktatás és nevelés, akadémiák (oktatás),

alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (képzés), bálok szervezése, bentlakásos iskolák, coaching (tréning),
dalírás, egészségklub szolgáltatások (egészségés fitnesz), elektronikus kiadványszerkesztés, elektronikus könyvek
és folyóiratok on-line publikálása, élő előadások bemutatása, eszmecserék, kollokviumok szervezése és
lebonyolítása, filmgyártás, kivéve reklámfilmek, fotóriportok készítése, gyakorlatiképzés (szemléltetés),
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hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása, idegenvezetős túrák levezetése, iskolák által nyújtott

oktatási szolgáltatások, klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás), konferenciák szervezése és lebonyolítása,
kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése,
mentorálás, oktatás biztosítása, oktatási információs szolgáltatások, oktatási vizsgáztatás, on-line elérhető
elektronikus publikációk, nem letölthetők, online, nem letölthető videók biztosítása, óvodák, pályaválasztási
tanácsadás, partik tervezése (szórakoztatás), szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, szakmai
átképzés, személyes oktatófórumok rendezése és levezetése, szemináriumok szervezése és lebonyolítása,
szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, szórakozási, szórakoztatási információk, szórakoztatási
szolgáltatások, táboroztatás, vallásoktatás, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás), videórögzítés,
zenei produkciók, zeneszerzés.
44

Alternatív gyógyászati szolgáltatások, aromaterápiás szolgáltatások, betegápolási szolgáltatások, csillapító

kezelés, egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások, egészségügyi berendezések kölcsönzése, fizioterápia,
fizikoterápia, hospice ellátás, elfekvők, kábítószerfüggő betegek rehabilitációja, kiropraktika, klinikák,
laboratóriumi megtermékenyítési szolgáltatások, mesterséges megtermékenyítési szolgáltatások, orvosi rendelők
szolgáltatásai, kórházak, masszázs, optikusok szolgáltatásai, orvosi ellátás, orvosi rendelők, orvosi szolgáltatások,
otthonok lábadozók utókezelésére, pszichológus (szolgáltatások), szanatóriumi, idősotthoni szolgáltatások,
távgyógyászati szolgáltatások, terápiás szolgáltatások, szépségszalonok, szülésznők szolgáltatásai,
állatgyógyászati szolgáltatások, állatok ápolása, állattenyésztés.
45

Alternatív vitarendezési szolgáltatások, online közösségi hálózatok szolgáltatásai, spiritiszta tanácsadás,

szellemi tulajdon licenszelése, szellemi tulajdonnal kapcsolatos konzultáció, szerzői jogok kezelése, társkereső
szolgáltatások, vallási összejövetelek szervezése, vallási szertartások levezetése.
( 210 ) M 19 00734
( 220 ) 2019.03.06.
( 731 ) KÖRNYEZETMINŐSÉG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 541 ) MicroFerment
( 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.
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
( 210 ) M 19 00744
( 220 ) 2019.03.08.
( 731 ) Adcomnet Korlátolt Felelősségű Társaság, Sárvár (HU)
( 740 ) Dr. Váry Zalán ügyvéd, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

( 210 ) M 19 00747
( 220 ) 2019.03.08.
( 731 ) Bartucz Kálmán Péter, Kiskunhalas (HU)
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( 546 )

( 511 ) 12

Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

( 210 ) M 19 00750
( 220 ) 2019.03.08.
( 731 ) Zala Brill Kft., Pécel (HU)
( 740 ) Pintér Aurél Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
csiszolószerek.
8

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

borotvák.
11

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

berendezések.
( 210 ) M 19 00753
( 220 ) 2019.03.08.
( 731 ) Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, Pécs (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

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

engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes
adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi információ
és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmivagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kirakatrendezés;
közvélemény-kutatás; marketing szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása;
on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és
vásárlói részére; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag
frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,nyomtatványok, áruminták]
terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése
kommunikációs médiában; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; szabadtéri
reklámozás, hirdetés; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; termékminták, áruminták terjesztése; üzleti
információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások
potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti
projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések tárgyalása másik fél megbízása;
üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás;
üzletvezetési konzultáció; vállalati kommunikációs szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése.
37

Ácsmunkák; állványozás; árvízvédelmi rendszerek telepítése és javítása; aszfaltozás; bányaművelés;

betörésvédelmi riasztórendszerek felszerelése és javítása; buldózerek kölcsönzése; bútorfelújítás, restaurálás;
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bútorok karbantartása; csővezetékek építése és karbantartása; daruk [építőipari gépek] kölcsönzése; égőfejek

karbantartása és javítása; elektromos berendezések üzembe helyezése és javítása; elektromos berendezések
zavarmentesítése; építés; építési tanácsadó szolgáltatások; építkezések felügyelete [irányítás]; építőipari
felszerelések kölcsönzése; épületbontás; épületek [belső] tisztítása, takarítása; épülethomlokzat tisztítás, takarítás;
épületszigetelés; épületszigetelés, épülettömítés; felvonók felszerelése és javítása; gyárépítés; kőműves munkák
(1); kőműves munkák (2); közművek bevezetése építési területeken; kútfúrás; külső és belső festés; lakkozás;
légkondicionáló berendezések telepítése és javítása; nyílászárók beszerelése; raktárak építése és javítása;
tapétázás; tetőfedő munkák; úszómedencék karbantartása; útburkolás; úttisztítás; vakolás [vakolási munkák];
vásári standok és üzletek építése; vegytisztítás; villamos vezetékek javítása; villanyszerelők által nyújtott
szolgáltatások; víz alatti építkezés; víz alatti javítások; vízelvezető szivattyúk bérbeadása; vízvezeték-szerelés.
42

Dokumentumok digitalizálása; elektronikus adattárolás; energetikai vizsgálat; energiatakarékossági

tanácsadás; építési tervkészítés; építészeti konzultáció; építészeti szolgáltatások; felhőalapú számítástechnika;
földmérés; kutatás az épületépítés területén; mérnöki munkák szolgáltatások; minőségellenőrzés; műszaki
tervtanulmányok készítése; szoftvertervezés; várostervezés; weboldalkészítés és karbantartás.
( 210 ) M 19 00755
( 220 ) 2019.03.08.
( 731 ) ELEMINÁTOR Sport - Rendezvény Kft., Érd (HU)
( 740 ) Petia Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár
( 546 )
( 511 ) 28

Testnevelési és sportcikkek; pályaelemek, akadályok kerékpáros versenyekre; fejlesztő eszközök,

kerékpározási képességek elsajátításához, fejlesztéséhez; kerékpáros védőfelszerelések.
41

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

( 210 ) M 19 00756
( 220 ) 2019.03.11.
( 731 ) Piros Norbert, Bécs (AT)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Audovizuális és fényképészeti eszközök; fényképészeti nyomtató berendezések; fényképkészítő eszközök,

műszerek; fényképnyomatokat készítő berendezések; fényképészeti készülékek és eszközök; azonnali
képkészítésre szolgáló fényképezőgépek; informatikai és audio-, vizuális, multimédiás és fényképészeti
készülékek.
40

Nyomtatás, fényképészeti és mozgóképes filmkidolgozás; fényképnyomtató gépek és berendezések

bérbeadása; fényképnyomtató berendezések bérbeadása; fényképkidolgozó berendezések kölcsönzése; fényképek
feldolgozása, fényképkidolgozás.
41

Audiovizuális és fényképészeti berendezésekés felszerelések bérbeadása; audio-, videó- és multimédiás

termékek gyártása, fényképezés.
( 210 ) M 19 00757
( 220 ) 2019.03.11.
( 731 ) Piros Norbert, Bécs (AT)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 9

Audovizuális és fényképészeti eszközök; fényképészeti nyomtató berendezések; fényképkészítő eszközök,

műszerek; fényképnyomatokat készítő berendezések; fényképészeti készülékek és eszközök; azonnali
képkészítésre szolgáló fényképezőgépek; informatikai és audio-, vizuális, multimédiás és fényképészeti
készülékek.
40

Nyomtatás, fényképészeti és mozgóképes filmkidolgozás; fényképnyomtató gépek és berendezések

bérbeadása; fényképnyomtató berendezések bérbeadása; fényképkidolgozó berendezések kölcsönzése; fényképek
feldolgozása, fényképkidolgozás.
41

Audiovizuális és fényképészeti berendezésekés felszerelések bérbeadása; audio-, videó- és multimédiás

termékek gyártása, fényképezés.
( 210 ) M 19 00765
( 220 ) 2019.03.11.
( 731 ) Paulovics Máté, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Lugosi Krisztina, Budapest
( 546 )
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk: alsóruházat, fehérneműk, atlétatrikók, bokszer alsónadrágok,

bokszeralsók, bugyik, dzsekik, felsőruházat, fürdőköpenyek, fürdőköntösök, fürdőnadrágok, úszónadrágok,
fürdőpapucsok, fürdőruhák, úszódresszek, horgászmellények, ingek, izzadságfelszívó alsóruházat, kabátok,
dzsekik, kesztyűk, kötények (ruházat), mellények, nyakkendők, nyaksálak (sálak), öltönyök, övék (ruházat),
papucsok, partedlik, előkék, nem papírból, pólók, poncsók, pufi dzsekik (ruházat), pulóverek, kötött pulóverek,
rövid ujjú ingek, sálak, sapkák, síbakancsok, sícipök, síkesztyűk, sildek, napellenzők (fejfedők), skortok
(sportszoknyák), sportcipők, strandcipők, strandruházat, svájcisapkák, barettek, szoknyák, tornacipők,
tornaruházat, trikó (alsónemű), kombiné, úszósapkák, wetsuit ruhák vízisíeléshez, zoknik.
( 210 ) M 19 00766
( 220 ) 2019.03.08.
( 731 ) CONTEXO Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 1

Mesterséges édesítőszerek.

30

Természetes édesítőszerek.

35

Kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás).

( 210 ) M 19 00767
( 220 ) 2019.03.12.
( 731 ) Warner Bros. Entertainment Inc., Burbank, California (US)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 38

Telekommunikációk; on-line eszközök biztosítása a valós idejű interakcióhoz más

számítógép-felhasználókkal általános témákkal kapcsolatban; on-line chatszobák és elektronikus hirdetőtáblák
biztosítása üzenetek továbbítására a felhasználók között; digitális médiatartalom elektronikus továbbítása és
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közvetítése mások számára globális és helyi számítógépes hálózatokon és mobiltelefonokon, okostelefonokon és

más mobil kommunikációs eszközökön keresztül; audio- és videofelvételek közvetítése az interneten és
mobiltelefonokon, okostelefonokon és más mobil kommunikációs eszközökön keresztül; letölthető audiovizuális
médiatartalom továbbítása teljes hosszúságú, részleges hosszúságú és klipek mozgóképekből, televíziós
műsorokból és videókból formájában; video-on-demand (igény szerinti videó- és hanganyagok, filmek, archivált
események központi adatbankból igény szerinti időben való letöltését biztosító szolgáltatás) továbbítási
szolgáltatások, amelyek lehetővé teszik a mobiltelefonok, okostelefonok és más mobil kommunikációs eszközök
felhasználói egymás közötti kommunikációját; telekommunikációs szolgáltatások; chatszoba (olyan kölcsönös
jóváhagyáson alapuló társalgási forma, amely kettő vagy több felhasználó között on-line történik) szolgáltatások;
portálszolgáltatások; e-mail szolgáltatások; internethez való felhasználói hozzáférés biztosítása; komédia, dráma,
akció kaland és/vagy animáció jellegű rádió és televíziós műsorszórás.
41

Oktatás; képzések nyújtása; sport és kulturális tevékenységek; szórakoztatás; szórakoztató szolgáltatások,

nevezetesen online videojátékok biztosítása, online számítógépes játékok biztosítása, nem letölthető videojátékok
ideiglenes használatának biztosítása; audiovizuális tartalmú interaktív weboldal biztosítása, nevezetesen
video-ondemand szolgáltatáson keresztüli nem letölthető filmalkotások és filmek, valamint nem letölthető
biogokat, műsorkalauzokat, információkat, híreket, összefoglalókat és kritikákat tartalmazó oldalak, valamennyi a
fentiekben említett a nemzetközi videó szórakoztatás területéről; videó és számítógépes szoftver gyártása;
szórakoztató szolgáltatások élő, komédia, dráma, animált és valóságos televíziós sorozat formájában; élő,
komédia, dráma, animált és valóságos televíziós sorozat gyártása; élő, komédia, dráma és animációs mozi
színházi filmek terjesztése és bemutatása; élő, komédia, dráma és animációs filmszínházi filmek gyártása;
színházi előadások mind animált, mind élőben; internetes szolgáltatások információ biztosításához főleg
játékokhoz, zenéhez, filmekhez és televízióhoz kapcsolódó szórakozás területén elektronikus globális
számítógépes hálózaton keresztül; filmklippeket, fotógráfiákat és más multimédiás anyagokat tartalmazó
weboldal biztosítása; hírek biztosítása az aktuális eseményekről és szórakoztatásról, valamint az oktatással és
kulturális eseményekkel kapcsolatos információkról globális számítógépes hálózaton keresztül; és
információszolgáltatás és tényleges szórakoztatás elektronikus globális kommunikációs hálózaton keresztül élő,
komédia, dráma és animált programok formájában, valamint élő, komédia, dráma és animációs mozgóképek
készítése globális számítógépes hálózaton keresztül történő terjesztésre; számítógépes játék biztosítása, mely
telekommunikációs hálózathoz csatolható; elektronikus publikációs szolgáltatások, nevezetesen mások szöveges
és képi munkáinak on-line publikációja cikkekkel, újdonságokkal, forgatókönyvekkel, képregényekkel, stratégiai
útmutatókkal, fényképekkel és vizuális anyagokkal; nem letölthető kiadványok animációs, akció-kaland,
komédia- és / vagy drámai szereplőket felvonultató könyvek, képregények, gyermekkönyvek, stratégiai
útmutatók, animációs, akció-kaland, komédia és / vagy drámai szereplőket felvonultató magazinok,
színezökönyvek, gyermek foglalkoztató könyvek és magazinok formájában a szórakoztatás területén; kalandpark
szolgáltatások; vidámparki túrák biztosítása; élő vagy előre rögzített előadások és/vagy filmek biztosítása;
szórakoztatás és/vagy rekreációs információk; szórakoztató klubszolgáltatások; elektronikus játék szolgáltatások
biztosítása globális számítógépes hálózaton keresztül; kaszinó és játékterem biztosítása; szórakoztató
szolgáltatások multiplex mozi-, és színházfejlesztés, film kiállítás, filmterjesztés és piaci szolgáltatások
formájában.
( 210 ) M 19 00784
( 220 ) 2019.03.13.
( 731 ) Pécsi Sörfőzde Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Pécs (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Pécsi Craft
( 511 ) 32

Sörök; alkoholmentes italokkal ízesített vagy kevert sörök.

( 210 ) M 19 00785
( 220 ) 2019.03.13.
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( 731 ) Nagy Réka Zsófia, Szentendre (HU)

( 541 ) Map Me Up
( 511 ) 14
25

Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek és féldrágakövek; órák és más időmérő eszközök.
Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

( 210 ) M 19 00808
( 220 ) 2019.03.14.
( 731 ) Mytilinaiou Kleio, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Zene oktatás, zene rögzítése, zenés szórakoztatás, zenés koncertek, zenés előadások, zenei előadás, zenei

produkciók, zeneértés oktatása, élő zeneműsorok, élő zene szolgáltatása, zeneszerzési szolgáltatások, zenei
rendezvények szervezése, zenei versenyek szervezése, zenés videók készítése, zenei felvételek készítése, zenei
szövegek kiadása, zenei művek publikálása, nem letölthető online elektronikus kiadványok rendelkezésre
bocsátása a zene terén, zenés előadások bemutatása, élő zenei koncertek, élő zenés szolgáltatások,
információnyújtás a zene terén, zenés show-k rendezése, zenés szórakoztató rendezvények szervezése, élőzenei
előadások tartása, élő zenei előadások szervezése, zenés show-k készítése, digitális zeneszolgáltatás az
internetről, zene és ének előadás tartása, szórakoztató szolgáltatások élő zene formájában, színdarabok vagy zenei
előadások megtervezése, vizuális és zenés szórakoztatás szervezése, élő karácsonyi zenei produkciók bemutatása,
zenei koncertek szervezése és lebonyolítása, előadási helyszíneken bemutatott zenés esztrádműsorok, tánc zene és
dráma előadások tartása, oktatás és képzés a zene és szórakoztatás terén; információk, magyarázó szövegek és
cikkek rendelkezésre bocsátása a zene terén számítógépes hálózatok útján; az interneten hallgatható [nem
letölthető] digitális zene szolgáltatása; digitális zene szolgáltatása MP3-as internetes weboldalakról; digitális zene
szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; zeneértés oktatása, zeneoktatás levelező tanfolyamon, zeneórákhoz és
programokhoz gyakorlatok összeállítása és levezénylése, szórakoztató klubszolgáltatások, oktatási klub
szolgáltatások, klubok szórakoztató szolgáltatásai, szórakoztató klubok szolgáltatásai, közösségi klubok
szolgáltatásai, klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás], közösségi klubok szolgáltatási szórakoztatási
célokra, oktatási klubszolgáltatások, oktatási kézikönyvek kiadása, oktatási szövegek kiadása, oktatási anyagok
kiadása, oktatási tananyagok kiadása, oktatási célú nyomtatványok kiadása, oktatási és képzési útmutatók kiadása,
oktatáshoz kapcsolódó nyomtatott anyagok kiadása, oktatási szemináriumok tartása, oktatási szemináriumok
szervezése, oktatási célú konferenciák szervezése, oktatási célú szemináriumok tervezése, oktatási célú előadások
tervezése; oktatási célú hang- és videofelvételek készítése, oktatási célú tévéműsorok készítése, filmgyártás
oktatási célokra, oktatási beszámolók készítése, oktatási filmek gyártása, oktatáskutatás; oktatás, tanítás; oktatás
biztosítása, óvodás oktatás; oktatási útmutatás, oktatási szemináriumok, oktatási szemléltetések, oktatási
vizsgáztatás, oktatás műsorszóráson keresztül, oktatási tanfolyamokat biztosító oktatási szolgáltatások, oktatás
előkészítő iskolákban; levelező oktatás, távoktatás; online oktatás biztosítása, képzés és oktatás, oktatási klub
szolgáltatások, oktatási kézikönyvek fejlesztése, oktatási intézményi szolgáltatások, oktatási programok
szerevezése, oktatási szolgáltatások menedzsmentje, második nyelv oktatása, oktatási anyagok terjesztése,
oktatási célú műhelyek, oktatási információs szolgáltatások, oktatási tanácsadási szolgáltatások, oktatási
értékelési szolgáltatások, szemléltetés [oktatási célokra], oktatási vizsgalehetőségek biztosítása, oktatási
szolgáltatások nyújtása; oktatási felmérések, vizsgálatok; oktatási konzultációs szolgáltatások, oktatási anyagok
fejlesztése, oktatási tárgyú információk, egyetemi vagy főiskolai oktatás, oktatási célú bemutatók rendezése,
hangképzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások, kiállítások megszervezése oktatási célokra, angol nyelvű
oktatási szolgáltatások, művészetekkel kapcsolatos oktatási szolgáltatások, szakképzéssel kapcsolatos oktatási
szolgáltatások, oktatási és képzési szolgáltatások, napköziotthonos [oktatási] felügyelet biztosítása, oktatási célú
bemutatók szervezése, oktatási célú tanfolyamok lebonyolítása, oktatási célú összejövetelek rendezése, oktatási és
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tanítási szolgáltatások, online oktatási tanfolyamok biztosítása, oktatási célú szemléltetés nyújtása, oktatási tárgyú

információk biztosítása, oktatások szervezése és lebonyolítása, összejövetelek szervezése az oktatás területén,
óvodai szolgáltatások [oktatás vagy szórakoztatás], gyermekek számára biztosított oktatási szolgáltatások, iskolák
által nyújtott oktatási szolgáltatások, oktatási szolgáltatások zenés televízió műsorok formájában, pedagógiai
technikákkal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; oktatási szolgáltatások nyelvtanítási módszerek átadásához,
oktatási kurzusok és vizsgák kidolgozása, oktatási tanfolyamok és vizsgák kidolgozása, oktatással kapcsolatos
szakmai konzultációs szolgáltatások, felsőoktatási intézmények által nyújtott oktatási szolgáltatások, idegen
nyelvek tanításával kapcsolatos oktatási szolgáltatások, oktatási szolgáltatások gyermekeket tanító pedagógusok
számára, játékokkal kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások, gyermekek szellemi képességeinek
fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások, gyermekek intellektuális képességeinek fejlesztésével
kapcsolatos oktatási szolgáltatások, oktatási szolgáltatások nyújtása gyermekek számára játszócsoportok útján,
oktatási és tanítási anyagok előállítása és kölcsönzése, oktatási szórakoztató szolgáltatások biztosítása gyermekek
számára iskolaidő utáni foglalkoztató központokban.
( 210 ) M 19 00854
( 220 ) 2019.04.05.
( 731 ) TOMKET s.r.o., Praha (CZ)
( 740 ) Sleisz Imre Zoltán, Mogyoród
( 546 )
( 511 ) 12

Gumiabroncsok.

( 210 ) M 19 00862
( 220 ) 2019.03.18.
( 731 ) Blaumann Trading Ltd., Ajeltaka Island, Majuro (MH)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 7

Elektromos konyhai eszközök; elektromos konyhagépek ételek elkészítéséhez [nem főzéshez]; konyhai

robotgépek; konyhai turmixgépek; elektromos kések; elektromos konyhai keverőgépek; elektromos kézi keverők;
asztali turmixgépek; elektromos konyhai darálók; elektromos konzervnyitók; elektromos élelmiszer-szeletelők;
elektromos reszelők; légkeveréses sütők; elektromos só és borsdarálók; mosogatógépek; háztartási mosógépek;
szárítógépek [háztartási]; háztartási gőztisztító berendezések; elektromos porszívók; háztartási porszívók; rúd
alakú kéziporszívó; centrifugális vízszivattyúk háztartási célokra; elektromos tésztakészítők háztartási célokra;
elektromos habverők háztartási célokra; elektromos gyümölcsprések; gyümölcscentrifugák; elektromos
vákuumozógépek élelmiszerekhez.
11

Indukciós főzőlapok; villanytűzhelyek; indukciós kemencék; mikrohullámú sütők; gáztűzhelyek; háztartási

gázgyújtók; elektromos konyhai gépek főzéshez; elektronikus főzőgépek; elektromos vízforraló kannák;
indukciós tűzhelyek; elektromos ételmelegítők; elektromos kerti grillsütők; elektromos grillsütő rácsok;
elektromos szendvicssütők; elektromos kukták; elektromos gofrisütők; elektromos kávéfőzők; indukciós
kávéfőzők; elektromos hűtőtáskák; elektromos gőzölők főzéshez; gőztisztítók; gőztisztítók vasalóval;
kenyérpirítók; vízszűrők; vízszűrő oszlopok; légtisztítók; szellőztető ventilátorok; háztartási bojlerek;
légkondicionáló berendezések; páraelszívók háztartási célokra; gőzfejlesztők háztartási használatra; háztartási
vízszűrő egységek; háztartási radiátorok; fűtőtestek; gázkandallók; gázkályhák; hajszárítók.
( 210 ) M 19 00936
( 220 ) 2019.03.21.
( 731 ) Olip Italia S.P.A., Fraz. Colá Lazise (VR) (IT)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 3

Szépségmaszkok; kozmetikai készletek; olajok kozmetikai célokra; esszenciális olajok; parfümolajok és

illatolajok; kozmetikai készítmények fürdőkhoz; fitokozmetikai készítmények; fürdőkészítmények, nem
gyógyászati használatra; illatszer készítmények; borotvalkozási készítmények; illat-tasakok
ágyneműillatosításhoz; illatanyagok; levegőillatosító készítmények; mosdószappanok; szappanok; smink szerek;
fenyvedő készítmények; tisztító és hidratáló krémek, olajok, folyadékok és készítmények.
5

Barnító tabletták; fogászati csiszolószerek; tengeri víz gyógyfürdőhöz; termálvíz; antiszeptikumok; kötszerek,

orvosi kötszerek; levegő-szagtalanító készítmények; dezodorok ruházathoz és textilanyagokhoz; fertőtlenítő
szerek; vitaminkészítmények; antibakteriális kézmosók; antibakterialis szappan; fertőtlenítő szappan,
cukorbetegek számára adaptált élelmiszerek, orvosi célokra adaptált gluten-mentes élelmiszerek;
táplálék-étrendkiegeszítők; étrend kiegészítő vitaminok, vitamin- és ásvanyi étrend-kiegészítők.
16

Papírtörölköző; papír asztalkendők; vécépapír; papír zsebkendők; papírból vagy műanyagból készült itatós

lapok élelmiszerek csomagolásához; papírzacskók; táskák, [borítékok, tasakok] papírból vagy műanyagból,
csomagoláshoz; papír asztalterítők; asztali szalvéták papírból; papír; karton; papír-írószeráruk; író- és rajzszerek;
festékecsetek; papírlapok [papíráruk]; műanyag fóliák csomagoláshoz; klisék, nyomódúcok; nyomtatványok;
könyvkötő anyagok; fényképek [nyomtatott]; oktató-és tananyagok; nyomdabetűk.
32

Sörök; alkoholmentes italok; ásvány- és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szirupok és

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.
35

Hirdetési és reklámszolgáltatások; üzleti menedzsment; üzleti adminisztráció; irodai tevékenységek

szolgáltatásai; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; marketing;
kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; munkaerő toborzás; termékprezentációk szervezése és
lebonyolítása.
41

Oktatás; képzés biztosítása; szórakozás; sport- és kulturális tevékenységek; sportversenyek szervezése;

versenyek szervezése [oktatás vagy szórakozás]; kiállítások szervezése kulturális vagy oktatási célokra;
kongresszusok; kollokviumok szervezése és lebonyolítása; szemináriumok megszervezése és vezetése;
szórakoztató szolgáltatások szervezése és lebonyolítása; szabadidős létesítmények biztosítása; szervezett túrák
vezetése.
43

Étel- és ital ellátás szolgáltatása; ideiglenes szállás; szállodai szolgáltatások.

44

Masszázs szolgáltatások; szépségszalon szolgáltatások; szolárium szolgáltatások; sminkesek,

sminkmesterek szolgáltatásai; egészségügyi- és gyógyfürdő szolgáltatások; szauna szolgáltatások; szépségügyi
tanácsadás; tanácsadás az interneten keresztül a test területén és szépségápolás; tanácsadás a kozmetikumok
területén; szépséggel kapcsolatos információk biztosítása szalon szolgáltatások; szépségápolási szolgáltatások;
kozmetikai ellátással kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; bőrápolással kapcsolatos konzultációs
szolgáltatások; kozmetikai konzultációs szolgáltatások; test- arc- és a haj- kozmetikai kezelési szolgáltatások.
( 210 ) M 19 00937
( 220 ) 2019.03.21.
( 731 ) Both Ferenc György, Budapest (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Audiovizuális felvételek készítése; DVD- és CD-ROM filmgyártás; emberek életpályáit bemutató filmek

gyártása; filmek és videofilmek gyártása; filmgyártás; filmgyártási szolgáltatások; hang-, film-, videp-, és
televíziós stúdió szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása; nem letölthető filmek biztsítása internetes
platformon; nem letölthető filmek-biztosítása internetes weboldalon; videó- és DVD-filmgyártás.
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( 210 ) M 19 00940
( 220 ) 2019.03.21.
( 731 ) Wágner Tamás, Budapest (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 37

Gépjármű ablakok beszerelése; gépjármű szerelési és karbantartási szolgáltatások; gépjárművek

szélvédőinek felszerelése; járműablakok cseréje; járműablakok cseréjének megszervezése; járműablakok
karbantartása; járműszélvédők cseréjének megszervezése; járművek szélvédőinek a cseréje; kőfelverődések
okozta repedések kijavítása a szélvédőn; repedések sérülések kijavítása a szélvédőn; szélvédők felszerelése,
javítása; üveges munkák, üvegezés; üvegezés felújítása; üvegezés, üvegek, ablakok, rolók beszerelése,
karbantartása és javítása; üvegezési szolgáltatások gépjárművekhez.
( 210 ) M 19 00941
( 220 ) 2019.03.21.
( 731 ) Lovizer Dániel, Veszprém (HU)
Lovizer János, Veszprém (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Függőséget okozó anyagok túlzott használatával kapcsolatos oktatási szolgáltatások; támogató

oktatóprogramok vezetése függőségben szenvedő betegek részére; életmód tanácsadás (képzés); egészséggel
kapcsolatos oktatási szolgáltatások; személyiségfejlesztő tréning; személyiségfejlesztő tanfolyamok; online
kiadványok megjelentetése; kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványok (nem letölthetők); elektronikus
kiadványok multimédiás megjelentetése; nem letölthető elektronikus kiadványok biztosítása a
szenvedélybetegségek terén; nem letölthető elektronikus kiadványok biztosítása a függőség terén; egészséggel
kapcsolatos oktatási szolgáltatások nyújtása; egészséggel kapcsolatos oktató tanfolyamok; függőséget okozó
anyagok túlzott használatával kapcsolatos oktatási szolgáltatások; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus
kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványok multimédiás megjelentetése; füzetek kiadása.
43

Panziók; ideiglenes szállás biztosítása panziókban; ideiglenes szállásadás.

44

Függőségek kezeléséhez kapcsolódó szolgáltatások; leszoktató kezelések függőségben szenvedőknek;

alkoholfüggő betegek rehabilitációja; bentlakásos intézmények gyógykezelési szolgáltatásai; bentlakásos
intézmények orvosi tanácsadási szolgáltatásai; egészségügyi központok szolgáltatásai; egyéni fizikai
rehabilitációs programok kidolgozása; mentális rehabilitációs szolgáltatások; rehabilitációs központok
szolgáltatása.
( 210 ) M 19 00942
( 220 ) 2019.03.21.
( 731 ) Pospischill Péter, Monor (HU)
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Takács Adrienn, Dunakeszi (HU)

( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Fitness edzéssel kapcsolatos konzultáció; fitnesz órák vezetése; fitneszedzéssel kapcsolatos információk

biztosítása honlapokon; fitnesszel kapcsolatos képzés az interneten keresztül; fitnesszel kapcsolatos oktatási
szolgáltatások biztosítása; fitnesztréninggel kapcsolatos információk rendelkezésre bocsátása online portálon
keresztül; formában tartó sporttevékenységek oktatása, fitnesz oktatás; formában tartó sporttevékenységek
oktatásával kapcsolatos szolgáltatások; információnyújtás sporttevékenységekhez; oktató jellegű
egészségmegőrzési és erőnléti (fitnesz) tájékoztatás nyújtása; sport- és fitneszszolgáltatások; sporttevékenységek;
sporttevékenységek és sportversenyek szervezése; sporttevékenységekkel kapcsolatos edzői szolgáltatások;
személyi edzői szolgáltatások; online információ nyújtás testmozgással és egészségmegőrzéssel kapcsolatosan.
44

Dietetikus által nyújtott szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; életmód

tanácsadás (képzés); masszázs szolgáltatások; táplálkozási tanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások.
( 210 ) M 19 00943
( 220 ) 2019.03.21.
( 731 ) Konrád Gábor István, Óbarok (HU)
Noll Dániel, Bicske (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Antioxidáns tabletták, gyógyszerek; antioxidáns táplálékkiegészítő; ásványi élelmiszer-kiegészítők; diétás

táplálékkiegészítők; étrend-kiegészítő; étrend-kiegészítők gyógynövényekből; étrend-kiegészítő italok és
italkeverékek; gyógynövénykivonatok gyógyászati célokra; gyógynövény készítmények porított formában;
gyógyszerek és természetes gyógykészítmények; herbateák [gyógyhatású italok]; kapszulák gyógyászati célokra;
táplálékkiegészítők és diétás készítmények; vitaminkészítmények; vitamin és ásványi anyag kiegészítők.
35

Antioxidáns tabletták, gyógyszerek kis- és nagykereskedelme; antioxidáns táplálékkiegészítők kis- és

nagykereskedelme; ásványi élelmiszer-kiegészítők kis- és nagykereskedelme; diétás táplálékkiegészítők kis- és
nagykereskedelme; étrend-kiegészítők kis- és nagykereskedelme; étrend-kiegészítő gyógynövények kis- és
nagykereskedelme; étrend-kiegészítő italok és italkeverékek kis- és nagykereskedelme; gyógynövénykivonatok
kis- és nagykereskedelme; gyógynövény készítmények kis- és nagykereskedelme; gyógyszerek és természetes
gyógykészítmények kis- és nagykereskedelme; herbateák [gyógyhatású italok] kis- és nagykereskedelme;
gyógyászati célú kapszulák kis- és nagykereskedelme; táplálékkiegészítők és diétás készítmények kis- és
nagykereskedelme; vitaminkészítmények kis- és nagykereskedelme; vitamin és ásványi anyag kiegészítők kis- és
nagykereskedelme.
( 210 ) M 19 00944
( 220 ) 2019.03.21.
( 731 ) Bunta Loránd, Tarhos (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
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( 546 )

( 511 ) 9

Hamburgerek, húspogácsák; hústermékek hamburgerek formájában; kézműves hamburgerek; nyers

hamburgerpogácsa.
43

Elviteli rendszerű gyorséttermi szolgáltatások; étel- és italszolgáltatás mobil teherautóból; éttermi

szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; gyorséttermi szolgáltatások; hamburger éttermi szolgáltatások; mobil
éttermi szolgáltatások.
( 210 ) M 19 00946
( 220 ) 2019.03.21.
( 731 ) Bio Artizán Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) ARTIZÁN Kézműves Pékség és Kávézó
( 511 ) 30

Pékáru, kenyér, kalács, péksütemények, töltött péksütemények, péksütemények készítésére használt

keverékek, lisztek, lisztkeverékek, sütemények, süteménytészta keverékek, süteményporok, cukrászsütemények,
torták, kekszek, tészták, müzli, müzliszeletek, kávé, csokoládé, tea.
35

Pékáruval, cukrásztermékekkel, kávéval kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.

43

Vendéglátás, kávézók, látványpékségek.

( 210 ) M 19 00949
( 220 ) 2019.03.21.
( 731 ) Office Depot Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) TURÁN
( 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.
( 210 ) M 19 00954
( 220 ) 2019.03.21.
( 731 ) Bulldog Power Ltd, Greenford, Middlesex (GB)
( 740 ) Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

Vitamint tartalmazó italok; energia italok; koffeint tartalmazó energia italok; ízesített szénsavas italok;

szénsavas alkoholmentes italok; gyümölcs ízű szénsavas italok; alkoholmentes, ízesített szénsavas italok;
alkoholmentes italok; alkoholmentes üdítők; gyümölcs ízű és gyümölcsízesítésű üdítők.
( 210 ) M 19 00961
( 220 ) 2019.03.22.
( 731 ) Rákóczi Ferenc, Velence (HU)
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( 740 ) dr. Ferenczi Milán, Budapest

( 541 ) KORHELY FALODA ÉS DALODA
( 511 ) 40

Élelmiszerek és italok tartósítása; élelmiszerek fagyasztása; élelmiszerek füstölése; kenyér egyedi igények

szerinti előállítása.
43

Bár szolgáltatások; ételek díszítése; ételszobrászat; éttermi szolgáltatások; főzőeszközök bérbeadása;

gyorséttermek, snack bárok; kávéházak; udon és sóba éttermek szolgáltatásai; vendéglátás; washoku éttermi
szolgáltatások; önkiszolgáló éttermek; kantinok, büfék, étkezdék; terembérlés találkozókhoz.
( 210 ) M 19 00962
( 220 ) 2019.03.22.
( 731 ) Rákóczi Ferenc, Velence (HU)
( 740 ) dr. Ferenczi Milán, Budapest
( 546 )

( 511 ) 40

Élelmiszerek és italok tartósítása; élelmiszerek fagyasztása; élelmiszerek füstölése; kenyér egyedi igények

szerinti előállítása.
43

Bár szolgáltatások; ételek díszítése; ételszobrászat; éttermi szolgáltatások; főzőeszközök bérbeadása;

gyorséttermek, snack bárok; kávéházak; udon és sóba éttermek szolgáltatásai; vendéglátás; washoku éttermi
szolgáltatások; önkiszolgáló éttermek; kantinok, büfék, étkezdék; terembérlés találkozókhoz.
( 210 ) M 19 00981
( 220 ) 2019.03.22.
( 731 ) Schwartz Group Ltd, London (GB)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

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

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

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

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

Könyvkiadás; folyóirat- és lapkiadás; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; oktatás; coaching

(tréning); elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; on-line
elérhető elektronikuspublikációk, nem letölthetők; szórakoztatás; szövegek kiadása, (nem reklámcélú); tördelési
szolgáltatások, nem hirdetési célokra; elektronikus desktop kiadói tevékenység.
( 210 ) M 19 01014
( 220 ) 2019.03.26.
( 731 ) Precup Nicolae, Budapest (HU)
( 740 ) DR. Magasházy Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

( 210 ) M 19 01015
( 220 ) 2019.03.26.
( 731 ) Precup Nicolae, Budapest (HU)
( 740 ) DR. Magasházy Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

( 210 ) M 19 01016
( 220 ) 2019.03.26.
( 731 ) Precup Nicolae, Budapest (HU)
( 740 ) DR. Magasházy Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

( 210 ) M 19 01054
( 220 ) 2019.03.28.
( 731 ) MEDIATOR GROUP Reklámügynökség Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 3
5

Levendulaolaj.
Kenőcsök gyógyszerészeti használatra; égési sérülések kezelésére szolgáló készítmények;

gyógynövénykivonatok orvosi célokra; növényi kivonatok gyógyszerészeti felhasználásra; édeskömény
gyógyászati célokra; gyógyszerek, orvosságok gyógyászati célokra; gyógytápanyag-készítmények terápiás vagy
gyógyászati használatra; emésztést elősegítő szerek gyógyszerészeti célokra; készítmények napégésre
gyógyszerészeti használatra.
30

Ánizsmag.

( 210 ) M 19 01259
( 220 ) 2019.04.15.
( 731 ) Birkás Attila, Salgótarján (HU)
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( 541 ) HUNLANDIA
( 511 ) 32
33

Alkoholmentes italok.
Alkoholos italok.

( 210 ) M 19 01260
( 220 ) 2019.04.16.
( 731 ) Femina Média Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlés.

41

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

( 210 ) M 19 01262
( 220 ) 2019.04.16.
( 731 ) Femina Média Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlés.

41

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

( 210 ) M 19 01263
( 220 ) 2019.04.16.
( 731 ) Divány.hu Internetes Tartalomszolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlés.

41

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

( 210 ) M 19 01265
( 220 ) 2019.04.16.
( 731 ) Global Esprit Inc., New Taipei City, Taiwan (CN)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Búvársapka; búvárcipők; víz alatti légzőkészülékek búvárkodási célokra; felemelkedést gátló készülék

búvárkodási célokra; úszószemüveg; sztereoszkópok; sí-védőszemüveg; védőszemüveg szél és homokvihar elleni
védelemhez; csúszásgátló párnák szemüvegekhez; szemüveglencsék; éjjellátó elektronikus távcsövek;
szemüvegszár-végződések; búvármaszkok; orrkapcsok búvárok és úszók számára; fülbevalók búvárok számára;
kesztyűk búvárok számára; búvárruhák; légzőkészülékek víz alatti úszáshoz; mentőmellény; életmentő bóják;
fejvédők sportoláshoz; sportszemüvegek; védömaszkok; kamerák [fényképezés]; fejhallgató; hordozható
médialejátszók; szemüvegek [optika]; szemüveglencsék; napszemüvegek; fénycsillapító szemüvegek; 3D
szemüvegek; optikai lencsék; szemüvegkeretek; szemlencse-keretek; szemüvegláncok; szemlencseláncok;
látványzsinórok; szemüvegzsinórok; kukucskálók ajtókhoz; prizmák [optika]; nagyítók; távcső; refraktorok;
okulárék; számlálók; mérőeszközök; lépésszámlálók; időkapcsolók, automatikus; időrögzítő készülékek; időóra
[időrögzítő eszközök]; atlétikai eszközök, nevezetesen szájvédők, orrvédők, állvédők.
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( 210 ) M 19 01273
( 220 ) 2019.04.17.
( 731 ) EKOPREVENT Kft., Budapest (HU)
( 740 ) INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 541 ) KT+Kéregtrágya
( 511 ) 1

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

parazitaölő szereket; műtrágya; növények növekedését szabályzó készítmények; növények terméshozamát növelő
készítmények; lombtrágyák.
( 210 ) M 19 01274
( 220 ) 2019.04.17.
( 731 ) Glatz Gábor, Budapest (HU)
( 740 ) Kecskeméti & Garamvölgyi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Back to Black
( 511 ) 41

Digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; digitális zene szolgáltatása mp3-as internetes

weboldalakról; digitális zeneszolgáltatás az internetről; éjszakai klubokban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások;
éjszakai szórakozóhelyeken nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; élő előadások bemutatása; élő előadások
készítése; élő előadások szervezése; élő előadások szervezése és bemutatása; élő karácsonyi zenei produkciók
bemutatása; élő rockzenekari fellépések bemutatása; élő show-k készítése; élő show-k rendezése; élő
show-műsorok bemutatása; élő showműsor készítési szolgáltatások; élő szórakoztatási szolgáltatások; élő
szórakoztató előadások bemutatása; élő szórakoztató események bemutatása; élő szórakoztató események
rendezése; élő szórakoztató műsorok szolgáltatása; élő szórakoztató rendezvények lebonyolítása; élő szórakoztató
rendezvények szervezése és lebonyolítása; élő szórakoztató televízióműsorok készítése; élő zene szolgáltatása;
élő zenei előadások; élő zenei előadások szervezése; élő zenei előadások tartása; élő zenei koncertek; élő zenei
műsorok; élő zenekari előadások; élő zenekari előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; élő zenekari fellépések
bemutatása; élő zeneműsorok; élő zenés szolgáltatások; előadási helyszíneken bemutatott zenés esztrádműsorok;
előadó-művészeti színházi létesítmények biztosítása; előadóművész által nyújtott szórakoztató szolgáltatások;
előadóművészek művészeti vezetése; előadóművészek művészi vezetése; előadóművészek szolgáltatásai;
előadóművészeti fesztiválok lebonyolítása; előadóművészeti szórakoztató tevékenységek lebonyolítása; előre
felvett szórakoztató anyagok bemutatása; élőzenés koncertek; énekegyüttesek által nyújtott szórakoztató
szolgáltatások; énekesek által nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; gálák, díszünnepélyek rendezése; gospel
kórus szolgáltatásai [éneklés]; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás koncertre;
helyfoglalás szórakoztató eseményekre; helyfoglalást biztosító ügynökségek a szórakoztatás területén;
információnyújtás a zene terén; interaktív szórakoztatás; interaktív szórakoztatási szolgáltatások; interneten
keresztül nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; jegyátvételi szolgáltatások szórakoztató, sport- és kulturális
rendezvényekhez; jazz zenei szórakoztatási szolgáltatások; jegyelővétel/foglalás koncertekre és színházba;
jegyfoglalás koncertekre; jegyfoglalás kulturális rendezvényekre; jegyfoglalás szórakozóhelyekre; jegyfoglalási
szolgáltatások előadásokra és más szórakoztató rendezvényekre; jegyfoglalási szolgáltatások előadásokra;
jegyfoglalási szolgáltatások szórakoztató és szabadidős rendezvényekre; jegyfoglalási szolgáltatások kulturális
rendezvényekre; jegyfoglalási szolgáltatások koncertekre; jegyinformációs szolgáltatások show-műsorokhoz;
jegyinformációs szolgáltatások szórakoztató rendezvényekhez; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás];
jegypénztári szolgáltatások; jegyrendelési és jegyfoglalási szolgáltatások; jegyvásárlási szolgáltatások
szórakoztató rendezvényekhez; kábeltelevízión keresztül biztosított szórakoztatás; klubok szórakoztató
szolgáltatásai; klubszolgáltatások [diszkó]; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; koncert
szolgáltatások; koncertek bemutatása; koncert szolgáltatások [éneklés]; koncertek lebonyolítása [szervezése és
lebonyolítása]; koncertek mint szórakoztatási szolgáltatások; koncertek prezentálása; koncertek szervezése,
lebonyolítása és rendezése; koncertek szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és
tájékoztató szolgáltatások; koncertekkel kapcsolatos szolgáltatások; koncertek szervezése; koncerttermek,
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varieték; koncertszolgáltatások; koncertjegy foglalási szolgáltatások; koncertjegy foglalási jegyirodai

szolgáltatások; könnyed szórakoztató műsorok színrevitele; könnyed szórakoztató szolgáltatások; különleges
effektek készítése szórakoztatási célokra; kulturális célú bemutatók rendezése; kulturális célú fesztiválok
rendezése; kulturális célú műhelyek; kulturális célú műsorok szervezése; kulturális célú rendezvények szervezése;
kulturális célú ünnepségek szervezése; kulturális és művészeti rendezvények szervezése; kulturális és oktatási
célú kongresszusok és konferenciák szervezése; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális
események lebonyolítása; kulturális show-k szervezése; kulturális szolgáltatások; kulturális, szórakoztatási és
sport célú rendezvényszervezés; kulturális tevékenységek; kulturális tevékenységek biztosítása; kulturális
tevékenységek szervezése nyári táborokhoz; kulturális tevékenységek lebonyolítása; kulturális tevékenységek
intézése [szervezése]; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; kulturális vagy oktatási célú
kiállítások szervezése és tartása; lemezlovas [dj] szolgáltatások; lemezlovasok, dj szolgáltatások partikra és
különleges rendezvényekre; meghallgatások televíziós tehetségkutató versenyekre; meghallgatások televíziós
játékműsorokra; megrendelésre történő dalszerzés nem reklámcélokra; mentorálás; művészek fellépésének
lefoglalása rendezvényekre (szponzori, promotor szolgáltatások); népszerű szórakoztató szolgáltatások; oktatás és
képzés a zene és szórakoztatás terén; online egyidejű adatfolyammal nyújtott szórakoztató szolgáltatások; online
információk szolgáltatása audio- és vizuális médiával kapcsolatban; online interaktív szórakoztatás; online
jegyirodai szolgáltatások szórakoztatási célokra; online nem letölthető audiotartalmak biztosítása; online nem
letölthető képek biztosítása; online szórakoztatás; online szórakoztatás biztosítása játékshow-k formájában; online
szórakoztatás nyújtása; összejövetelek szervezése a szórakoztatás területén; partik tervezése és lebonyolítása
[szórakoztatás]; partik tervezése [szórakoztatás]; partik tervezésével kapcsolatos konzultáció; partiszervezés;
partiszervezési szolgáltatások; popzenei koncertek szervezése; rádió- és televízióműsorok készítése; rádió- és
televízióprogram készítése; rádiós és televíziós show-műsorok és programok készítése; rádióprogramok vagy
televíziós programok előállítása; rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások; rádiós és televíziós
szórakoztatási szolgáltatások; rádiós szórakoztatás; rádiós zenei koncertek; rajongói klub szolgáltatások
(szórakoztatás); rajongói klubok; rajongói, szurkolói klubok szervezése; rajongói, szurkolói klubszolgáltatások;
rekreációs, szabadidős célú ünnepségek szervezése; rekreációs, szabadidős fesztiválok szervezése; rekreációs,
szabadidős klubszolgáltatások nyújtása; rekreációval, szabadidővel kapcsolatos információs szolgáltatások; rock
együttesek élő fellépései, előadásai; show-k gyártása; show-k, műsorok rendezése; show-k szervezése és
bemutatása; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; showműsorok
tervezése; szabadidős, rekreációs tevékenységek szervezése; szabadidős rendezvények megszervezése;
szabadidős rendezvények szervezése; szabadidős szolgáltatások; szabadidős szolgáltatások idősek számára;
szimfonikus zenekari szolgáltatások; színházi produkciós szolgáltatások; színházi produkciók; színházi
szórakoztatás; színpadi show-k szervezése; szórakoztatás; szórakoztatás élő előadások és jelmezes szereplők
személyes megjelenése formájában; szórakoztatás fényshow-k formájában; szórakoztatás lézershow-k
formájában; szórakoztatás roadshow-k segítségével; szórakoztatás színházi előadások formájában; szórakoztatás
szimfonikus zenekari előadások formájában; szórakoztatás televíziós hírműsorok formájában; szórakoztatás
tévéműsorok formájában; szórakoztatás zenekari előadások formájában; szórakoztatási célú interjúkészítés
kortárs személyiségekkel; szórakoztatási célú fesztiválok rendezése; szórakoztatási célú élő bemutatók;
szórakoztatási célú bemutatók rendezése; szórakoztatási célú audiovizuális bemutató szolgáltatások;
szórakoztatási célú rendezvényszervezés; szórakoztatási célú szolgáltatások szervezése; szórakoztatási célú
ünnepségek szervezése; szórakoztatási célú ünnepségek lebonyolítása; szórakoztatási szolgáltatások
koncertelőadások formájában; szórakoztatási szolgáltatások élő show-khoz; szórakoztatási szolgáltatások
közösségi szórakoztató rendezvények szervezése formájában; szórakoztatási szolgáltatások televízióműsorok
formájában; szórakoztatási szolgáltatások színpadi előadás és kabaré formájában; szórakoztatási szolgáltatások;
szórakoztatási szolgáltatások intézése [szervezése]; szórakoztatásról és szórakoztató rendezvényekről online
hálózaton és az interneten keresztül nyújtott tájékoztatás; szórakoztatással kapcsolatos tájékoztatás globális
számítógépes hálózaton keresztül; szórakoztatással kapcsolatos információk online biztosítása számítógépes
adatbázisból vagy az internetről; szórakoztatással kapcsolatos ügynökségi szolgáltatások; szórakoztatással
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kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadó szolgáltatások; szórakoztatással kapcsolatos információk biztosítása

interneten keresztül; szórakoztatással kapcsolatos információk biztosítása elektronikus eszközök által;
szórakoztató bemutatók szervezése; szórakoztató célú rendezvények szervezése; szórakoztató és kulturális
rendezvények szervezése; szórakoztató klubok szolgáltatásai; szórakoztató klubszolgáltatások; szórakoztató
műsorok készítése közvetítés céljából; szórakoztató rendezvényekhez kapcsolódó jegyfoglalási és előjegyzési
szolgáltatások; szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; szórakoztató rendezvények lebonyolítása;
szórakoztató show-k készítése zenészek közreműködésével; szórakoztató show-k készítése énekesek
közreműködésével; szórakoztató show-k rendezése; szórakoztató show-k készítése táncosok részvételével;
szórakoztató show-k készítése táncosokkal és énekesekkel; szórakoztató szolgáltatások élő zene formájában;
szórakoztató szolgáltatások élő zenei előadások formájában; szórakoztató szolgáltatások nyújtása mozifilmeken
keresztül; szórakoztató szolgáltatások nyújtása audio szalagon; szórakoztató szolgáltatások biztosítása felvett
zene formájában; szórakoztató szolgáltatások szervezése; szórakoztató szolgáltatások nyújtása televízión
keresztül; szórakoztató szolgáltatások nyújtása videofilmeken keresztül; szórakoztató szolgáltatások zenekari
előadások formájában; szórakoztató szolgáltatások énekegyüttes előadásának formájában; szórakoztató
szolgáltatások webkamerás televízióműsorok formájában; szórakoztató szolgáltatások interaktív televízióműsorok
formájában; szórakoztató szolgáltatások audio- és videofelvételek megosztása céljából; szórakoztató
szolgáltatások audio- és videofelvételek felhasználókhoz való rendelése céljából; szórakoztató szolgáltatások
intézése [szervezése]; szövegek készítése kiadásra; szórakoztató tevékenységek lebonyolítása; tájékoztatás
számítógépes hálózaton keresztül szórakoztatással kapcsolatban; találkozók szervezése és lebonyolítása a
szórakoztatás területén; tanácsadási szolgáltatások a szórakoztatás területén; tanácsadási szolgáltatások az
interneten keresztül a szórakoztatás területén; turnézó előadások [road show-k], mint szórakoztatási
szolgáltatások; világítástechnikai szolgáltatások szórakoztatási célokra; világítástechnikusi szolgáltatások
eseményekhez; vokalisták, énekesek által nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; vizuális szórakoztatás
szervezése; vizuális és zenés szórakoztatás szervezése; webrádiós szórakoztatási szolgáltatások; zártláncú
televíziós szórakoztató szolgáltatások; zene és ének előadás tartása; zene komponálása; zenei együttesek élő
fellépései, előadásai; zenei előadások művészeti menedzsmentje, vezetése; zenei koncertek bemutatása; zenei
fesztiválokkal kapcsolatos szolgáltatások; zenei koncertek szervezése és lebonyolítása; zenei rendezvények
szervezése; zenei szórakoztatás szervezése; zenei versenyek szervezése; zenekar által élőben előadott műsorok
bemutatása; zenekar [együttes] által nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; zenekarok szolgáltatásai; zenés
előadások; zenekeverési szolgáltatások; zenés előadások bemutatása; zenés előadások szervezése; zenés helyek
művészeti vezetése; zenés koncertek; zenés műsorok rendezése; zenés show-k készítése; zeneszerzési
szolgáltatások; zeneszerzés; zenészek által nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; zenészek által biztosított
szórakoztatási szolgáltatások; zenés szórakoztató rendezvények szervezése; zenés szórakoztatási szolgáltatások;
zenés szórakoztatás zenekarok által; zenés szórakoztatás nyújtása vokálegyüttesek által; zenés szórakoztatás;
zenés show-k rendezése; zenés szólóestek bemutatása.
( 210 ) M 19 01275
( 220 ) 2019.04.17.
( 731 ) Glatz Gábor, Budapest (HU)
( 740 ) Kecskeméti & Garamvölgyi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Back II Black
( 511 ) 41

Digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; digitális zene szolgáltatása mp3-as internetes

weboldalakról; digitális zeneszolgáltatás az internetről; éjszakai klubokban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások;
éjszakai szórakozóhelyeken nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; élő előadások bemutatása; élő előadások
készítése; élő előadások szervezése; élő előadások szervezése és bemutatása; élő karácsonyi zenei produkciók
bemutatása; élő rockzenekari fellépések bemutatása; élő show-k készítése; élő show-k rendezése; élő
show-műsorok bemutatása; élő showműsor készítési szolgáltatások; élő szórakoztatási szolgáltatások; élő
szórakoztató események bemutatása; élő szórakoztató események rendezése; élő szórakoztató előadások
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bemutatása; élő szórakoztató műsorok szolgáltatása; élő szórakoztató rendezvények lebonyolítása; élő

szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; élő szórakoztató televízióműsorok készítése; élő zene
szolgáltatása; élő zenei előadások; élő zenei előadások szervezése; élő zenei előadások tartása; élő zenei
koncertek; élő zenei műsorok; élő zenekari előadások; élő zenés szolgáltatások; élő zeneműsorok; élő zenekari
fellépések bemutatása; élő zenekari előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; előadási helyszíneken bemutatott
zenés esztrádműsorok; előadó-művészeti színházi létesítmények biztosítása; előadóművész által nyújtott
szórakoztató szolgáltatások; előadóművészek művészeti vezetése; előadóművészek művészi vezetése;
előadóművészek szolgáltatásai; előadóművészeti fesztiválok lebonyolítása; előadóművészeti szórakoztató
tevékenységek lebonyolítása; előre felvett szórakoztató anyagok bemutatása; élőzenés koncertek; énekegyüttesek
által nyújtott szórakoztató szolgáltatások; énekesek által nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; gálák,
díszünnepélyek rendezése; gospel kórus szolgáltatásai [éneklés]; hangversenyek, koncertek szervezése és
lebonyolítása; helyfoglalás koncertre; helyfoglalás szórakoztató eseményekre; helyfoglalást biztosító
ügynökségek a szórakoztatás területén; információnyújtás a zene terén; interaktív szórakoztatás; interaktív
szórakoztatási szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; jazz zenei szórakoztatási
szolgáltatások; jegyátvételi szolgáltatások szórakoztató, sport- és kulturális rendezvényekhez;
jegyelővétel/foglalás koncertekre és színházba; jegyfoglalás koncertekre; jegyfoglalás kulturális rendezvényekre;
jegyfoglalási szolgáltatások szórakoztató és szabadidős rendezvényekre; jegyfoglalási szolgáltatások előadásokra;
jegyfoglalási szolgáltatások előadásokra és más szórakoztató rendezvényekre; jegyfoglalás szórakozóhelyekre;
jegyfoglalási szolgáltatások kulturális rendezvényekre; jegyfoglalási szolgáltatások koncertekre; jegyinformációs
szolgáltatások show-műsorokhoz; jegyinformációs szolgáltatások szórakoztató rendezvényekhez; jegyvásárlási
szolgáltatások szórakoztató rendezvényekhez; jegyrendelési és jegyfoglalási szolgáltatások; jegypénztári
szolgáltatások; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; kábeltelevízión keresztül biztosított szórakoztatás;
klubok szórakoztató szolgáltatásai; klubszolgáltatások [diszkó]; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás];
koncert szolgáltatások; koncert szolgáltatások [éneklés]; koncertek bemutatása; koncertek lebonyolítása
[szervezése és lebonyolítása]; koncertek mint szórakoztatási szolgáltatások; koncertek prezentálása; koncertek
szervezése; koncertek szervezése, lebonyolítása és rendezése; koncertek szervezésével, lebonyolításával és
rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; koncertekkel kapcsolatos szolgáltatások;
koncertjegy foglalási szolgáltatások; koncertszolgáltatások; koncerttermek, varieték; koncertjegy foglalási
jegyirodai szolgáltatások; könnyed szórakoztató műsorok színrevitele; könnyed szórakoztató szolgáltatások;
különleges effektek készítése szórakoztatási célokra; kulturális célú bemutatók rendezése; kulturális célú
fesztiválok rendezése; kulturális célú műhelyek; kulturális célú műsorok szervezése; kulturális célú rendezvények
szervezése; kulturális célú ünnepségek szervezése; kulturális és művészeti rendezvények szervezése; kulturális és
oktatási célú kongresszusok és konferenciák szervezése; kulturális események lebonyolítása; kulturális
rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális show-k szervezése; kulturális szolgáltatások; kulturális,
szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; kulturális tevékenységek; kulturális tevékenységek biztosítása;
kulturális tevékenységek szervezése nyári táborokhoz; kulturális tevékenységek lebonyolítása; kulturális
tevékenységek intézése [szervezése]; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; kulturális vagy
oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; lemezlovas [dj] szolgáltatások; lemezlovasok, dj szolgáltatások
partikra és különleges rendezvényekre; meghallgatások televíziós tehetségkutató versenyekre; meghallgatások
televíziós játékműsorokra; megrendelésre történő dalszerzés nem reklámcélokra; mentorálás; művészek
fellépésének lefoglalása rendezvényekre (szponzori, promotor szolgáltatások); népszerű szórakoztató
szolgáltatások; oktatás és képzés a zene és szórakoztatás terén; online egyidejű adatfolyammal nyújtott
szórakoztató szolgáltatások; online információk szolgáltatása audio- és vizuális médiával kapcsolatban; online
interaktív szórakoztatás; online jegyirodai szolgáltatások szórakoztatási célokra; online nem letölthető
audiotartalmak biztosítása; online nem letölthető képek biztosítása; online szórakoztatás; online szórakoztatás
biztosítása játékshow-k formájában; online szórakoztatás nyújtása; összejövetelek szervezése a szórakoztatás
területén; partik tervezése és lebonyolítása [szórakoztatás]; partik tervezése [szórakoztatás]; partik tervezésével
kapcsolatos konzultáció; partiszervezés; partiszervezési szolgáltatások; popzenei koncertek szervezése; rádió- és
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televízióműsorok készítése; rádió- és televízióprogram készítése; rádióprogramok vagy televíziós programok

előállítása; rádiós és televíziós show-műsorok és programok készítése; rádiós és televíziós szórakoztató
szolgáltatások; rádiós és televíziós szórakoztatási szolgáltatások; rádiós szórakoztatás; rajongói klub
szolgáltatások (szórakoztatás); rádiós zenei koncertek; rajongói klubok; rajongói, szurkolói klubok szervezése;
rajongói, szurkolói klubszolgáltatások; rekreációs, szabadidős célú ünnepségek szervezése; rekreációs, szabadidős
fesztiválok szervezése; rekreációs, szabadidős klubszolgáltatások nyújtása; rekreációval, szabadidővel
kapcsolatos információs szolgáltatások; rock együttesek élő fellépései, előadásai; show-k gyártása; show-k,
műsorok rendezése; show-k szervezése és bemutatása; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése
[impresszáriók szolgáltatásai]; showműsorok tervezése; szabadidős, rekreációs tevékenységek szervezése;
szabadidős rendezvények megszervezése; szabadidős rendezvények szervezése; szabadidős szolgáltatások;
szabadidős szolgáltatások idősek számára; szimfonikus zenekari szolgáltatások; színházi produkciók; színházi
produkciós szolgáltatások; színházi szórakoztatás; színpadi show-k szervezése; szórakoztatás; szórakoztatás élő
előadások és jelmezes szereplők személyes megjelenése formájában; szórakoztatás fényshow-k formájában;
szórakoztatás lézershow-k formájában; szórakoztatás roadshow-k segítségével; szórakoztatás tévéműsorok
formájában; szórakoztatás televíziós hírműsorok formájában; szórakoztatás zenekari előadások formájában;
szórakoztatási célú audiovizuális bemutató szolgáltatások; szórakoztatási célú bemutatók rendezése;
szórakoztatási célú élő bemutatók; szórakoztatási célú fesztiválok rendezése; szórakoztatási célú interjúkészítés
kortárs személyiségekkel; szórakoztatási célú rendezvényszervezés; szórakoztatási célú szolgáltatások szervezése;
szórakoztatási célú ünnepségek szervezése; szórakoztatási célú ünnepségek lebonyolítása; szórakoztatási
szolgáltatások koncertelőadások formájában; szórakoztatási szolgáltatások élő show-khoz; szórakoztatási
szolgáltatások közösségi szórakoztató rendezvények szervezése formájában; szórakoztatási szolgáltatások
televízióműsorok formájában; szórakoztatási szolgáltatások színpadi előadás és kabaré formájában; szórakoztatási
szolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások intézése [szervezése]; szórakoztatásról és szórakoztató
rendezvényekről online hálózaton és az interneten keresztül nyújtott tájékoztatás; szórakoztatással kapcsolatos
tájékoztatás globális számítógépes hálózaton keresztül; szórakoztatással kapcsolatos információk biztosítása
elektronikus eszközök által; szórakoztatással kapcsolatos információk biztosítása interneten keresztül;
szórakoztatással kapcsolatos ügynökségi szolgáltatások; szórakoztatással kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadó
szolgáltatások; szórakoztatással kapcsolatos információk online biztosítása számítógépes adatbázisból vagy az
internetről; szórakoztató bemutatók szervezése; szórakoztató klubszolgáltatások; szórakoztató klubok
szolgáltatásai; szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése; szórakoztató célú rendezvények szervezése;
szórakoztató műsorok készítése közvetítés céljából; szórakoztató show-k rendezése; szórakoztató show-k
készítése táncosok részvételével; szórakoztató show-k készítése táncosokkal és énekesekkel; szórakoztató show-k
készítése énekesek közreműködésével; szórakoztató show-k készítése zenészek közreműködésével; szórakoztató
rendezvények lebonyolítása; szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; szórakoztató
rendezvényekhez kapcsolódó jegyfoglalási és előjegyzési szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások nyújtása
audio szalagon; szórakoztató szolgáltatások nyújtása mozifilmeken keresztül; szórakoztató szolgáltatások élő
zene formájában; szórakoztató szolgáltatások élő zenei előadások formájában; szórakoztató szolgáltatások
biztosítása felvett zene formájában; szórakoztató szolgáltatások szervezése; szórakoztató szolgáltatások
énekegyüttes előadásának formájában; szórakoztató szolgáltatások zenekari előadások formájában; szórakoztató
szolgáltatások nyújtása videofilmeken keresztül; szórakoztató szolgáltatások nyújtása televízión keresztül;
szórakoztató szolgáltatások webkamerás televízióműsorok formájában; szórakoztató szolgáltatások interaktív
televízióműsorok formájában; szórakoztató szolgáltatások audio- és videofelvételek megosztása céljából;
szórakoztató szolgáltatások intézése [szervezése]; szórakoztató szolgáltatások audio- és videofelvételek
felhasználókhoz való rendelése céljából; szövegek készítése kiadásra; szórakoztató tevékenységek lebonyolítása;
tanácsadási szolgáltatások az interneten keresztül a szórakoztatás területén; tanácsadási szolgáltatások a
szórakoztatás területén; találkozók szervezése és lebonyolítása a szórakoztatás területén; tájékoztatás
számítógépes hálózaton keresztül szórakoztatással kapcsolatban; turnézó előadások [road show-k], mint
szórakoztatási szolgáltatások; világítástechnikai szolgáltatások szórakoztatási célokra; világítástechnikusi
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szolgáltatások eseményekhez; vokalisták, énekesek által nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; vizuális

szórakoztatás szervezése; vizuális és zenés szórakoztatás szervezése; webrádiós szórakoztatási szolgáltatások;
zártláncú televíziós szórakoztató szolgáltatások; zene és ének előadás tartása; zene komponálása; zenei előadások
művészeti menedzsmentje, vezetése; zenei együttesek élő fellépései, előadásai; zenei fesztiválokkal kapcsolatos
szolgáltatások; zenei koncertek bemutatása; zenei koncertek szervezése és lebonyolítása; zenei rendezvények
szervezése; zenei szórakoztatás szervezése; zenei versenyek szervezése; zenekar által élőben előadott műsorok
bemutatása; zenekar [együttes] által nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; zenekarok szolgáltatásai; zenekeverési
szolgáltatások; zenés előadások; zenés előadások bemutatása; zenés előadások szervezése; zenés helyek
művészeti vezetése; zenés koncertek; zenés műsorok rendezése; zenés show-k készítése; zenés show-k rendezése;
zenés szólóestek bemutatása; zenés szórakoztatás; zenés szórakoztatás nyújtása vokálegyüttesek által; zenés
szórakoztatás zenekarok által; zenés szórakoztatási szolgáltatások; zenés szórakoztató rendezvények szervezése;
zenészek által biztosított szórakoztatási szolgáltatások; zenészek által nyújtott szórakoztatási szolgáltatások;
zeneszerzés; zeneszerzési szolgáltatások.
( 210 ) M 19 01276
( 220 ) 2019.04.17.
( 731 ) Hofer Kommanditgesellschaft, Sattledt (AT)
( 740 ) Zimányi és Fakó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Hirdetési- és reklámszolgáltatások, marketing szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes

hálózaton; reklámszövegek írása; árubemutatás; értékesítési bemutató szolgáltatások.
38

Távközlés.

41

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

( 210 ) M 19 01278
( 220 ) 2019.04.18.
( 731 ) Cellnex Telecom S.A., Barcelona (ES)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 37

Távközlési felszerelések, hálózatok és rendszerek telepítése, karbantartása és javítása; távközlési tornyok

építése, üzembe helyezése, karbantartása és javítása; távközlési hálózat kiépítése.
38

Távközlési szolgáltatások, rádiós kommunikáció és távközlési szolgáltatások telematikus hálózatokon

keresztül; hozzáférés biztosítása telekommunikációs infrastruktúrához harmadik személyeknek; távközlési
berendezések ésberendezések biztosítása; rádió, televízió és videó műsorok továbbítása és közvetítése kábeles,
műholdas, telefonos és egyéb kommunikációs hálózatokon keresztül; értéknövelt hálózati [kommunikációs]
szolgáltatások; telematikaikommunikációs szolgáltatások; elektronikus kommunikációs hálózatok üzemeltetése;
műsorszórási berendezések működtetése; elektronikus kommunikációs hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása;
hang, képek, jelek, képek és adat továbbítása telekommunikációs hálózatokon keresztül; konzultáció és
tanácsadás a telekommunikáció területén.
( 210 ) M 19 01314
( 220 ) 2019.04.18.
( 731 ) Káli Kövek Kft., Köveskál (HU)
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( 740 ) Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

( 541 ) REZEDA
( 511 ) 33

Alkoholos esszenciák; alkoholos gyümölcskivonatok; alkoholos italok (sörök kivételével); alkoholos

kivonatok; almabor; ánizslikör, anisette (1); ánizslikőr, anisette (2); aperitifek; arak [rizspálinka]; borok; brandy,
borpárlat; curacao; cseresznyepálinka; digesztív [emésztést elősegítő] italok [szeszesitalok]; égetett szeszesitalok;
gin; gyomorkeserű [bittér] italok; gyümölcstartalmú alkoholos italok; kevert alkoholos italok, nem söralapú;
koktélok; körtebor; likőrök; lőre, csiger; mentalikőr; mézsör; nira [kínai égetett szeszesital]; rizspálinka; rum;
szaké; szeszes italok; vodka; whisky.
43

Állatpanziók; átmeneti szállások kiadása; bár szolgáltatások; bölcsődék, óvodák; ételek díszítése; ételek

elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; ételszobrászat; éttermi szolgáltatások; foglalás panziókban;
főzőeszközök bérbeadása; gyorséttermek, snack bárok; hordozható épületek, építmények bérbeadása;
ivóvízadagoló automaták bérbeadása; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; kempingezési lehetőség biztosítása;
magánszakács, személyi séfszolgáltatások; motelek; nyugdíjasotthonok, időskorúak otthona; önkiszolgáló
éttermek (1);önkiszolgáló éttermek (2); panziók; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések
és távozások ügyintézése]; sátrak kölcsönzése; szállásfoglalás; szállásügynökség [szállodák, panziók]; szállodai
szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése;
terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek]; tortadíszítések; turistaházak, üdülök; udon és sóba éttermek
szolgáltatásai; üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás]; vendéglátás; világítóberendezések kölcsönzése; washoku
éttermi szolgáltatások.
( 210 ) M 19 01318
( 220 ) 2019.04.23.
( 731 ) NIHON NOHYAKU CO., LTD., Tokyo (JP)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) MONCUT
( 511 ) 5

Gombaölő szerek mezőgazdasági használatra.

( 210 ) M 19 01325
( 220 ) 2019.04.24.
( 731 ) Zombori Viktor, Mezőkövesd (HU)
Lázár Ferenc, Mezőkövesd (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Dokumentumfilmek készítése; dokumentumfilmek készítése mozik részére; dokumentumfilmek készítése

közvetítés céljából; játékfilmgyártás; játékfilm stúdió szolgáltatások; filmgyártás; filmgyártási szolgáltatások;
filmgyártáshoz szükséges felszerelések, létesítmények biztosítása; TV-műsorok szerkesztése [vágása]; Tv
műsorok készítése; Tv- és rádióműsor előkészítés és készítés; TV játékok (műsorok) és animációs mozifilmek
készítésével kapcsolatos szolgáltatások.
( 210 ) M 19 01327
( 220 ) 2019.04.23.
( 731 ) Prímaenergia Zrt., Budapest (HU)
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( 546 )
( 511 ) 1

Fémek edzése és hegesztésére szolgáló készítmények.

4

Tüzelőanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok.

6

Fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz.

35

Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

( 210 ) M 19 01328
( 220 ) 2019.04.23.
( 731 ) Bíró Márk, Himod (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )
( 511 ) 35

Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal, áruk és szolgáltatások promóciója

sportesemények szponzorálásával, áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból, árverési
szolgáltatások, célzott marketing, divatbemutatók szervezése promóciós célokból, hirdetési- és
reklámszolgáltatások, információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése, kereskedelmi közvetítői
szolgáltatások, kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára,
kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások, kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése,
közvélemény-kutatás, marketingszolgáltatások, online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói
részére, online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, online kiskereskedelmi, szolgáltatások letölthető és
előre rögzített zenékhez és filmekhez, piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása, piackutatás,
reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek, reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,
áruminták] terjesztése, reklámterjesztés, reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek, üzleti információk nyújtása
weboldalon keresztül, webindexelés, kereskedelmi vagy reklám célokra.
( 210 ) M 19 01334
( 220 ) 2019.04.24.
( 731 ) Evans Martin Harald, Simontornya (HU)
( 740 ) dr. Horváth Béla, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5
29

Gyógyszerészeti készítmények.
Ehető rovarok, nem élő.

( 210 ) M 19 01336
( 220 ) 2019.04.24.
( 731 ) Pedagógusok Szakszervezete, Budapest (HU)
( 541 ) BÉRNYOMÁSMÉRŐ
( 511 ) 35

Bérszámfejtés, bérkalkulálással kapcsolatos szolgáltatások, internetes bérkalkulátor szolgáltatásai.

( 210 ) M 19 01360
( 220 ) 2019.04.25.
( 731 ) AV-LEADER CORP., New Taipei City (TW)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

( 511 ) 9

Mikrofonok, fejhallgatók, hangszóró kürtök, hangszórók, mikrofonkeverők, videomonitorok, rádióeszközök,

vezeték nélküli átviteli eszköz hanginformációkhoz, fejen viselhető virtuális valóság berendezések, letölthető
számítógépes szoftveralkalmazások, számítógépes hardver, mesterséges intelligenciával rendelkező humanoid
robot (AI), intelligens szemüveg (adatfeldolgozás), letölthető mobil szoftveralkalmazások.
( 210 ) M 19 01374
( 220 ) 2019.04.25.
( 731 ) Bucoma Travel Kft., Romhány (HU)
( 546 )
( 511 ) 39

Utazásszervezés; utazás közvetítés.

( 210 ) M 19 01391
( 220 ) 2019.04.29.
( 731 ) Szélesné Pécsinger Enikő, Győr (HU)
( 541 ) BORLEMENTE
( 511 ) 41

Borkóstolás (szórakoztatási szolgáltatások); borkóstoltatással kapcsolatos szórakoztatás.

( 210 ) M 19 01445
( 220 ) 2019.05.06.
( 731 ) PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály, Dr. Tilk Rita, Budapest
( 541 ) CHEETOS CRUNCHOS
( 511 ) 30

Kukoricaalapú rágcsálnivalók, snack ételek.

( 210 ) M 19 01505
( 220 ) 2019.05.08.
( 731 ) Felelős Gasztrohős Alapítvány, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

Letölthető kiadványok, publikációk; letölthető elektronikus kiadványok; publikációk; letölthető elektronikus

kiadványok magazinok formájában.
16

Közlemények, kiadványok; rendszeresen megjelenő kiadványok; rendszeresen megjelenő nyomtatott

kiadványok; oktató jellegű kiadványok; kiadványok, sajtótermékek, gasztronómiával kapcsolatos publikációk;
környezetvédelmi kiadványok.
35

Élelmiszerek kis-és nagykereskedelme; ruházati cikkek és kiegészítők kis-és nagykereskedelme; nyomtatott

kiadványok kis-és nagykereskedelme; bögrék kis-és nagykereskedelme; hűtőmágnesek kis-és nagykereskedelme;
kulacsok kis-és nagykereskedelme.
41

Környezetvédelemhez kapcsolódó oktatási szolgáltatások; oktatási rendezvények szervezése és

lebonyolítása; oktatási vásárok szervezése és lebonyolítása; tudományos célú vásárok szervezése és lebonyolítása;
online, nem letölthető videók biztosítása; szakmai képzések; környezetvédelmi képzések; környezetvédelmi
előadások; online környezetvédelmi tájékoztatás.
M1604
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Környezetvédelmi konzultáció; környezetvédelmi konzultáció vendéglátóipar számára; környezetvédelmi

vizsgálatok; környezetvédelmi konzultáció, környezetvédelmi kockázatértékelés; környezetvédelmi felmérések;
környezetvédelmi konzultációs szolgáltatások; környezetvédelem-értékelési szolgáltatások; környezetvédelemmel
kapcsolatos kutatás; tanácsadási szolgáltatások a környezetvédelemmel kapcsolatban; kutatási szolgáltatások a
környezetvédelem tárgyában; környezetvédelem területén végzett kutatással kapcsolatos tanácsadási
szolgáltatások.
43

Éttermi szolgáltatások; vendéglátás; környezettudatos vendéglátás; vendéglátási szolgáltatások; vendéglátási

szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás].
44

Táplálkozási tanácsadás; táplálkozással kapcsolatos tanácsadás; táplálkozási és étrendi tanácsadás;

táplálkozási tanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások; táplálkozási konzultáció; táplálkozási információk
nyújtása.
( 210 ) M 19 01514
( 220 ) 2019.05.08.
( 731 ) Transintertop Kft., Környe (HU)
( 546 )
( 511 ) 39

Szállítmányozási, fuvarozási és raktározási szolgáltatások, közúti áruszállítás, egyéb szárazföldi

személyszállítás, taxis személyszállítás, költöztetés, áruraktározás, áruszállítási szolgáltatások, áruszállítás
megszervezése, kézbesítése, árutovábbítás, átrakodási szolgáltatások.
( 210 ) M 19 01515
( 220 ) 2019.05.08.
( 731 ) Transintertop Kft., Környe (HU)
( 546 )

( 511 ) 43

Étkeztetési szolgáltatások céges étkezdék számára, bisztró (büfé) szolgáltatások, kantinok, büfék, étkezdék,

vendéglátási szolgáltatások (étel- és italszolgáltatás).
( 210 ) M 19 01518
( 220 ) 2019.05.08.
( 731 ) Somogyi Tibor, Nyíregyháza (HU)
( 740 ) dr. Bede Péter József, Nyíregyháza
( 546 )

( 511 ) 35
44

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére.
( 210 ) M 19 01522
( 220 ) 2019.05.09.
( 731 ) EMRIFÉM Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Litter Zsuzsanna, Budapest
( 541 ) Három Tarka Macska
( 511 ) 30

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

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 19 01523
( 220 ) 2019.05.09.
( 731 ) EMRIFÉM Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Litter Zsuzsanna, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

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

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető
jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,
szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 19 01526
( 220 ) 2019.05.09.
( 731 ) Panna Cocktail Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Nagytarcsa (HU)
( 740 ) Dr. Kocsis István, Budapest
( 546 )
( 511 ) 30
32

Sörbetek, jégkásák; sörbetek [vízalapú fagylaltok].
Sörök; árpabor [sör]; alacsony alkoholtartalmú sörök; ale [angol sör]; alkoholmentes sör; alkoholmentes

sörízű italok; ásványi anyagokkal dúsított sörök; bock sör; búzasör; citromos sör [shandy]; fekete sör [pörkölt
maláta sör]; IPA (indiai pale ale sörök); ízesített sörök; kávé ízű ale sör; kávé ízű sör; kézműves sörök; kvasz
[alkoholmentes ital]; láger sörök [alsóerjesztésű sörök]; malátacefre; malátasör; pale ale világos sör; porter [sör];
saison sör; sör alapú italok; söralapú koktélok; sörcefre; sörutánzat; stout [erős barna sör]; sörbetek [italok];
sörbetek italok formájában.
33

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

( 210 ) M 19 01528
( 220 ) 2019.05.09.
( 731 ) TRIONES Technológiai Intézet Nonprofit Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41
42

Oktatási, képzési konferencia szervezés, tréningek workshop.
Tudományos és műszaki kutatás-fejlesztés, ipari elemzési és ipari kutatási szolgáltatások, hardver és

szoftver fejlesztés, tervezés.
( 210 ) M 19 01533
( 220 ) 2019.05.10.
M1606
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( 731 ) Nr1Media Kft., Budapest (HU)

( 541 ) AGATHAFESZT
( 511 ) 41

Kulturális tevékenységek, rendezvények, fesztiválok szervezése.

( 210 ) M 19 01539
( 220 ) 2019.05.11.
( 731 ) Screen.Tips ec., Budapest (HU)
( 740 ) Mátyássy Balázs, Sopron
( 541 ) TimeBroker
( 511 ) 9
42

Rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média.
Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

( 210 ) M 19 01543
( 220 ) 2019.05.13.
( 731 ) Lénárdt Laura, Kecskemét (HU)
( 740 ) Molnár M. Beáta Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

( 210 ) M 19 01555
( 220 ) 2019.05.14.
( 731 ) Petrovics László, Deszk (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 39
44

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; virágküldő szolgálat.
Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; virágkötészet.

( 210 ) M 19 01556
( 220 ) 2019.05.14.
( 731 ) PRO-DUE Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

( 210 ) M 19 01563
( 220 ) 2019.05.14.
( 731 ) Barna Zoltánné, Abony (HU)
( 740 ) Dr. Bertók László ügyvéd, Cegléd
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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.
8

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

borotvák.
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
( 210 ) M 19 01587
( 220 ) 2019.05.16.
( 731 ) Nyolcvanas Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Jakab Zoltán, Szeged
( 541 ) Tisza Gyöngye
( 511 ) 41

Audiovizuális bemutatók; csoportos szabadidős tevékenységek rendezése; csoportos rekreációs, szabadidős

tevékenységek szervezése; díjátadók vendégül látása [szervezés]; diszkók szolgáltatásai; diszkókban nyújtott
szórakoztatási szolgáltatások; egzotikus tánc szolgáltatások; éjszakai klubok; éjszakai klubokban nyújtott
szórakoztatási szolgáltatások; éjszakai mulatók szolgáltatásai; éjszakai szórakozóhelyeken nyújtott szórakoztatási
szolgáltatások.
( 210 ) M 19 01590
( 220 ) 2019.05.17.
( 731 ) BEE MÉDIA Kft., Budapest (HU)
( 541 ) A Kakitündér nem létezik!
( 511 ) 41

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

( 210 ) M 19 01606
( 220 ) 2019.05.20.
( 731 ) Allegro MicroSystems, LLC, Manchester, New Hampshire (US)
( 300 ) 88/343,242 2019.03.17. US
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 42

Integrált áramkörök és azok szerkezeti részeinek tervezése.

( 210 ) M 19 01607
( 220 ) 2019.05.20.
( 731 ) Allegro MicroSystems, LLC, Manchester, New Hampshire (US)
( 300 ) 88/343,229 2019.03.17. US
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

M1608

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 14. szám, 2019.07.29.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 546 )

( 511 ) 42

Integrált áramkörök és azok szerkezeti részeinek tervezése.

( 210 ) M 19 01608
( 220 ) 2019.05.20.
( 731 ) Allegro MicroSystems, LLC, Manchester, New Hampshire (US)
( 300 ) 88/258,863 2019.01.11. US
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9
42

Integrált áramkörök és azok szerkezeti részei.
Integrált áramkörök és azok szerkezeti részeinek tervezése.

( 210 ) M 19 01609
( 220 ) 2019.05.20.
( 731 ) Allegro MicroSystems, LLC, Manchester, New Hampshire (US)
( 300 ) 88/258,627 2019.01.11. US
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9
42

Integrált áramkörök és azok szerkezeti részei.
Integrált áramkörök és azok szerkezeti részeinek tervezése.

( 210 ) M 19 01612
( 220 ) 2019.05.21.
( 731 ) Vécsei András, Csókakő (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok;

citromlé étkezési használatra; dzsemek, lekvárok [nem citrusfélékből]; lekvárok [citrusfélékből].
( 210 ) M 19 01684
( 220 ) 2019.05.28.
( 731 ) MOP Kft., Budapest (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Kristályos képernyővédők mobiltelefonokhoz; képernyővédők mobiltelefonokhoz készült kristálybevonat

formájában; képernyővédők mobiltelefonokhoz készült nanorészecskékből álló bevonat formájában.
35

Kristályos képernyővédők mobiltelefonokhoz kis-és nagykereskedelme; képernyővédők mobiltelefonokhoz

készült kristálybevonat formájában kis-és nagykereskedelme; képernyővédők mobiltelefonokhoz készült
nanorészecskékből álló bevonat formájában kis- és nagykereskedelme.
( 210 ) M 19 01685
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( 220 ) 2019.05.28.
( 731 ) Balázs Sándor, Tiszafüred (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 39

Kirándulások, túrák, társasutazások szervezése; körutak, túrák lebonyolítása; túraszervezés és kivitelezés;

tisza-tavi vízi kirándulás.
41

Képzési célú túrák lebonyolítása; képzési célú túrák szervezése; vezetett tanulmányi túrák szervezése;

vezetett tanulmányi túrák lebnyolítása.
( 210 ) M 19 01688
( 220 ) 2019.05.27.
( 731 ) Kallos Cosmetics Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Kozmetikai fodrászkészítmények; hajkozmetikai készítmények; hajpakolások; hajhidratáló készítmények;

hajfények; hajfestékek; hajszínezők; hajfesték eltávolító készítmények; hajhullámosító készítmények; hajformázó
szerek; hajdauer készítmények; hidrogén-peroxid a hajon történő használatra; hajlakkok; hajspray; hajzselék;
hajhabok; hajvizek, hajszeszek; hajápoló készítmények hajkondicionálók; fejbőrápoló készítmények (nem
gyógyászati); fejbőrtisztító készítmények, samponok; hajbalzsam; tisztálkodási és szépségápolási készítmények;
arc- és testápoló készítmények bőrápoló készítmények; testmasszázs krémek; kézkrémek; lábápoló krémek;
kozmetikai masszírozókrémek; tusfürdők; habfürdők; szappanok; arcpakolások; sminkkészítmények; arctisztító
folyadékok és zselék; bőrradír maszkok; sminkszerek bőrre; smink alapozók; sminkpúderek; arcpirosítók;
sminkeltávolító, sminklemosó készítmények; szemfesték; szemránckrémek; szempillafestékek;
szemkontúrceruzák; szemöldökceruzák; szemhéjpúderek; szemfesték lemosók; körömápolási cikkek;
körömlakkok; körömdíszítők; körömlakk lemosók; műkörmök; ajakbevonók (nem gyógyászati); ajakfények;
szájkontúr ceruzák; parfümök; illatszerek; dezodorok; szőrtelenítők; szőrtelenítő krémek.
5

Gyógyhatású kozmetikai készítmények; gyógyhatású kozmetikai krémek, kenőcsök, balzsamok, testápolók;

gyógyhatású samponok; gyógyhatású hajápoló készítmények; gyógyhatású hajregeneráló készítmények;
gyógyhatású hajszerkezet védő, rugalmasság megőrző, hidratáló, kondicionáló adalék hajfestéshez és
hajkozmetikai kezelésekhez; hajnövekedést serkentő gyógyhatású készítmények; gyógyhatású fejbőrápoló
készítmények.
35

Kozmetikai, szépségápolási, fodrászati és hajápolási termékekkel kapcsolatos nagykereskedelmi,

kiskereskedelmi és online kiskereskedelmi szolgáltatások; kozmetikai, szépségápolási, fodrászati és hajápolási
termékekkel kapcsolatos fogyasztói tanácsadás.
( 210 ) M 19 01690
( 220 ) 2019.05.28.
( 731 ) Szarvasi Mozzarella Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 554 )
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( 511 ) 29

Mozzarella sajtok.

( 210 ) M 19 01691
( 220 ) 2019.05.28.
( 731 ) Szarvasi Mozzarella Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 554 )

( 511 ) 29

Mozzarella sajtok.

( 210 ) M 19 01692
( 220 ) 2019.05.28.
( 731 ) Comedy Partners, a partnership organized under the law of New York having as partner(s) VIACOM
INTERNATIONAL INC. (a Delaware Corporation) and VIACOM HEARTY HA! HA! LLC (a Delaware
Limited Liability Company), New York, NY (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) HETI DÖRGÉS
( 511 ) 41

Szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatási szolgáltatások, mozgóképes, videó és színházi

szórakoztatási szolgáltatások; televíziós és rádió programok és filmek, rajzfilmek és hang és videofelvételek
előállítása, elkészítése, bemutatása, terjesztése, közöltetése, hálózatba vétele és bérlete; mozifilmek és televíziós
show műsorok készítése; élő szórakoztató műsorok készítése; vidámparki és tematikus parki játékok; filmek és
TV-show műsorok történeteihez kapcsolódó vidámparki és tematikus parki szolgáltatások; szórakoztató parkok és
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vidámparkok működtetése, igazgatása és vezetése; játéktermi szolgáltatások; játéktermi gépek kölcsönzése,

bérbeadása; magazinok, időszakos kiadványok és könyvek publikálása; elektronikus online publikációk
megjelentetése; versenyek, vendégszereplések, játékok, kvízjátékok, kiállítások és rendezvények, show műsorok,
utazó show műsorok, színpadi rendezvények, színházi előadások, koncertek, élő előadások és interaktív
előadások, események a közönség bevonásával; tehetségkutatók, rádió és televíziós díjátadók szervezése; online
információ szolgáltatások elektronikus játékszolgáltatásokhoz kapcsolódóan a világhálón vagy mobiltelefonon
keresztül, digitális zenei szolgáltatások (nem letölthető) az internetre vagy mobiltelefonra; elektronikus
szórakoztató játékszolgáltatások számítógépes adatbázisról, az internetről vagy pedig mobiltelefonról közvetítve;
online választási rendszer szolgáltatás az interneten keresztül vagy vezeték nélküli kommunikációs eszközön
keresztül szórakoztató jelleggel; előre felvett DVD-k, nagyfelbontású digitális lemezek, előre felvett audio
lemezek, és nem lemezes digitális média tároló eszközök készítése és forgalmazása; animált játékfilmek
készítése; online nem letölthető videó klippek és más digitális multimédiás tartalom szolgáltatása, amelyek
audio-, videó- tartalmakat, műalkotásokat, és/vagy szöveget tartalmaznak egyes mozifilmekből, televíziós show
műsorokból vagy azokhoz kapcsolódóan; nem letölthető filmek, televíziós show műsorok és rajzfilmek
szolgáltatása; információ szolgáltatás a televíziós szolgáltatások, mozi hálózatok, játékok és zenei anyagok
szolgáltatása számítógépes hálózatokon és globális kommunikációs csatornákon keresztül, vagy
mobiltelefonokon keresztül; weboldal szolgáltatás, amely nem letölthető tévéműsorokkal, mozifilmekkel,
rajzfilmekkel és multimédiás szórakoztató tartalmakkal szolgál, azon kívül információt tartalmaz a
tévéműsorokra, mozifilmekre, rajzfilmekre és multimédiás szórakoztató tartalmakra vonatkozóan; szórakoztatás,
élő előadások és jelmezes szereplők személyes megjelenése formájában.
( 210 ) M 19 01697
( 220 ) 2019.05.29.
( 731 ) Reticulum-Insurance Biztosítási Alkusz Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 541 ) Megszolgáljuk a bizalmat. Együtt működünk.
( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

( 210 ) M 19 01698
( 220 ) 2019.05.29.
( 731 ) Reticulum-Insurance Biztosítási Alkusz Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

( 210 ) M 19 01705
( 220 ) 2019.05.28.
( 731 ) Pál Ferenc, Budapest (HU)
( 740 ) Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Műsoros adathordozók; műsoros CD-ROM-ok és DVD-k; elektronikus adathordozók; letölthető multimédiás

fájlok; letölthető elektronikus könyvek.
M1612
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Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; előadások és különleges rendezvények promóciója; reklámozás és

értékesítési promóciós szolgáltatások; könyvek kis- és nagykereskedelme.
41

Mentálhigiénés konferenciák szervezése; mentálhigiénés előadások szervezése; pszichológiai, teológiai

oktatások; workshop-ok, szemináriumok, tréningek rendezése; nevelés; szakmai képzés, vendéglátóipari
szolgáltatások (szórakoztatás), vállalati rendezvények (szórakoztatás); interaktív szórakoztatási szolgáltatások,
szórakoztató szolgáltatások szervezése, szórakoztatási információs szolgáltatások; kulturális szolgáltatások,
kulturális tevékenységek biztosítása, közösségi-, sport és kulturális események szervezése; spirituális, lelki
fejlődéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatás; csoportos szabadidős tevékenységek rendezése; könyvkiadás;
önismereti tanfolyamok (oktatás); élő előadások, műsorok szervezése és bemutatása; eredeti felvételek készítése;
rádió és televíziós műsorok készítése; online, nem letölthető videók biztosítása.
44

Mentális egészség szolgáltatások; mentális rehabilitációs szolgáltatások; személyiségtesztek (mentális

egészséggel kapcsolatos szolgáltatások); pszichoterápiás szolgáltatások, pszichoterápiás táborok szervezése.
( 210 ) M 19 01707
( 220 ) 2019.05.28.
( 731 ) Pál Ferenc, Budapest (HU)
( 740 ) Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PÁLFERI
( 511 ) 9

Műsoros adathordozók; műsoros CD-ROM-ok és DVD-k; elektronikus adathordozók; letölthető multimédiás

fájlok; letölthető elektronikus könyvek.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; előadások és különleges rendezvények promóciója; reklámozás és

értékesítési promóciós szolgáltatások; könyvek kis- és nagykereskedelme.
41

Mentálhigiénés konferenciák szervezése; mentálhigiénés előadások szervezése; pszichológiai, teológiai

oktatások; workshop-ok, szemináriumok, tréningek rendezése; nevelés; szakmai képzés, vendéglátóipari
szolgáltatások (szórakoztatás), vállalati rendezvények (szórakoztatás); interaktív szórakoztatási szolgáltatások,
szórakoztató szolgáltatások szervezése, szórakoztatási információs szolgáltatások; kulturális szolgáltatások,
kulturális tevékenységek biztosítása, közösségi-, sport és kulturális események szervezése; spirituális, lelki
fejlődéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatás; csoportos szabadidős tevékenységek rendezése; könyvkiadás;
önismereti tanfolyamok (oktatás); élő előadások, műsorok szervezése és bemutatása; eredeti felvételek készítése;
rádió és televíziós műsorok készítése; online, nem letölthető videók biztosítása.
44

Mentális egészség szolgáltatások; mentális rehabilitációs szolgáltatások; személyiségtesztek (mentális

egészséggel kapcsolatos szolgáltatások); pszichoterápiás szolgáltatások, pszichoterápiás táborok szervezése.
( 210 ) M 19 01712
( 220 ) 2019.05.28.
( 731 ) Monsoon Rain Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Pleszkáts Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 19 01713
( 220 ) 2019.05.28.
( 731 ) MediCell Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Pleszkáts Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

( 210 ) M 19 01714
( 220 ) 2019.05.28.
( 731 ) MÁV-REC Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Pleszkáts Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

41

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

42

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

elemzési és ipari kutatási szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 19 01715
( 220 ) 2019.05.28.
( 731 ) Széchenyi Étterem Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Pleszkáts Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 19 01717
( 220 ) 2019.05.29.
( 731 ) Polyák Mátyás István, Kecskemét (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Programok okostelefonokhoz; szoftverek okostelefonokhoz; applikációs szoftver; mobilapplikációs szoftver;

mobilalkalmazások okostelefonokhoz.
42

Szoftvertervezés okostelefonokhoz; szoftverek tervezése és fejlesztése mobilalkalmazások területén.

( 210 ) M 19 01725
( 220 ) 2019.05.29.
( 731 ) Nail Island Kft., Szigethalom (HU)
( 541 ) Nail4U , Nail4you , Nail for you
( 511 ) 3

Fedőanyagok műkörömépítéshez; műköröm tipek; műköröm tipek [kozmetikumok].

( 210 ) M 19 01734
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( 220 ) 2019.05.29.
( 731 ) Pécsi Sörfőzde Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Pécs (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése; oktató-,

szórakoztató, sport- és kulturális eszközökkel és létesítményekkel kapcsolatos bérbeadási szolgáltatások;
fesztiválok szervezése; kulturális célú rendezvények szervezése; kulturális események lebonyolítása; kulturális
show-k szervezése; összejövetelek szervezése a szórakoztatás területén; show-k, műsorok rendezése; szabadidős
rendezvények szervezése; szórakoztatási célú fesztiválok rendezése; szórakoztatási célú rendezvényszervezés;
szórakoztató bemutatók szervezése; vendéglátóipari szolgáltatások (szórakoztatás); vállalati rendezvények
(szórakoztatás); zenei fesztiválokkal kapcsolatos szolgáltatások; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 19 01735
( 220 ) 2019.05.30.
( 731 ) Berta József, Szeged (HU)
( 541 ) Energopharma
( 511 ) 3

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

esszenciaolajok; 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 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, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési
olajok és zsírok.
( 210 ) M 19 01737
( 220 ) 2019.05.29.
( 731 ) SOLVO Biotechnológiai Zrt., Szeged (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) SOLVO
( 511 ) 1

Biológiai és kémiai reagensek transzporter fehérjék tesztelésére; biológiai és kémiai reagensek metabolizáló

enzimek tesztelésére; biológiai és kémiai reagensek biotechnológiai felhasználásra.
42

Kutatás és fejlesztési szolgáltatások, tudományos kutatás, farmakológiai, toxikológiai és biotechnológiai

kutatás-fejlesztés, gyógyszermolekulák kutatása, biológiai elemzések, metabolikus gyógyszer-kölcsönhatások
kutatása, technológiai és biotechnológiai szaktanácsadás.
( 210 ) M 19 01738
( 220 ) 2019.05.30.
( 731 ) Oláh Viktor, Debrecen (HU)
( 740 ) KACSUKPATENT Európai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

( 511 ) 10

Orvosi készülékek; terápiás eszközök és segédeszközök mozgáskorlátozottaknak; egészségügyi

berendezések; orvosi berendezések; orvostechnikai eszközök; gyógyászati segédeszközök; gyógyászati
készülékek és eszközök; masszírozó készülékek; masszázsberendezések; gerincgyógyászati eszközök;
gerincgyógyászati berendezések; gerincnyújtó eszközök; gerincnyújtó berendezések; gerincterápiás eszközök;
gerincterápiás berendezések; nyaki gerincterápiás eszközök; nyaki gerincterápiás berendezések; gerincpad;
gerincnyújtó híd; gyógytornás eszközök; infra hőterápiás eszközök; infra hőterápiás berendezések.
44

Orvosi szolgáltatások; terápiás szolgáltatások; gerincterápia; gerinc nyújtó és gerincdekompressziós terápia;

nyaki gerincterápia; infra hőterápia; mágneses kezelés; gerinctorna; gyógytorna; masszázs; gyógymasszázs;
egészségügyi berendezések kölcsönzése; orvosi berendezések kölcsönzése; orvostechnikai eszközök kölcsönzése;
gyógyászati segédeszközök kölcsönzése; gerincterápiás eszközök kölcsönzése; gerincterápiás berendezések
kölcsönzése; gerincgyógyászati eszközök kölcsönzése; gerincgyógyászati berendezések kölcsönzése;
gerincnyújtó eszközök kölcsönzése; gerincnyújtó berendezések kölcsönzése.
( 210 ) M 19 01746
( 220 ) 2019.05.30.
( 731 ) Szentkirályi Dávid, Budapest (HU)
( 740 ) Tekler Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SZENTKIRÁLYI-HAIR
( 511 ) 44

Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.

( 210 ) M 19 01752
( 220 ) 2019.05.31.
( 731 ) BASF Beauty Solutions France S.A.S,, Lyon (FR)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) FILLING SPHERES
( 511 ) 1
3

Kozmetikai és egyéb testápoló termékek gyártása során használt biológiai kivonatok és vegyi adalékanyagok.
Kozmetikumok.

( 210 ) M 19 01765
( 220 ) 2019.06.04.
( 731 ) Swiss Pharma International AG, Zurich (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) DENOFIX
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények; higiéniai termékek gyógyászati célokra; gyógyászati használathoz adaptált

diétás élelmiszerek és anyagok; étrendkiegészítők emberi fogyasztásra.
( 210 ) M 19 01805
( 220 ) 2019.06.07.
( 731 ) Nézőpont Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kerényi Géza Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Médianéző Központ
M1616
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( 210 ) M 19 01806
( 220 ) 2019.06.07.
( 731 ) Nézőpont Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kerényi Géza Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Nézőpont Intézet
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 19 01905
( 220 ) 2019.06.17.
( 731 ) Qu Lei, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 33

Alkoholos borok.

( 210 ) M 19 01929
( 220 ) 2019.06.18.
( 731 ) NeoPay Marketing Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest, (HU)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 36

Bankügyletek lebonyolítása; betéti kártyás fizetések feldolgozása; elektronikus tőkeátutalás; banki és

finanszírozási szolgáltatások; finanszírozási szolgáltatások; online banki szolgáltatások; elektronikus eszközök
segítségével biztosított pénzügyi szolgáltatások; elektronikus pénzügyi kereskedelmi szolgáltatások; interneten
keresztül nyújtott pénzügyi szolgáltatások.
( 210 ) M 19 01955
( 220 ) 2019.06.19.
( 731 ) Paks II. Zrt., Paks (HU)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 1

Vegyi alkotórészek, vegyi anyagok és készítmények, természetes elemek; ipari szervetlen vegyszerek;

szervetlen kémiai vegyületek.
16

Irodai kellékek; irodai papíráruk; irodai és oktatási segédanyagok; írószerek; író és bélyegző eszközök;

nyomdaipari termékek; nyomtatványok; csomagolóanyagok.
35

Iratmásolás-sokszorosítás; energiafogyasztás nyomon követése és ellenőrzése mások számára számviteli

audit céljából; energiaszektorban működő vállalatok üzletvitelével kapcsolatos segítségnyújtási és konzultációs
szolgáltatások; import-export ügynökségek az energia területén; energiaügyi számlák kiállításával kapcsolatos
szolgáltatások; energiaszolgáltatásra vonatkozó szerződések közbeszerzése; kereskedelmi információs
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ügynökségek; import/export ügynökségi szolgáltatások; üzemanyagokkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; kereskedelmi bemutatók levezetése; üzleti bemutatók, rendezvények lebonyolítása; bemutatók
szervezése üzleti célokra; bemutatók szervezése kereskedelmi célokra.
36

Épületkomplexumokkal kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlan bérbeadás, lízing; ingatlan

bérbeadási ügyintézés; bérbeadási megállapodásokkal kapcsolatos ügyintézés.
37

Villamossági, elektronikai kivitelezési szolgáltatások; elektromos kivitelezési, üzembe helyezési

szolgáltatások; elektromosberendezések üzembe helyezése és javítása; elektromos és áramfejlesztő gépek üzembe
helyezése; elektromos berendezések üzembe helyezésével kapcsolatos tájékoztatás; elektromos vezetékek
felújítása, javítása és karbantartása; elektromos földelési rendszerek karbantartása és javítása; távközlési hálózat
kiépítése; távközlési berendezések és készülékek javítása vagy karbantartása; távközlési berendezések és
készülékek javításával vagy karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás; légkondicionálási,
klímatechnikai vállalkozási szolgáltatások; elektronikus vagy légkondicionáló rendszerek karbantartása;
légkondicionáló berendezések telepítése és javítása; légkondicionáló berendezések javításával vagy
karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás; építési projektmenedzsment szolgáltatások; építkezési
projektekhez kapcsolódó építkezésfelügyeleti szolgáltatások; helyszíni projektirányítás épületek építésével
kapcsolatban.
38

Távközlési szolgáltatások; vezetékes távközlési szolgáltatások; vezeték nélküli távközlés biztosítása

elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztül; száloptikai, vezeték nélküli és kábelhálózatokon keresztül
biztosított távközlési szolgáltatások.
39

Áramszolgáltatás; áramellátás; áramelosztás vezetékek útján; elektromos áram továbbítása; elektromos áram

elosztása;áramellátással kapcsolatos tájékoztatás; hőszolgáltatás [elosztás]; gáztárolás; gázforgalmazás; gázellátás
[elosztás]; olaj és gáz szállítása csővezetékeken keresztül; raktárhely bérbeadása; raktárak bérbeadása;
tárolóhelyek bérbeadása; szállítóeszközök bérbeadása; szállítással és tárolással kapcsolatos bérbeadási
szolgáltatások; tárolásra és szállításra alkalmas egységek és konténerek bérbeadása.
40

Energiatermelés; energiatermelés erőművekben; energiatermelés atomerőművekben; elektromos energia

előállításával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; megújuló energiaforrásokból származó
villamosenergia-termelés.
41

Nyomtatványok kiadása; nyomtatványok és nyomtatott kiadványok megjelentetése; oktatási célú

nyomtatványok kiadása; nyomtatott anyagok megjelentetése elektronikus formában; kiadói szolgáltatások;
számítógépes kiadói szolgáltatások; online kiadói szolgáltatások; konferencia szolgáltatások; konferenciák
szervezése és lebonyolítása; konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése; bemutatók szervezése képzési
célokra; szakoktatás, szakmai képzés; szakmai műhelyek és tanfolyamok szervezése; szakmai előadásokon
kiosztott tananyagok összeállítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási szolgáltatások nyújtása; oktatási
tanácsadási szolgáltatások; oktatási konzultációs szolgáltatások.
42

Természettudományi szolgáltatások; mérnöki munkák, szolgáltatások; kutatási szolgáltatások; tudományos

és ipari kutatás; tudományos és technológiai szolgáltatások; ipari fejlesztési szolgáltatások; kutatás az energia
területén; energetikai vizsgálat; energiaelosztó hálózatok tervezése és fejlesztése; mérnöki szolgáltatások az
energiatechnológia területén; energiaszolgáltató rendszerekkel kapcsolatos mérnöki szolgáltatások;
energiagazdálkodási és -takarékossági rendszerek fejlesztése; tanácsadási szolgáltatások az
energiahatékonysággal kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások az energiafelhasználással kapcsolatban;
energiatakarékossági intézkedésekkel kapcsolatos műszaki tanácsadás biztosítása; mások energia- és
áramigényeihez kapcsolódó technológiai elemzés; technológiai szaktanácsadási szolgáltatások az energiatermelés
és -használat területén; technológiai szolgáltatásokhoz kapcsolódó tanácsadás a villamos energia és energiaellátás
területén; tudományos információszolgáltatás; ipari tervezéssel kapcsolatos információnyújtás; adatfeldolgozással
kapcsolatos műszaki tanácsadás; adatfeldolgozással kapcsolatos mérnöki szolgáltatások; adatfeldolgozáshoz
kapcsolódó mérnöki szaktanácsadás; adatfeldolgozási technológiához kapcsolódó mérnöki szolgáltatások;
információtechnológiai [IT] szolgáltatások; információtechnológiai [IT] konzultáció, tanácsadás és információs
szolgáltatások; informatikával kapcsolatos információs szolgáltatások; tudományos információszolgáltatás;
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információtechnológiai szaktanácsadás; informatikai konzultációs szolgáltatások; ipari tervezéssel kapcsolatos

információnyújtás; energiakezelö szoftverek tervezése és fejlesztése; web hosting szolgáltatás.
( 210 ) M 19 01956
( 220 ) 2019.06.19.
( 731 ) Paks II. Zrt., Paks (HU)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 1

Vegyi alkotórészek, vegyi anyagok és készítmények, természetes elemek; ipari szervetlen vegyszerek;

szervetlen kémiai vegyületek.
16

Irodai kellékek; irodai papíráruk; irodai és oktatási segédanyagok; írószerek; író és bélyegző eszközök;

nyomdaipari termékek; nyomtatványok; csomagolóanyagok.
35

Iratmásolás-sokszorosítás; energiafogyasztás nyomon követése és ellenőrzése mások számára számviteli

audit céljából; energiaszektorban működő vállalatok üzletvitelével kapcsolatos segítségnyújtási és konzultációs
szolgáltatások; import-export ügynökségek az energia területén; energiaügyi számlák kiállításával kapcsolatos
szolgáltatások; energiaszolgáltatásra vonatkozó szerződések közbeszerzése; kereskedelmi információs
ügynökségek; import/export ügynökségi szolgáltatások; üzemanyagokkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások; kereskedelmi bemutatók levezetése; üzleti bemutatók, rendezvények lebonyolítása; bemutatók
szervezése üzleti célokra; bemutatók szervezése kereskedelmi célokra.
36

Épületkomplexumokkal kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlan bérbeadás, lízing; ingatlan

bérbeadási ügyintézés; bérbeadási megállapodásokkal kapcsolatos ügyintézés.
37

Villamossági, elektronikai kivitelezési szolgáltatások; elektromos kivitelezési, üzembe helyezési

szolgáltatások; elektromosberendezések üzembe helyezése és javítása; elektromos és áramfejlesztő gépek üzembe
helyezése; elektromos berendezések üzembe helyezésével kapcsolatos tájékoztatás; elektromos vezetékek
felújítása, javítása és karbantartása; elektromos földelési rendszerek karbantartása és javítása; távközlési hálózat
kiépítése; távközlési berendezések és készülékek javítása vagy karbantartása; távközlési berendezések és
készülékek javításával vagy karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás; légkondicionálási,
klímatechnikai vállalkozási szolgáltatások; elektronikus vagy légkondicionáló rendszerek karbantartása;
légkondicionáló berendezések telepítése és javítása; légkondicionáló berendezések javításával vagy
karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás; építési projektmenedzsment szolgáltatások; építkezési
projektekhez kapcsolódó építkezésfelügyeleti szolgáltatások; helyszíni projektirányítás épületek építésével
kapcsolatban.
38

Távközlési szolgáltatások; vezetékes távközlési szolgáltatások; vezeték nélküli távközlés biztosítása

elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztül; száloptikai, vezeték nélküli és kábelhálózatokon keresztül
biztosított távközlési szolgáltatások.
39

Áramszolgáltatás; áramellátás; áramelosztás vezetékek útján; elektromos áram továbbítása; elektromos áram

elosztása;áramellátással kapcsolatos tájékoztatás; hőszolgáltatás [elosztás]; gáztárolás; gázforgalmazás; gázellátás
[elosztás]; olaj és gáz szállítása csővezetékeken keresztül; raktárhely bérbeadása; raktárak bérbeadása;
tárolóhelyek bérbeadása; szállítóeszközök bérbeadása; szállítással és tárolással kapcsolatos bérbeadási
szolgáltatások; tárolásra és szállításra alkalmas egységek és konténerek bérbeadása.
40

Energiatermelés; energiatermelés erőművekben; energiatermelés atomerőművekben; elektromos energia

előállításával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; megújuló energiaforrásokból származó
villamosenergia-termelés.
M1619

41

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 14. szám, 2019.07.29.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
Nyomtatványok kiadása; nyomtatványok és nyomtatott kiadványok megjelentetése; oktatási célú

nyomtatványok kiadása; nyomtatott anyagok megjelentetése elektronikus formában; kiadói szolgáltatások;
számítógépes kiadói szolgáltatások; online kiadói szolgáltatások; konferencia szolgáltatások; konferenciák
szervezése és lebonyolítása; konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése; bemutatók szervezése képzési
célokra; szakoktatás, szakmai képzés; szakmai műhelyek és tanfolyamok szervezése; szakmai előadásokon
kiosztott tananyagok összeállítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási szolgáltatások nyújtása; oktatási
tanácsadási szolgáltatások; oktatási konzultációs szolgáltatások.
42

Természettudományi szolgáltatások; mérnöki munkák, szolgáltatások; kutatási szolgáltatások; tudományos

és ipari kutatás; tudományos és technológiai szolgáltatások; ipari fejlesztési szolgáltatások; kutatás az energia
területén; energetikai vizsgálat; energiaelosztó hálózatok tervezése és fejlesztése; mérnöki szolgáltatások az
energiatechnológia területén; energiaszolgáltató rendszerekkel kapcsolatos mérnöki szolgáltatások;
energiagazdálkodási és -takarékossági rendszerek fejlesztése; tanácsadási szolgáltatások az
energiahatékonysággal kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások az energiafelhasználással kapcsolatban;
energiatakarékossági intézkedésekkel kapcsolatos műszaki tanácsadás biztosítása; mások energia- és
áramigényeihez kapcsolódó technológiai elemzés; technológiai szaktanácsadási szolgáltatások az energiatermelés
és -használat területén; technológiai szolgáltatásokhoz kapcsolódó tanácsadás a villamos energia és energiaellátás
területén; tudományos információszolgáltatás; ipari tervezéssel kapcsolatos információnyújtás; adatfeldolgozással
kapcsolatos műszaki tanácsadás; adatfeldolgozással kapcsolatos mérnöki szolgáltatások; adatfeldolgozáshoz
kapcsolódó mérnöki szaktanácsadás; adatfeldolgozási technológiához kapcsolódó mérnöki szolgáltatások;
információtechnológiai [IT] szolgáltatások; információtechnológiai [IT] konzultáció, tanácsadás és információs
szolgáltatások; informatikával kapcsolatos információs szolgáltatások; tudományos információszolgáltatás;
információtechnológiai szaktanácsadás; informatikai konzultációs szolgáltatások; ipari tervezéssel kapcsolatos
információnyújtás; energiakezelö szoftverek tervezése és fejlesztése; web hosting szolgáltatás.
( 210 ) M 19 01957
( 220 ) 2019.06.19.
( 731 ) Paks II. Zrt., Paks (HU)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 1

Vegyi alkotórészek, vegyi anyagok és készítmények, természetes elemek; ipari szervetlen vegyszerek;

szervetlen kémiai vegyületek.
16

Irodai kellékek; irodai papíráruk; irodai és oktatási segédanyagok; írószerek; író és bélyegző eszközök;

nyomdaipari termékek; nyomtatványok; csomagolóanyagok.
35

Iratmásolás-sokszorosítás; energiafogyasztás nyomon követése és ellenőrzése mások számára számviteli

audit céljából; energiaszektorban működő vállalatok üzletvitelével kapcsolatos segítségnyújtási és konzultációs
szolgáltatások; import-export ügynökségek az energia területén; energiaügyi számlák kiállításával kapcsolatos
szolgáltatások; energiaszolgáltatásra vonatkozó szerződések közbeszerzése; kereskedelmi információs
ügynökségek; import/export ügynökségi szolgáltatások; üzemanyagokkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások; kereskedelmi bemutatók levezetése; üzleti bemutatók, rendezvények lebonyolítása; bemutatók
szervezése üzleti célokra; bemutatók szervezése kereskedelmi célokra.
36

Épületkomplexumokkal kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlan bérbeadás, lízing; ingatlan

bérbeadási ügyintézés; bérbeadási megállapodásokkal kapcsolatos ügyintézés.
37

Villamossági, elektronikai kivitelezési szolgáltatások; elektromos kivitelezési, üzembe helyezési

szolgáltatások; elektromosberendezések üzembe helyezése és javítása; elektromos és áramfejlesztő gépek üzembe
helyezése; elektromos berendezések üzembe helyezésével kapcsolatos tájékoztatás; elektromos vezetékek
felújítása, javítása és karbantartása; elektromos földelési rendszerek karbantartása és javítása; távközlési hálózat
kiépítése; távközlési berendezések és készülékek javítása vagy karbantartása; távközlési berendezések és
készülékek javításával vagy karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás; légkondicionálási,
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klímatechnikai vállalkozási szolgáltatások; elektronikus vagy légkondicionáló rendszerek karbantartása;

légkondicionáló berendezések telepítése és javítása; légkondicionáló berendezések javításával vagy
karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás; építési projektmenedzsment szolgáltatások; építkezési
projektekhez kapcsolódó építkezésfelügyeleti szolgáltatások; helyszíni projektirányítás épületek építésével
kapcsolatban.
38

Távközlési szolgáltatások; vezetékes távközlési szolgáltatások; vezeték nélküli távközlés biztosítása

elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztül; száloptikai, vezeték nélküli és kábelhálózatokon keresztül
biztosított távközlési szolgáltatások.
39

Áramszolgáltatás; áramellátás; áramelosztás vezetékek útján; elektromos áram továbbítása; elektromos áram

elosztása;áramellátással kapcsolatos tájékoztatás; hőszolgáltatás [elosztás]; gáztárolás; gázforgalmazás; gázellátás
[elosztás]; olaj és gáz szállítása csővezetékeken keresztül; raktárhely bérbeadása; raktárak bérbeadása;
tárolóhelyek bérbeadása; szállítóeszközök bérbeadása; szállítással és tárolással kapcsolatos bérbeadási
szolgáltatások; tárolásra és szállításra alkalmas egységek és konténerek bérbeadása.
40

Energiatermelés; energiatermelés erőművekben; energiatermelés atomerőművekben; elektromos energia

előállításával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; megújuló energiaforrásokból származó
villamosenergia-termelés.
41

Nyomtatványok kiadása; nyomtatványok és nyomtatott kiadványok megjelentetése; oktatási célú

nyomtatványok kiadása; nyomtatott anyagok megjelentetése elektronikus formában; kiadói szolgáltatások;
számítógépes kiadói szolgáltatások; online kiadói szolgáltatások; konferencia szolgáltatások; konferenciák
szervezése és lebonyolítása; konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése; bemutatók szervezése képzési
célokra; szakoktatás, szakmai képzés; szakmai műhelyek és tanfolyamok szervezése; szakmai előadásokon
kiosztott tananyagok összeállítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási szolgáltatások nyújtása; oktatási
tanácsadási szolgáltatások; oktatási konzultációs szolgáltatások.
42

Természettudományi szolgáltatások; mérnöki munkák, szolgáltatások; kutatási szolgáltatások; tudományos

és ipari kutatás; tudományos és technológiai szolgáltatások; ipari fejlesztési szolgáltatások; kutatás az energia
területén; energetikai vizsgálat; energiaelosztó hálózatok tervezése és fejlesztése; mérnöki szolgáltatások az
energiatechnológia területén; energiaszolgáltató rendszerekkel kapcsolatos mérnöki szolgáltatások;
energiagazdálkodási és -takarékossági rendszerek fejlesztése; tanácsadási szolgáltatások az
energiahatékonysággal kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások az energiafelhasználással kapcsolatban;
energiatakarékossági intézkedésekkel kapcsolatos műszaki tanácsadás biztosítása; mások energia- és
áramigényeihez kapcsolódó technológiai elemzés; technológiai szaktanácsadási szolgáltatások az energiatermelés
és -használat területén; technológiai szolgáltatásokhoz kapcsolódó tanácsadás a villamos energia és energiaellátás
területén; tudományos információszolgáltatás; ipari tervezéssel kapcsolatos információnyújtás; adatfeldolgozással
kapcsolatos műszaki tanácsadás; adatfeldolgozással kapcsolatos mérnöki szolgáltatások; adatfeldolgozáshoz
kapcsolódó mérnöki szaktanácsadás; adatfeldolgozási technológiához kapcsolódó mérnöki szolgáltatások;
információtechnológiai [IT] szolgáltatások; információtechnológiai [IT] konzultáció, tanácsadás és információs
szolgáltatások; informatikával kapcsolatos információs szolgáltatások; tudományos információszolgáltatás;
információtechnológiai szaktanácsadás; informatikai konzultációs szolgáltatások; ipari tervezéssel kapcsolatos
információnyújtás; energiakezelö szoftverek tervezése és fejlesztése; web hosting szolgáltatás.
A rovat 128 darab közlést tartalmaz.
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