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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 210 ) M 18 03191
( 220 ) 2018.10.26.
( 731 ) Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány, Budapest (HU)
( 541 ) Nemzeti Ovi-Sport Program
( 511 ) 19
37

Épületek, nem fémből; szerkezetek, vázak épületekhez, nem fémből.
Építés.

( 210 ) M 18 03250
( 220 ) 2018.10.31.
( 731 ) Spasic Vladimir, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Szánthó Pál, Budapest
( 541 ) BUDAPEST NAVAL AND SHIP MUSEUM
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

( 210 ) M 18 03362
( 220 ) 2018.11.13.
( 731 ) Bank of China Limited, Beijing (CN)
( 740 ) Deloitte Legal Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BANK OF CHINA
( 511 ) 36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 19 00027
( 220 ) 2019.01.09.
( 731 ) Csömöri János Csaba, Ráckeve (HU)
( 546 )
( 511 ) 19

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

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

37

Vízvezeték szerelés; vízvezetékek karbantartása; vízellátó berendezések karbantartása; vízszolgáltató

berendezések vészhelyzeti szervizelése; víztisztításra szolgáló berendezések javítása; vízvezetékek
karbantartásával kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások; vízvezetékek javításával kapcsolatos tanácsadói
szolgáltatások; vízvezetékek beszerelésével kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások; Gázüzemű vízmelegítők
javításával vagy karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás.
( 210 ) M 19 00028
( 220 ) 2019.01.09.
( 731 ) Csömöri János Csaba, Ráckeve (HU)
( 546 )
( 511 ) 19

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

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

37

Vízvezeték szerelés; vízvezetékek karbantartása; vízellátó berendezések karbantartása; vízszolgáltató

berendezések vészhelyzeti szervizelése; víztisztításra szolgáló berendezések javítása; vízvezetékek
M2075
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karbantartásával kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások; vízvezetékek javításával kapcsolatos tanácsadói

szolgáltatások; vízvezetékek beszerelésével kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások; Gázüzemű vízmelegítők
javításával vagy karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás.
( 210 ) M 19 00037
( 220 ) 2019.01.09.
( 731 ) Budapest Bábszínház Nonprofit Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Szilágyi Emese Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Budapest Bábszínház
( 511 ) 35

Célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati

szolgáltatások; rádiós reklámozás; szabadtéri reklámozás, hirdetés; televíziós reklámozás; üzleti menedzsment
előadóművészek részére.
41

Előadóművészek szolgáltatásai; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmszínházi előadások, filmbemutatók;

jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése;
múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; művészeti alkotások bérbeadása; oktatás biztosítása; on-line
elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; rádió- és
televízióműsorok készítése; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos
tájékoztatás; színházi produkciók; színpadi díszletek kölcsönzése; szórakoztatási szolgáltatások; videorögzítés;
zenei produkciók.
( 210 ) M 19 00157
( 220 ) 2019.01.21.
( 731 ) Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)
( 541 ) PERESKEDNI SZERETÜNK
( 511 ) 45

Jogi szolgáltatások; arbitrációs szolgáltatások; jogi dokumentumok elkészítése; jogi felügyeleti

szolgáltatások; jogi képviseleti szolgáltatások; jogi kutatás; jogi szolgáltatások szerződések tárgyalásával
kapcsolatban harmadik fél számára; jogi tanácsadás pályázati felhívások megválaszolásában; jogi tanácsadás
szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban; képviselet jogvitákban [jogi szolgáltatások].
( 210 ) M 19 00178
( 220 ) 2019.01.21.
( 731 ) Demokratikus Koalíció, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Czeglédy és Társai Ügyvédi Iroda, Szombathely
( 546 )

( 511 ) 35

Célzott marketing; hirdetési és reklámszolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;

rádiós reklámozás; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek készítése; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1);
szabadtéri reklámozás, hirdetés (2).
41

Konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; on-line elérhető

elektronikus publikációk, nem letölthetők; nem reklámcélú szövegek publikálása; szimpóziumok szervezése és
lebonyolítása.
45

Online közösségi hálózatok szolgáltatásai; politikai összejövetelek szervezése.

( 210 ) M 19 00220
( 220 ) 2019.01.28.
( 731 ) Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 14

Hollóháza eredetmegjelölés területéről származó porcelánárukat nemesfémmel és ötvözeteikkel művészi

munkával bevont termékek.
21

Hollóháza eredetmegjelölés területéről származó porcelánáruk.

( 210 ) M 19 00251
( 220 ) 2019.01.30.
( 731 ) MERKAPT Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )
( 511 ) 11

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

berendezések.
35

Épületgépészettel kapcsolatos online-, kis- és nagykereskedelem.

37

Építkezés; felszerelés, tisztítás, javítás és karbantartás; fűtő, légkondicionáló és szellőztető berendezések

üzembe helyezése, karbantartása és javítása.
( 210 ) M 19 00302
( 220 ) 2019.02.04.
( 731 ) Nissin Foods Élelmiszerek Magyarországi Kft., Kecskemét (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Smack Tészta
( 511 ) 30

Gabonából készült lisztekből, olajos magvakból készült lisztekből, álgabonákból készült lisztekből

előállított készítmények, sütemény, tészták.
31

Állat-tápanyagok.

( 210 ) M 19 00342
( 220 ) 2019.02.05.
( 731 ) Hell Energy Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ÉLETED ÍZE
( 511 ) 30

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

gyümölcsteák; ízesítőszerek/aromák italokhoz.
32

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

energiaitalok; alkoholmentes teaízű italok; tea ízesítésű gyümölcs alapú üdítőitalok; tápanyaggal dúsított italok;
esszenciák italok előállításához; ízesített vizek; zöldséglevek [italok]; alkoholmentes italok.
( 210 ) M 19 00366
( 220 ) 2019.02.06.
( 731 ) Nagy Lilla Ibolya, Budapest (HU)
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( 541 ) BELLYROBIC
( 511 ) 25
41

Női ruhák, pólók.
Táncos rendezvények, táncoktatás, exoticus táncszolgáltatások, táncos bemutatók szervezése.

( 210 ) M 19 00387
( 220 ) 2019.02.07.
( 731 ) Fétis Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kollár Ügyvédi Iroda, dr. Kollár Edit, Budapest
( 546 )
( 511 ) 7

Anyagmozgató gépek berakodáshoz és kirakodáshoz; áramfejlesztő generátorok (1); áramfejlesztő

generátorok (2); elektromos csavarhúzók; elektromos hegesztőkészülékek (1); elektromos hegesztőkészülékek
(2); elektromos hegesztőkészülékek (3); elektromos hegesztőkészülékek (4); elektromos ívhegesztő készülékek;
elektromos ívvágó készülékek; elektromos kalapácsok (1); elektromos kalapácsok (2); elektromos kések;
elektromos keverőgépek (1); elektromos keverőgépek (2); elektromos kézifúrók; elektromos ollók (1); elektromos
ollók (2); elektromos polírozók; esztergák; faipari, famegmunkáló gépek; fémfeldolgozó gépek; fúrógépek;
fúrókoronák [gépalkatrészek]; fúrótokmányok [gépek részei]; fűnyírók; fűrészasztalok [géprészek]; fűrészgépek;
fűrészlapok [géprészek]; marógépek; menetvágó gépek; motoros csavarhúzók; motoros fűrészek; sűrített levegős
gépek (1); sűrített levegős gépek (2); szerszámgépek; erőgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok
kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével);
mezőgazdasági szerszámok, kézi szerszámok kivételével; keltetőgépek; árusító automaták.
8

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

borotvák.
40

Anyagok fűrészelése; anyagok gyalulása; csiszolás; famegmunkálás; fakitermelés, fafeldolgozás; fémek

bevonása (1); fémek bevonása (2); fémek hőkezelése, edzése; fémkezelés; fémöntés; galvanizálás; generátorok
kölcsönzése; hegesztési szolgáltatások; homokfúvási szolgáltatások; kovácsolás; köszörülés; krómozás; marás
[forgácsolás].
( 210 ) M 19 00423
( 220 ) 2019.02.11.
( 731 ) Családbarát Ország Nonprofit Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Grundtner Marcell, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Árubemutatás; árusító standok bérbeadása; állásközvetítő irodák; divatbemutatók szervezése promóciós

célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy
reklámcélú vásárok szervezése; közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás;
marketingszolgáltatások; munkaerő-toborzás; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci tanulmányok; piackutatás;
rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták)
terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése
kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiája vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás;
reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökégek, hirdetési ügynökségek;
segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; szabadtéri reklámozás, hirdetés; szállodai üzletvezetés;
televíziós reklámozás; termékminták, áruminták terjesztése; üzleti információk; üzleti tájékoztatás,
információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.
M2078
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Gondoskodási alap szolgáltatások; gyűjtések szervezése; irodák bérbeadása közösségi munkavégzéshez;

jótékonysági célú gyűjtések; kedvezmények nyújtása más résztvevő létesítményeknek tagsági kártya használatán
keresztül; online banki szolgáltatások; pénzügyi szponzorálás, támogatás; szálláshelyek bérbeadása (apartmanok);
takarékpénztár szolgáltatások; utazási csekkek kibocsátása.
37

Építési tanácsadó szolgáltatások; vásári standok és üzletek építése.

38

Hírügynökségek; információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása;

kábeltelevíziós műsorszórás; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok fórumai (chat
szobák); mobiltelefonos kommunikáció; rádióadás; rádióskommunikáció; telefon- és mobiltelefon szolgáltatások;
televíziós műsorszórás, közvetítés; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása
számítógépek segítségével; vezeték nélküli műsorterjesztés; video on-demand közvetítések.
39

Áruszállítás; energiaszolgáltatás; fuvarozás, áruszállítás; hajóutak szervezése; helyfoglalás utazással

kapcsolatban; járművek kölcsönzése és bérbeadása; kirándulások, túrák, társasutazások szervezése; költöztetés;
közlekedési információ; légi szállítás; sétahajó szolgáltatások; szállítás; taxi szolgáltatások; termékek
csomagolása; utaskísérés; utazás és utasok szállítása; vasúti szállítás; villamosközlekedés.
40

Nyomtatási, nyomdai szolgáltatások; ofszetnyomtatás.

41

Akadémiák (oktatás); alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (képzés); bálok szervezése; cirkuszok;

coaching (tréning); egészségklub szolgáltatások (egészség és fitnesz); elektronikus kiadványszerkesztés;
elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok
szervezése és lebonyolítása; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmszínházi előadások, filmbemutatók;
fotóriportok készítése; gyakorlati képzés (szemléltetés); hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása;
iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; játékkölcsönzés; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás);
konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális
vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mentorálás; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); nem
reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; on-line elérhető
elektronikus publikációk, nemletölthetők; óvodák; pályaválasztási tanácsadás; rádió- és televízió műsorok
készítése; rádiós szórakoztatás; sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős
tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok
szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási
szolgáltatások; táboroztatás; televíziós szórakoztatás; testnevelés; vallásoktatás; versenyek szervezése (oktatás
vagy szórakoztatás); vidám parkok; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.
42

Beltéri dekoráció tervezése; csomagolástervezés; divattervezés; építészeti szolgáltatások; grafikai tervezés;

honlaptervezési tanácsadás; ipari formatervezés; szakszövegek 1rasa; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése;
szoftver mint szolgáltatás (SaaS); szoftvertelepítés; szoftvertervezés; tudományos kutatás.
43

Bölcsődék, óvodák; éttermi szolgáltatások; foglalás panziókban; gyorséttermek, snack bárok; kantinok,

büfék, étkezdék; kávéházak; kempingezési lehetőség biztosítása; motelek; nyugdíjas otthonok, időskorúak
otthona; önkiszolgáló éttermek (1); önkiszolgálóéttermek (2); panziók; recepciós szolgáltatások ideiglenes
elszállásoláshoz (érkezések és távozások ügyintézése); sátrak kölcsönzése; szállásfoglalás; szállásügynökségek
(szállodák, panziók); szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások; turistaházak, üdülők;
üdülőtáborok szolgáltatásai (szállásadás); vendéglátás.
44

Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; fizioterápia, fizikoterápia; fogászat; hospice ellátás,

elfekvők; in vitro (testen kívüli mesterséges) megtermékenyítési szolgáltatások; klinikák, orvosi rendelők
szolgáltatásai; kórházak; mesterséges megtermékenyítési szolgáltatások; optikusok szolgáltatásai; orvosi ellátás;
orvosi rendelők; orvosi szolgáltatások; otthonok Iábadozók utókezelésére; pszichológus; szanatóriumi,
idősotthoni szolgáltatások; szanatóriumok; szülésznői szolgáltatások.
45

Esküvői szertartások tervezése és szervezése; gyermekfelügyelet (babysitter szolgáltatások); online

közösségi hálózatok szolgáltatásai; örökbefogadási ügynökségek; képviselet jogvitákban; közbenjárás.
( 210 ) M 19 00494
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( 220 ) 2019.02.18.
( 731 ) Content Factory Kft., Esztergom (HU)
( 740 ) Hajdu és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Aranyszem
( 511 ) 41

Aikido oktatás; akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; állatidomítás,

kiképzés; állatkertek szolgáltatásai; audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése; beltéri akváriumok
kölcsönzése; bentlakásos iskolák; cirkuszok; coaching [tréning]; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése;
dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók
szervezése szórakoztatási célokból; dzsúdó [judo] oktatás; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz];
éjszakai klubok; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása;
előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és
lebonyolítása; fényképészet; filmek feliratozása; filmfelvevő berendezések kölcsönzése; filmforgalmazás;
filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások,
filmbemutatók; fitnesz órák vezetése; fordítás és tolmácsolás; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem
reklámcélra; fotóriportok készítése; golflétesítmények üzemeltetése; gyakorlati képzés [szemléltetés];
hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése
és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; idegenvezetés túrák levezetése; időmérés sporteseményeken;
iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; játékfelszerelések kölcsönzése; játékkaszinók [szerencsejátékok];
játékkölcsönzés; játéktermi szolgáltatások nyújtása; jegyirodái szolgáltatások [szórakoztatás]; jelbeszéd fordítása;
kalligráfiái [szépírási] szolgáltatások; karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy
oktatás]; know-how átadása (képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és
lebonyolítása; könnyűbúvár felszerelések kölcsönzése; könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy
oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; levelező tanfolyamok; mentorálás;
mikrofilmezés; modellt ülés művészek számára; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése;
múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által
nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár
szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem
reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs
szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; oktatóvizsga drónok vezetésére képesítést szerezni kívánó felhasználók
számára; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása;
óvodák; pályaválasztási tanácsadás; partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és
televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; sado oktatás [japán teázási szertartással
kapcsolatos oktatás]; sajátos igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott oktatási szolgáltatások;
show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sportfelszerelések
kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése (1); sportlétesítmények üzemeltetése (2);
sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; stadionok bérbeadása; stúdiószolgáltatások; szabadidős
létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés;
számítógépes hálózatról online biztosított játékszolgáltatások; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése;
személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szépségversenyek
szervezése; szerencsejátékok; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimulátorokkal nyújtott képzési
szolgáltatások; színházi produkciók; szinkronizálás színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek
kölcsönzése (2); szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés
[kivéve reklámszövegek]; táboroztatás; televíziós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tolmács
szolgáltatások; tornatanítás; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; vallásoktatás varieté-előadások
bemutatása; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; vezetett mászótúrák lebonyolítása; vidámparkok;
videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok
vágása; videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez; világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez;
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világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok

szolgáltatásai; zeneszerzés.
( 210 ) M 19 00520
( 220 ) 2019.02.19.
( 731 ) Analóg-Szeged Kft., Szeged (HU)
( 541 ) CORTEX
( 511 ) 7
8

Fűnyírók; indítókábelek motorokhoz; permetezőgépek.
Ágvágók; ásók; ásók, ásóeszközök; csákányok (kapák); csákányok, fejtőkalapácsok; fűrészek; fűrészkeretek;

fűrészlapok; gereblyék; gyomirtó eszközök (kéziszerszámok); kalapácsok; keretes fűrészek, ívfűrészek; kézzel
működtetett kertiszerszámok; kisméretű sarlók; kőműves kalapácsok; lapátok; metszőollók; metszőollók, kerti
ollók; nyelek kézi szerszámokhoz; rovarirtó permetezők (kézi szerszámok); reszelők; széles fejszék, szekercék,
bárdok (balta); széles fejszék, szekercék, bárdok (fejsze); ültető kanalak; vakolókanalak, ültetőkanalak, kőműves
kanalak; vasvillák, mezőgazdasági villák.
12

Anyagmozgató kézikocsik.

17

Műanyagszálak nem textilipari használatra.

( 210 ) M 19 00642
( 220 ) 2018.03.27.
( 731 ) Amazon Europe Core S.á r.l., Luxembourg (LU)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SOLIMO
( 511 ) 29

Hús, baromfi és vadhús; halak, nem élő; húskivonatok; zselék, lekvárok (dzsemek), kompotok; tojások; tej;

tejtermékek, kivéve a jégkrémeket, jeges tejet és fagyasztott joghurtokat; étkezési olajok és zsírok; ajvar
(paprikakonzerv); albumin étkezési célra; albumintej; alginátok étkezési célra; mandula, darált; aioé vera emberi
fogyasztásra elkészítve; szardella, nem élő; szardellapaszta; állati velő táplálkozási célra; almapüré;
angolszalonna; bab, tartósított; véreshurka; csontolaj, étkezési; csontleves; csontleves koncentrátumok; vaj;
kaviár; felvágottak; sajtok; fésűkagylók, nem élő; ételként használatos kakaóvaj; ételként használatos kókuszvaj;
kókusz, szárított; kókuszzsír; kókuszolaj; kompótok; sűrített tej; kukoricaolaj; vörösáfonyaszósz; folyami rákok,
nem élő; tejszín [tejtermékek]; csirke-, hús- és halkrokett; rákfélék, nem élő; aludttej; feldolgozott datolya és
aszalt datolya; étkezési madárfészkek; étkezési zsírok; étkezési olajok; kenyérszeletekre való szendvicskrémként
használatos zsírtartalmú keverékek; zsírtartalmú anyagok étkezési zsírok előállításához; halfilé; halételek emberi
fogyasztásra; hal mousse-ok; hal, tartósított; halkonzerv; halból készített élelmiszertermékek; kandírozott,
kristályosított gyümölcsök; fagyasztott gyümölcsök; gyümölcs alapú snackek; gyümölcs csipsz; gyümölcszselé;
gyümölcshéj; gyümölcsök, tartósított; alkoholban tartósított gyümölcsök; gyümölcspép; gyümölcssaláták;
gyümölcsbefőttek; gyümölcskonzervek; vadhús, nem élő; nem ízesített és nem édesített zselatin; csemegeuborka;
gyömbérdzsem; sonka; hering, nem élő; humusz, csicseriborsó massza; halenyv táplálkozási használatra;
dzsemek; zselék; kefir; kimchi; kumisz erjesztett kancatej formájában; étkezési disznózsír; lecitin étkezési
célokra; lencse, tartósított; lenmagolaj kulináris célokra; máj; májpástétom; homár, nem élő; alacsony zsírtartalmú
burgonyachipsek; margarin; citruslekvárok; húsok; kocsonyák; hús, tartósított; főtthúskonzerv; tejes italok, főként
tejet tartalmazó; erjesztett tejes italok étkezési célokra; milk shake-ek [tejturmixok]; kagylók, nem élő;
alkoholmentes tojáslikőr; mogyorók, feldolgozott; olívaolaj, étkezési; olajbogyó, tartósított; hagyma, tartósított;
osztriga, nem élő; étkezési pálmamagolaj; étkezési pálmaolaj; mogyoróvaj; földimogyoró, feldolgozott; borsó,
tartósított; étkezési pektin; savanyúságok; virágpor élelmiszerként elkészítve; disznóhús; burgonyachips;
burgonyapehely; bundás burgonyaszeletek; baromfi, nem élő; tojáspor; garnéla rákok, nem élő;
húsleveskészítmények; leveskészítmények; fokhagyma, tartósított; feldolgozott halikra; feldolgozott ehető
magvak; feldolgozott napraforgómag; savanyú tej; mazsola; repceolaj, étkezési; tejoltó; ryazhenka (főtt tej);
lazac, nem élő; sózott hal; sózott hús; szardínia, nem élő; savanyú káposzta; virsli; virsli tésztában; tengeri
uborka, nem élő; étkezési algakivonatok; szezámolaj; kagylófélék, nem élő; koktélrákok, nem élő; selyemhernyó
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gubó, emberi fogyasztásra; krémes tejszín; emberi fogyasztásra szánt csigatojások; levesek; szójatej; languszták,

nem élő; faggyú, étkezési; napraforgóolaj, étkezési; tahini; pirított tengeri alga; tofu paradicsomlé főzéshez;
paradicsompüré; pacal; szarvasgomba, tartósított; tonhal, nem élő; zöldséglevek főzéshez; zöldséges mousse-ok;
zöldségsaláták zöldségleves-készítmények; tejsavó; tejszínhab; tojásfehérje; joghurt; tojássárgája feldolgozott;
alga emberi fogyasztásra; feldolgozott cékla; feldolgozott citrusfélék; feldolgozott kókuszdió; feldolgozott
kóladiók; feldolgozott törökmogyoró; feldolgozott borókabogyók; feldolgozott paprika; étkezési kukoricaolaj;
feldolgozott csalán; feldolgozott narancs; feldolgozott gyökerek étkezési célra; jégkrémekhez való kötőanyagok,
nevezetesen tojássárgája és lecitin étkezési célokra; kávétejszín; elsősorban tenger gyümölcseit tartalmazó előre
csomagolt ételek; elsősorban vadhúst tartalmazó előre csomagolt ételek; húsalapú snack-ételek; snack keverékek
szárított gyümölcsökkel és feldolgozott diófélékkel; rágcsálnivalók, nevezetesen gyümölcsalapú rágcsálnivaló
ételek, húsalapú snack-ételek, dióalapú rágcsálnivaló ételek, burgonyaalapú rágcsálnivaló ételek, szójaalapú
snack-ételek, zöldségalapú snack-ételek; zsiradék édes tésztához; kencék, nevezetesen halkrém, gyümölcskrém,
tenger gyümölcseiből készült krém, törökmogyorókrém, citromkrém, földimogyorókrém, zöldségkrémek,
tejtermékalapú szendvicskrémek, húskrémek, kenhető sajtok, füstölt halas krém, fokhagymaalapú kenhető
készítmények, zselék [kenyérkrémek], szarvasgomba alapú kenhető krémek, ehető zsíralapú szendvicskrémek,
dzsemek, kompótok; margarin; tejsűrítményeket tartalmazó tejalapú italok; mandulatej italként; alkoholmentes
földimogyorós tejes italok, nem tejpótlóként.
30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; liszt; cukormáz; cukor, méz, melasz; élesztő,

sütőporok; só; mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek; jég; szegfűbors; mandulás édességek; marcipán massza;
ételekben és italokban ízesítésére használatos ánizsmag; ételekhez való aromás készítmények fűszerek
formájában; pótkávé; sütőpor; szódabikarbóna sütésre; babliszt; sörecet; keményítő alapú kötőanyagok
fagylaltokhoz; zsemlemorzsa; cukormáz süteményekre; süteménypor a süteményliszt formájában; kapribogyók;
karamellcukorkák; zellersó; rágógumi; cikória alapú kávéhelyettesítők; rágcsálnivalók, nevezetesen
kenyérkétszersültek, kukorica-chipsek, lisztalapú chipsek, gabona alapú chipsek, pitachipsek, perec-chipsek,
rizs-chipsek, tortilla-chipsek; csokoládé; csokoládés italporok; csokoládé alapú tejes italok; csokoládés
mousse-ok [habok]; chow-chow [savanyúság]; chutney; fahéj mint fűszer; szegfűszeg mint fűszer; kakaó;
kakaóalapú italok; kakaóitalok tejjel; kávé; kávé alapú italok; kávé tejjel; élelmiszerek és italok készítésére
használt kávés ízesítők; ízesítők, nevezetesen sós-fűszeres szószok; édességek karácsonyfák díszítéséhez;
konyhasó; kukorica, darált; kukorica, sült; kuszkusz; krékerek; borkő [monokálium-tartarát] étkezési célokra;
curry mint fűszer; sodó; salátaöntetek; ehető cukormáz; esszenciák élelmiszerekhez, kivéve az étereszenciákat és
az esszenciaolajokat; ízesítőként használatos erjesztők tésztához; élelmiszer-ízesítők az esszenciaolajok
kivételével; ízesítők italokhoz az esszenciaolajok kivételével; ízesítőszerek süteményekhez az esszenciaolajok
kivételével; fagyasztott joghurtok; coulis [pűrésített zöldség- vagy gyümölcsszósz]; gyümölcsös zselécukrok;
konzervált konyhakerti növények; gyömbér mint fűszer; glükóz étkezési célokra; glutén adalékok étkezési
célokra; élelmiszerként elkészített glutén étkezési célokra; nádcukor-szirup; sonkapác; méz; jégkrém; frissítő jég;
jég, természetes vagy mesterséges; jeges tea; gyógynövény- és teaforrázatok, nem gyógyászati; ketchup;
ételkelesztő hatóanyagok; lenmag emberi fogyasztásra; nem gyógyászati célú pasztillák; makaróni; malátakivonat
emberi fogyasztásra; ételekhez való maláta emberi fogyasztásra; ételekhez való malátacukor, maltóz; marinádok;
majonéz; liszt, nevezetesen bab-, kukoricapehely-, kukorica- és mustárliszt; hússzaft; húsos piték; húspuhítók,
háztartási célokra; cukrászati menta; étkezési melasz; mustárliszt; természetes édesítőszerek; száraztészta-alapú
készételek; száraztészta; szerecsendió; pálmacukor; palacsinták; tésztaételek; tésztaöntetek; bors; mentolos
édességek; borsos ízesítőszerek; pesto-szósz; pizza; pattogatott kukorica; étkezési burgonyaliszt; fagylaltporok;
tejszínhab fixálására való keményítő alapú készítmények; pudingok; quiche; ravioli; fűszerszószok; rizs alapú
rágcsálnivalók; rizssütemény; méhpempő étkezési célokra; ételízesítőként használatos sáfrány; szágó; só
élelmiszerek tartósítására; kötőanyagok kolbászhoz; tengervíz főzéshez; ízesítők; fűszerszószként használt tengeri
moszat; sorbet-k; szójababpaszta; szójaliszt; szójaszósz; spagetti; tavaszi tekercsek; csillagánizs; étkezési
keményítő; cukor; sushi; tabuié; taco; tápióka; étkezési tápiókaliszt; tea; tea alapú italok; sűrítőszerek főzéshez;
paradicsomszósz; tortilla; étkezési kurkuma; pörköletlen kávé; vaníliás ízesítő élelmiszerekhez vagy italokhoz;
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ételaromaként használatos vanillin; növényi készítmények pótkávéként való használatra; vermicelli [cérnametélt];

ecet; ostyák; búzaliszt; élesztő; ízesített és édesített zselatinok; maláta étkezési célokra; ételekhez és italokhoz
való ízesítőként használt komlótoboz-kivonatok; ételek és italok ízesítésére használt komlókivonatok; pörkölt és
őrölt szezámmagok; feldolgozott búza; vajkrémes cukormázak; vajkrémes süteménytöltelékek; kukoricaliszt;
feldolgozott gabonaszemek, nevezetesen rozs; tea-, kávé- és a kakaóitalok elkészítésére használt keverékek
koncentrátumok, szirupok vagy porok formájában; gabonakészítmények; gabonaszeletek; zabdara; pirítós tészták;
reggeli burrito; borsócsipsz; magvak, diófélék és szárított gyümölcsök keverékét tartalmazó rágcsálnivaló
szeletek [édességek]; rágcsálnivaló ételek, nevezetesen gabona alapú rágcsálnivalók, kukorica alapú
rágcsálnivalók, magalapú rágcsálnivalók; granola alapú rágcsálnivalók, rizsalapú rágcsálnivalók és búza alapú
rágcsálnivalók; kenhető krémek, nevezetesen csokoládé alapú szendvicskrémek, ketchupalapú szendvicskrémek,
majonézalapú szendvicskrémek és édes szendvicskrémek [méz]; fagyasztott élelmiszerek, nevezetesen fagyasztott
biscotti-tészta, fagyasztott brownie-tészta, fagyasztott aprósütemény-tészta, fagyasztott torták, fagyasztott
édességek, fagyasztott sodó, fagyasztott kelttészta, fagyasztott jegek, fagyasztott nyalókák, fagyasztott
sütemények, fagyasztott süteménytészta, fagyasztott tésztalapok, fagyasztott pizzák, fagyasztott kész rizs;
fagyasztott élelmiszerek, nevezetesen reggeli szendvicsek; aprósütemények; palacsintatészták készítésére szolgáló
keverékek; keverékek pékipari termékekhez; csokoládé pasztillák; perecek; hűtött és fagyasztott kelttészták;
hűtött és fagyasztott tekercsek (kenyér-); zsemlék; szirup; piccalilli (zöldséges, fűszeres szósz); kókuszliszt.
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Friss gyümölcsök és zöldségek; magok, nevezetesen mezőgazdasági vetőmagok, terménymagok, magvak,

virágmagok, feldolgozatlan ehető magvak, magok madaraknak, búza vetőmag, fűmagok; élő növények és
virágok; tápanyagok állatok számára; maláta sörfőzéséhez és lepárlásához való feldolgozatlan gabonafélék
formájában; algák állati fogyasztásra; feldolgozatlan algák emberi fogyasztásra; algarobilla [állati táplálék]; friss
mandula; élő aloe vera növények; táplálékok és takarmányok állatoknak; nyers kipréselt cukornád; feldolgozatlan
árpa; friss babok; feldolgozatlan répák, friss cékla; friss bogyósok, friss gyümölcsök; italok házikedvencek
részére; madáreleségek; korpás pép állatok táplálására; friss gesztenye; friss cikória; vágott karácsonyfák; élő
karácsonyfák; friss citrusgyümölcs; nyers kakaóbab; kókuszdió héj; friss kókuszdió; friss kóladió; kopra [szárított
kókuszhús]; friss uborka; szépiacsont madaraknak; kutyakekszek; malátatörköly, sörtörköly; ehető rágcsálnivalók
állatok részére; élő halak; halliszt állati fogyasztásra; szárított virágok díszítésre; virágok; táplálékok és
takarmányok állatoknak; friss gyümölcsök; friss kerti gyógynövények; magvak állati fogyasztásra; friss szőlő;
széna; friss mogyoró; komlókonzervek, feldolgozatlan; komló; feldolgozatlan borókabogyók; friss póréhagyma;
friss citrom; friss lencse; friss fejes saláta; lenmag állati fogyasztásra; lenmagliszt állati fogyasztásra; élő
homárok; nyers szentjánoskenyérmag; kukoricapogácsa szarvasmarha-takarmányhoz; maláta sörfőzéshez és
szeszfőzéshez; törköly [gyümölcsök visszamaradt részei], nevezetesen préselt gyümölcs maradéka; friss cukkini;
halliszt, mogyoróliszt, lenmagliszt és lenmagból készült liszt állatoknak; friss gomba; élő kagylók; feldolgozatlan
csalán; feldolgozatlan diófélék; olajpogácsa állati fogyasztásra; friss olajbogyók; friss hagyma mint friss zöldség;
friss narancs; élő osztrigák; élő pálmafák; pálmafa-levelek; földimogyoróból készült takarmánypogácsa;
földimogyoró-liszt állatoknak; friss földimogyoró; friss borsó; élő paprikanövények; táplálék házi kedvenceknek;
természetes növények; szárított növények díszítésre; virágpor ipari használatú nyersanyag formájában; friss
burgonya; nyers fakérgek; lepárlókészülékben lévő, állati fogyasztásra szánt, lepárlás utáni maradék; friss
rebarbara; rizsliszt állati abrakhoz; feldolgozatlan rizs; nyers étkezési gyökerek; feldolgozatlan rozs;
feldolgozatlan étkezési szezámmag; feldolgozatlan élő kagylók; selyemhernyópeték; élő selyemhernyók;
természetes gyep; friss paraj; cukornád; friss szarvasgomba; friss zöldségek; élő szőlőnövények; feldolgozatlan
búza; búzacsíra állati fogyasztásra; koszorúk élő virágokból; élesztő állati fogyasztásra, hal, élő; szardella, élő;
élő heringek; élő lazac; élő szardínia; datolya, nevezetesen friss datolya, feldolgozatlan datolya; elektrolitos
italkeverék háziállatok számára; alom házban tartott állatok részére; illatosított homok háziállatoknak való
alomként; élvezeti cikkek házi kisállatoknak.
32

Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok, nevezetesen üdítőitalok;

gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz, nevezetesen koncentrátumok és
púderek; szénsavas víz; aloe vera italok, alkoholmentes; alkoholmentes aperitifek; sörök; sörcefre; alkoholmentes
M2083

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 18. szám, 2019.09.30.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
almabor; alkoholmentes koktélok; esszenciák italok előállításához; komlókivonatok sör előállításához;

gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; gyömbéres üdítőital; szőlőmust; izotóniás italok; kvasz;
limonádék; lítiumos vizek; malátasör; malátacefre; ásványvíz [italok]; mustok; nevezetesen teával és kávéval
ízesített alkoholmentes italok; alkoholmentes gyümölcskivonatok italok készítéséhez; alkoholmentes
gyümölcsitalok; méz alapú alkoholmentes italok; árpavíz szirupként italok készítéséhez; pasztillák pezsgő
italokhoz; porok pezsgő italokhoz; termékek szénsavas vizek előállításához; alkoholmentes italok, nevezetesen
üdítőitalok és gyümölcsitalok gyártására szolgáló készítmények; készítmények likőrök előállításához, nem
esszenciális olajok formájában; termékek ásványvizek előállításához; alkoholmentes szárcsagyökér italok;
szódavíz; smoothie-k; szikvíz sorbet-k ital formájában; szirupok italokhoz; szirupok limonádékhoz; asztali vizek
paradicsomlé-italok; zöldséglé-italok; vízalapú italok; tejsavó alapú italok; sörkészítéshez való
komlótoboz-kivonatok; árpakivonatok sör előállításához; alkoholmentes koktélkeverékek; ízesített dúsított víz;
gyümölcslé-koncentrátumok nem gyümölcsös italok; sportitalok; energiaitalok; keverékek italok készítéséhez;
palackozott levek; palackozott víz; alacsony kalóriatartalmú italok.
33

Alkoholos italok sörök, bor, habzóbor és almaborok kivételével; alkoholos esszenciák; alkoholos kivonatok;

ánizslikőr; ánizslikőr; anisette-likőr; aperitifek; rizspálinka; alkoholos gyomorkeserű italok; brandy; elkészített
alkoholos koktélok; curacao; étvágygerjesztők likőrök és szeszes italok formájában; párolt szeszesitalok,
nevezetesen likőr; alkoholos gyümölcskivonatok; gin; mézsör; cseresznyepálinka; likőrök; nira; mentalikőr;
körtebor; törkölybor; előkevert alkoholos italok, nem söralapú; rizses alkohol; rum; szaké; szeszes italok; vodka;
whisky; borpárlat; a fent említett áruk egyike sem borokhoz.
35

Reklámozás; üzleti menedzsment; üzleti adminisztráció; irodai funkciók; az alábbiakkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi szolgáltatások: fertőtlenítő szappanok,
mosogatógépekhez való mosogatószerek, mosdószappanok, folyékony szappan, kézmosó szappanok, mosóporok,
mosodai mosószerek, mosodai öblítőszerek, háztartási tisztítási használatra való mosószerek, üvegtisztító
folyadékok, bútortisztító szerek, üvegtisztító folyadékok, vécétisztítók, kárpittisztítók, háztartási használatra való
tisztítópermetek, textíliákon használatos tisztítópermetek, púder csecsemőknek, babatörlő kendők, babaolaj,
babaápoló folyadék, babasamponok, babahaj-kondicionálók, babaápoló termékek; az alábbiakkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi szolgáltatások: pelenka okozta kiütésekre használt
krémek, mosási célokra való természetes keményítők, samponok, hajjavító szerek, samponok, fürdőolajok,
hajolajok, napfénysugárzást szűrő készítmények, napfénysugárzást szűrő készítmények, vízálló napvédő, barnító
gélek, napozás utáni krémek, napozás utáni folyadékok, napozáshoz való készítmények, napvédő folyadékok,
napvédő faktoros napvédő spray-k; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online
kiskereskedelmi szolgáltatások: levegőillatosító készítmények, háztartási fehérítő, háztartási használatra való illat,
tisztítókészítmények háztartási célokra, háztartási használatú tisztítószerek, háztartási cikkekhez használatos
folteltávolító készítmények; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi
szolgáltatások: fertőtlenítőszerek, fertőtlenítő kézmosók, fertőtlenítő szerek háztartási használatra, gyógyhatású
porok csecsemők részére, tartalmazó babaolajok, tamponok, folyóiratok, egészségügyi kendők,
csecsemőpelenkák; pelenkák, eldobható pelenkák, papírpelenkák csecsemőknek, elsősegély készletek; az
alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi szolgáltatások: női higiéniai
betétek, háztartási használatú tisztító-fertőtlenítő szerek, légfrissítők, légtisztító készítmények, levegőszagtalanító
készülékek, háztartási, kereskedelmi vagy ipari használatra szánt általános célú szagtalanító készítmények,
evőeszközök, csecsemők által használatos evőeszközök; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások és online kiskereskedelmi szolgáltatások: eldobható asztalnemű műanyagból készült evőeszközök
formájában, asztali evőeszközök kések, villák és kanalak formájában, papírszalvéták, eldobható szalvéták,
szeméttároló betétek, papír kávészűrők, tányérok, papírtányérok, a porcelán étkészletek, az eldobható asztali
tányérok; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi szolgáltatások:
nem elektromos kávéfőzők, nem papír kávészűrők, nem elektromos kávéfőzők alkatrészeiként, papírpoharak és
műanyag poharak, ajvar (konzerv paprika), tojásfehérje étkezési célokra, albumintej, alginátok étkezési célokra,
őrölt mandulák; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi
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szolgáltatások: emberi fogyasztásra szánt aloe vera, szardella, almapüré, bacon szalonna, tartósított bab, véres

hurka, ehető csontolaj, húsleves, húsleveskoncentrátumok, vaj, vajkrém kaviár, felvágott, sajt, nem élő kagyló,
kókuszvaj; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi szolgáltatások:
kókuszvaj, aszalt kókuszdió, kókuszzsír, kókuszolaj, kompótok, sűrített tej, kukoricaolaj, áfonyaszósz, nem élő
rákok, tejszín tejtermékek formájában, krokett, nem élő héjas állatok, túró, datolya, ehető madárfészkek, étkezési
zsírok, étolajok, tojások; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi
szolgáltatások: kenyérszeletekre való zsírtartalmú keverékek, étkezési zsírok előállításához való zsírtartalmú
anyagok, halfilé, halliszt emberi fogyasztásra, halhabok, nem élő hal, tartósított hal, konzerv hal, halból készült
ételek; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi szolgáltatások:
fagyasztott gyümölcsök, gyümölcsalapú rágcsálnivaló ételek, gyümölcschips, gyümölcskocsonya, gyümölcshéj,
gyümölcs, tartósított, alkoholban tartósított gyümölcsök, gyümölcspép, gyümölcssaláták, gyümölcs, párolt,
gyümölcs, tartósított, vadhús, nem élő, zselatin, csemegeuborka, gyömbérdzsem, sonka, heringek; az alábbiakkal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi szolgáltatások: hummusz [csicseriborsó
pástétom], ételekbe való halenyv, ételekbe való dzsemek, zselék, kefir, kimchi, kumisz, ételekbe való disznózsír,
lecitin étkezési célokra, tartósított lencsék, lenmagolaj konyhai célokra, máj, májpástétom, nem élő homár,
alacsony zsírtartalmú burgonyachips, margarin, lekvár; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások
és online kiskereskedelmi szolgáltatások: hús, húskivonatok, húskocsonyák, tartósított hús, konzerv hús, tej,
tejitalok, elsősorban tejből álló erjesztett tejek étkezési célokra, tejtermékek, tejturmixok, tartósított gombák, nem
élő kagylók, alkoholmentes tojáslikőr; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online
kiskereskedelmi szolgáltatások: elkészített diófélék, ételekbe való olívaolaj, tartósított olajbogyók, tartósított
hagymák, nem élő osztriga, ételekbe pálmamagolaj, ételekbe való pálmaolaj, földimogyoróvaj, feldolgozott
földimogyoró, tartósított borsó, étkezési célokra való pektin, mustáros ecetbe rakott zöldség (piccalilli),
savanyúságok, élelmiszerként elkészített virágpor, disznóhús; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások és online kiskereskedelmi szolgáltatások: burgonyachips, burgonyaszirom, sültburgonya, nem élő
baromfi, tojáspor, nem élő kis tengeri rákok, húsleves készítéséhez használt készítmények, leveskészítéshez
használt készítmények, tartósított fokhagyma, feldolgozott halikra, feldolgozott magvak; az alábbiakkal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi szolgáltatások: feldolgozott
napraforgómag, prostokvasha [sűrű savanyított tej], mazsola, ételekbe való repceolaj, tejoltó, ryazhenka
[erjesztett sült tej], lazac, sózott hal, sózott húsok, szardínia, savanyú káposzta, kolbász, bundás virsli, nem élő
tengeri uborka, ételekbe való algakivonatok, szezámolaj, nem élő kagylók és nem élő garnélarákok; az
alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi szolgáltatások:
selyemhernyógubók emberi fogyasztásra, krémes tejszín, csigatojások fogyasztásra, levesek, ételhez való
tartósított szójabab, szójatej, nem élő languszta, ételhez való faggyú, ételhez való napraforgóolaj, tahini, pirított
tengerisaláta, tofu; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi
szolgáltatások: főzéshez való paradicsomlé, paradicsompüré, pacal, tartósított szarvasgomba, tonhal, főzéshez
való zöldséglevek, zöldségsaláták, zöldségleves-készítmények, főzött zöldségfélék, szárított zöldségfélék,
tartósított zöldségfélék, konzervzöldségek, tejsavó; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és
online kiskereskedelmi szolgáltatások: tejszínhab, tojásfehérje, joghurt, tojássárgája, szegfűbors, mandulás
cukrászkészítmények, mandulapép, ánizsmag, ételhez való aromás készítmények, pótkávé, sütőpor,
szódabikarbóna, árpaliszt, babliszt, propolisz, sörecet; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások
és online kiskereskedelmi szolgáltatások: kötőanyagok fagylaltokhoz, jégkrémekhez, kenyér, zsemlék,
kenyérmorzsa, zsemle, süteménymáz, süteménypor, torták, kandiscukor, kapribogyók, karamellák, zellersó,
gabonaszeletek, gabona alapú rágcsálnivalók, gabonakészítmények, gabonapelyhek, sajtburgerek, rágógumi,
cikória, chips-ek; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi
szolgáltatások: csokoládé, csokoládéalapú italok, csokoládéitalok tejjel, csokoládés mousse-ok, chow-chow,
chutney, fahéj mint fűszer, szegfűszeg mint fűszer, kakaó, kakaó alapú italok, kakaóitalok tejjel; az alábbiakkal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi szolgáltatások: kávé, kávéalapú italok, tejes
kávéitalok, kávéízesítők, ízesítők, cukrászáruk, karácsonyfa díszítésére való cukrászáruk, édes kekszek,
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konyhasó, kukoricapehely, kukoricaliszt, darált kukorica, pirított kukorica, kuszkusz; az alábbiakkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi szolgáltatások: krékerek, tisztított borkő étkezési
célokra, árpadara és zabdara, őrölt árpa, őrölt zab, curry mint fűszer, sodó, desszerthabok, süteménytészta,
salátaöntetek, ehető jég, ételekbe való kivonatok étereszenciák és esszenciaolajok kivételével, liszttartalmú ételek,
tésztákhoz való erjesztő anyagok; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online
kiskereskedelmi szolgáltatások: ízesítőszerek esszenciaolajok kivételével, italokhoz való aromák esszenciaolajok
kivételével, tortákhoz való ízesítőszerek esszenciaolajok kivételével, lisztes őrölt termékek, fondant-ok,
fagyasztott joghurtok, gyümölcs coulis-k, gyümölcszselék, tartósított kerti gyógynövények, gyömbér mint fűszer,
mézeskalács; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi szolgáltatások:
glükóz étkezési célokra, gluténadalékok étkezési célokra, élelmiszerként elkészített glutén, nádcukor szirup, dara
emberi táplálkozásra, tejalapú zabkása, élelmezéshez, halva, sonkapác, magas proteintartalmú gabonaszeletek,
kukoricamálé, kukoricadara, méz; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online
kiskereskedelmi szolgáltatások: hántolt árpa, hántolt zab, jégkrém, frissítő jég, természetes vagy mesterséges jég,
jeges tea, ketchup, kovász, emberi fogyasztásra való lenmag, medvecukor, szopogatós cukorkák, makaróni,
macaronok; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi szolgáltatások:
malátás kekszek, ételhez való malátakivonat, maláta emberi fogyasztásra, maltóz, marinádok, marcipán, majonéz,
lisztek, pecsenyelé, húspástétomok, húspuhítók, húspuhító háztartási célokra, cukrászati menta, ételhez való
melasz, müzlik, mustár, mustárliszt, természetes édesítőszerek; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások és online kiskereskedelmi szolgáltatások: száraztészta-alapú előkészített ételek, száraztészták,
szerecsendió, zabalapú ételek, zabpehely, zabliszt, pálmacukor, palacsinták, tészta, tésztaöntetek, levelestészta,
süteménytészta, földimogyorós cukrászsütemények, bors, mentolos cukorkák, borsos fűszerek, pesto; az
alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi szolgáltatások: vajaskekszek,
aprósütemény, piték, pizzák, pattogatott kukorica, ételhez való burgonyaliszt, jégkrémpor, pralinék, habfixáló
készítmények tejszínhabhoz, pudingok, gyümölcsös sütemények/torták, ravioli, ízesítők, rizs, rizsalapú
rágcsálnivalók, rizstorták, méhpempő, kétszersültek, sáfrány, szágó; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások és online kiskereskedelmi szolgáltatások: só élelmiszerek tartósítására, szendvicsek, szószok,
kötőanyagok kolbászhoz, tengervíz főzéshez, ízesítőszerek, hínár, búzadara, sörbetek, szójabab-pástétom,
szójaliszt, szójaszósz, spagetti, fűszerek, tavaszi tekercsek, csillagánizs, ételekhez való keményítő; az alábbiakkal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi szolgáltatások: édesgyökér pálcák, cukor,
sushi, bonbonok, tabbouleh, tacok, tápióka, ételekhez való tápiókaliszt, gyümölcslepények, tea, teaalapú italok,
ételfőzésre szolgáló sűrítőanyagok, paradicsomszósz, tortillák; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások és online kiskereskedelmi szolgáltatások: ételekhez való kurkuma, macesz, pörköletlen kávé,
vanília, vanillin, növényi készítmények pótkávéként való használatra, vermicelli, ecet, ostyák, búzaliszt, búzacsíra
emberi fogyasztásra, élesztő; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online
kiskereskedelmi szolgáltatások: alga emberi vagy állati fogyasztásra, algarobilla mint állati táplálék, mandula,
aloe vera növények, termékek állatok hizlalására, takarmány, illatosított homok háziállatoknak, nyers kipréselt
cukornád, árpa, friss babok, cukorrépa, bogyósok; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és
online kiskereskedelmi szolgáltatások: friss gyümölcsök, italok házikedvencek részére, madáreledelek, korpa
(gabona), korpás pép, táplálék állatoknak, tenyészállat-állomány, virághagymák, cserjék, feldolgozatlan
gabonamagvak, friss gesztenye, cikóriagyökér, cikóriasaláta, karácsonyfák, déligyümölcsök; az alábbiakkal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi szolgáltatások: kakaóbab, nyers, kókuszdió
héj, kókuszdió, kóladió, kopra, élő rákok, élő héjas állatok, friss uborka, madaraknak való szépiacsont, száraz
kutyaeledelek, malátatörköly, sörtörköly, állatoknak való ehető rágcsálnivalók, költéshez való megtermékenyített
tojások; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi szolgáltatások: élő
hal, állati fogyasztásra való halliszt, lenmagliszt, szárított virágok, dekorációs célokra, élő virágok, takarmány,
gyümölcs, friss, friss konyhai fűszernövények, magok, állati fogyasztásra való magvak, friss szőlő, baromfiknak
való dara, széna, mogyoró; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi
szolgáltatások: komlótoboz, komló, borókabogyó, friss póréhagyma, friss citrom, friss lencse, friss fejessaláta,
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állati takarmányhoz való mész és állati fogyasztásra való lenmag, állati fogyasztásra való lenmagliszt, élő homár,

szentjánoskenyérmag, kukorica, kukorica takarmánypogácsa szarvasmarháknak, sörgyártásra és lepárlásra való
maláta; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi szolgáltatások:
törköly, velő, haszonállatok hizlalására való darakeverék, állatoknak, állatkerti állatoknak való liszt, szaporításra
való gombacsíra, friss gomba, élő éti kagylók, csalán, diófélék, zab, olajpogácsák, friss olajbogyók, hagymák,
friss zöldségek, narancs, élő osztriga; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online
kiskereskedelmi szolgáltatások: pálmafák és pálmafa levelek, földimogyoróból készült takarmánypogácsa
állatoknak, földimogyoró-liszt állatoknak, friss földimogyoró, friss zöldborsó, paprika, kisállatoknak való
táplálék, fenyőtobozok, vetőmagvak, növények, dekorációs célokra való szárított növények, virágpor, friss
burgonya, élő baromfi; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi
szolgáltatások: gabonafélék feldolgozásakor keletkezett melléktermékek állati fogyasztásra, rebarbara, rizsliszt
takarmányként, feldolgozatlan rizs, ételhez való gumós növények, rózsabokrok, nyers parafa, rozs, élő tengeri
uborkák, magcsíra botanikai célokra, palánták, szezámmag; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások és online kiskereskedelmi szolgáltatások: élő kagylófélék, friss spenót, élő languszta, cukornád,
friss szarvasgomba, friss zöldségfélék, szőlőtőkék, búza, búzacsíra állateledelként, élő virágokból álló koszorúk,
élesztő állati fogyasztásra, szénsavas italok, alkoholmentes aloe vera italok, alkoholmentes étvágygerjesztők; az
alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi szolgáltatások: alkoholmentes,
sör, alkoholmentes sörcefre, alkoholmentes koktélok, italok, italok előállításához való esszenciák, sör
előállításához való árpakivonatok, gyümölcslevek, alkoholmentes gyümölcsnektárok, gyömbérsör, mustok, nem
erjesztett, izotóniás italok, kvasz, limonádék; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online
kiskereskedelmi szolgáltatások: lítiumos vizek, malátasör, malátacefre, mandulatej, ásványvíz, mustok,
alkoholmentes italok, alkoholmentes gyümölcskivonatok, alkoholmentes gyümölcslé italok, mézalapú
alkoholmentes italok, árpavíz, pasztillák szénsavas italokhoz, földimogyorótej; az alábbiakkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi szolgáltatások: por pezsgőitalok készítéséhez, termékek
szénsavas vizek előállításához, italok készítéséhez való készítmények, készítmények likőrök készítéséhez,
termékek ásványvizek előállításához, alkoholmentes szárcsagyökérital; az alábbiakkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi szolgáltatások: szódavíz, smoothie-k, szikvizek,
sorbet-k italok formájában, szirupok italokhoz, szirupok limonádékhoz, asztali vizek, paradicsomlé,
zöldséglé-italok, vízalapú italok, tejsavó alapú italok, alkoholtartalmú italok sörök, borok, habzóborok és/vagy
almabor kivételével; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi
szolgáltatások, alkoholos esszenciák, alkoholos kivonatok, ánizslikőr, anisette-likőr, étvágygerjesztők, arak,
gyomorkeserűk, brandy, koktélok, curacao, emésztést könnyítő italok likőrök és szeszes italok formájában,
desztillált italok, alkoholos gyümölcskivonatok; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és
online kiskereskedelmi szolgáltatások: gin, mézsör, cseresznyepálinka, likőrök, nira, mentalikőr, körtebor,
törkölybor, nem söralapú előre kikevert alkoholos italok, rizspálinka, rum, szaké, szeszes italok, vodka, whisky;
az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi szolgáltatások:
izzadásgátlók, tusoló- és fürdőzselék, tusoló- és fürdőhab, fürdéshez és zuhanyozáshoz való kozmetikai
készítmények, testolajok, testápoló folyadékok, hintőporok, testápoló krémek, testápolásra való kozmetikai
készítmények, testradírok; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi
szolgáltatások: testpakolások, testpermetek, arcolajok, arctejek, arcpúderek, arckrémek, kozmetikai készítmények
az arc ápolásához, arcradír, arcmaszkok, lábszagtalanító spray-k, lábradírok, bőrápoláshoz való lábáztatók,
lábpakolások, lábsimító kövek, lábpúderek, kéztisztítók, kézkrémek, kézápoló folyadékok, kézpakolások
bőrápoláshoz; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi
szolgáltatások: körömlakkok, körömlakk lemosó, körömápolási cikkek, körömápoló készletek, körömápoló
készítmények, műköröm, ragasztók műkörmökhöz, krémek körömre, körömjavító termékek,
körömkozmetikumok; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi
szolgáltatások: fogfehérítő készítmények, fogfehérítő csíkok, fogkrémek, fogmosásra szolgáló készítmények,
szájöblítők, állatsamponok, borotválkozáshoz használandó készítmények, borotválkozás utáni arcszesz,
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borotválkozó zselék, borotvaszappan, borotvakrémek, borotválkozás előtt használandó készítmények,

borotválkozás utáni készítmények, arcszesz; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online
kiskereskedelmi szolgáltatások: kozmetikai szerek, ajakrúzsok, rúzstokok, ajakkontúrceruza, ajakbalzsam,
szájfény, ajakkrémek, csecsemő bőrápoló készítmények, hajfrizura alakító készítmények, hajformázó lakkok,
hajformázó gél, hajformázó hab, gyógyanyag-tartalmú izzadásgátlók; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások és online kiskereskedelmi szolgáltatások: zuhanyozáshoz és fürdéshez való gyógyhatású
készítmények, gyógyanyag-tartalmú testporok, testre való gyógyanyag-tartalmú folyadékok, arcra való
gyógyanyagtartalmú folyadékok, gyógyanyag-tartalmú archidratálók, gyógyanyag-tartalmú lábporok,
epidermofitózis elleni készítmények, kézfertőtlenítő készítmények, gyógyanyag-tartalmú szájöblítők; az
alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi szolgáltatások:
körömfertőtlenítő készítmények, körömgomba-kezelő készítmények, gyógyanyag-tartalmú bedörzsölendő
szájápoló gélek, gyógyanyag-tartalmú fogkrémek, gyógyanyag-tartalmú fogselymek, gyógyanyag-tartalmú
szájvíz, gyógyanyag-tartalmú háziállatsamponok, háziállatoknak való vitaminok, háziállatoknak való diétás
kiegészítők; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi szolgáltatások:
háziállat-alomtartó dobozokba való szagtalanító készítmények, gyógyanyag-tartalmú borotválkozó készítmények,
gyógyanyag-tartalmú borotválkozás előtti készítmények, gyógyanyag-tartalmú borotválkozás utáni készítmények,
gyógyanyag-tartalmú napvédő készítmények, gyógyanyag-tartalmú napozókészítmények, gyógyanyag-tartalmú
napfényvédő készítmények; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi
szolgáltatások: ruházat inkontinenciában szenvedőknek, inkontinencia esetén használt pelenkák, eldobható
pelenkák felnőttek számára, vitaminok, vitamin kiegészítők, vitamintabletták, vitamintartalmú gumicukrok,
vitamincseppek, vitaminkészítmények, multivitaminok, növényi kiegészítők, ásványi (élelmiszer) kiegészítők; az
alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi szolgáltatások: diétás és
táplálékkiegészítők, diétás kiegészítő italkeverékek, táplálékkiegészítő italkeverékek, étkezéspótló italkeverékek,
étkezéspótló szeletek, étkezést helyettesítő szeletek, protein étrend-kiegészítők, tejsavó-fehérje-kiegészítők,
fehérjekiegészítő turmixok; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi
szolgáltatások: ásványi anyagokkal, vitaminokkal vagy tápanyaggal dúsított ivóvíz gyógyászati célokra,
gyógyanyag-tartalmú samponok, gyógyanyag-tartalmú hajkondicionáló, gyógyanyag-tartalmú hajsampon,
gyógyanyag-tartalmú ajakbalzsam, gyógyanyag-tartalmú ajakkrém, eldobható átszoktató pelenkanadrágok
kisgyermekeknek, bébiételek; csecsemőtápszer; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és
online kiskereskedelmi szolgáltatások: gyógyanyag-tartalmú csecsemőarcbőr ápoló készítmények, hajnövesztő
készítmények, hajhullás kezelésére való gyógyanyagtartalmú készítmények, fájdalomcsillapítók, gyógyászati
pasztillák, körömvágó, körömreszelők, körömreszelők, borotvák, borotvapengék, borotvatokok, borotválkozó
készletek, szempilla bodorítók; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online
kiskereskedelmi szolgáltatások: papír, papírtörülközők, másolópapír, nyomtatópapír, papír jegyzetfüzetek,
cserélhető lapos papír, papíráruk, papírtörlők, papírzsebkendő, vécépapír, zsírpapír, csomagolópapír, asztalterítő
papírból, műanyag és papír asztali alátétek, kukazsákok; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások és online kiskereskedelmi szolgáltatások: papír- és műanyag-táskák, műanyag és papír
élelmiszer-csomagolás, bevásárlótáskák, reklámtáskák, ételtároló zacskók, fű- és levélzsákok, ajándék zacskók,
háztartási használatra való zacskók, cumisüvegek, cumisüveg cumik, eldobható cumisüvegborítók, cumisüvegek
tartására való palacktartók; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi
szolgáltatások: összeilleszthető csecsemő cumisüvegkupakok és -tartók, eldobható csészék, csecsemőknél és
kisgyermekeknél használatos többcélú törlőkendők, fogkefék, fogkefe tartók/tokok, fogselyem, fogászati célokra,
borotvaecsetek, borotvatálak, fürdőszobai borotvatároló, alomtálcák, alomtálca-alátétek; az alábbiakkal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi szolgáltatások: sminkecsetek,
sminkkefetartók, kávékrémpor, előcsomagolt vacsorák, húsalapú rágcsálnivaló ételek, rágcsálnivaló keverékek,
snack-ek, sütőzsírok, kencék, keverékek sűrítmények formájában; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások és online kiskereskedelmi szolgáltatások: tea, kávé és kakaóitalok készítésére használt szirupok és
porok, gabonafélék, gabonaszeletek, zabliszt, pirítóstészták, reggeli burritók, margarin, tejsűrítményeket
M2088

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 18. szám, 2019.09.30.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
tartalmazó tejalapú italok, borsóropogósok, rágcsálnivaló keverékek, rágcsálnivaló ételek, kencék; az alábbiakkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi szolgáltatások: fagyasztott élelmiszerek,
nevezetesen reggeli szendvicsek, sütemények, sütéshez való tészták készítésére való keverékek, sütött
termékekhez való keverékek, csokoládéchips-ek, perec, hűtött és fagyasztott tészta, hűtött és fagyasztott
tekercsek, zsemlék, szörpök; az alábbiakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi
szolgáltatások: elektrolitos italkeverék háziállatoknak, háziállatoknak való alom, illatosított homok háziállatoknak
való alomként, háziállat-ápoló szerek, alkoholmentes koktélkeverékeknek, ízesített dúsított víz, gyümölcslé
koncentrátumok, nem gyümölcsös italok, sportitalok, energiaitalok, italok és palackozott levek készítéséhez való
keverékek, palackozott víz, palackozott italok, alacsony kalóriatartalmú italok, diétás italok; kiskereskedelmi bolt
és/vagy szupermarket vezetése; kiskereskedelmi bolti szolgáltatások az ételek és italok, az élelmiszer-termékek, a
kozmetikumok, a tisztítófelszerelések, a szépségápolási felszerelések, a személyes testápoló termékek, a
csecsemőtermékek, a háziállat-termékek, a háziállat-eledelek, a papírtermékek és az eldobható termékek
területén; fogyasztói hűségprogram vásárlók számára; a fent említettekre vonatkozó információs és tanácsadási
szolgáltatások; a fent említett szolgáltatások egyike sem borok, pezsgők és/vagy almabor tekintetében.
( 210 ) M 19 00666
( 220 ) 2019.03.04.
( 731 ) Lunchbox Produkciós Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

Átlátszó vetítőfóliák [papíráruk]; bélyegzőpárnák, festékpárnák; bónok, utalványok; borítékok [papíráruk];

cégtáblák papírból vagy kartonból; ceruzák; ceruzatartók; címbélyegzők, címbélyegek; címkék kartotéklapokhoz;
címkék papírból vagy kartonból; csipeszes felírótáblák; csomagolások, borítások palackokhoz papírból vagy
kartonból; csomagolópapír; csomagolóanyagok papírból vagy kartonból [párnázó-, töltőanyagok]; dossziék
[papíráruk]; elválasztó lapok, regiszterek iratrendezőkhöz; érvénytelenítő bélyegzők; fedelek, kötések, borítók
[papíráruk]; fényképek beragasztására szolgáló készülékek; fényképek [nyomtatott]; fényképtartók;
fénymásolópapír, nyomtatópapír; folyóiratok; formanyomtatványok, űrlapok; golyóstollak; grafikai reprodukciók;
gyűrűs irattartók, iratrendezők; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek; hordozható nyomdakészletek
[irodai cikkek]; iratgyűjtők, dossziék; irodai kellékek; íróeszközök; írófelszerelések; írólap, írópapír; írószerek;
iskolaszerek; jegyek; kaparós matricák; karton; kártyák; katalógusok; kartoncsövek, papírlemez csövek; képek;
képeslapok, levelezőlapok; képregények; kézikönyvek [útmutatók]; klisék, nyomódúcok; könyvecskék, brosúrák;
könyvek; könyvjelzők; könyvkötészeti cikkek; könyvtámaszok; magazinok, revük [időszaki lapok]; mappák;
műanyagfóliák csomagolásra; naptárak; noteszok; nyomatok; nyomtatott órarendek, menetrendek;
nyomtatványok; öntapadós címkék, matricák; papír; papír alátétek; papírdobozkák, edénykék tejszínek, krémek
tárolására; papír feliratok, zászlók; papírnehezékek; papírszalvéták; papírvágó kések; papírzacskók;
pecsétbélyegek; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; poszterek; prospektusok; sablonok, stencilek;
söröskorsó alátétek; szórólapok; töltőtoll; tűzőgépek; újságok; útlevéltartók; üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák;
zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból; zászlófüzér papírból; zászlók papírból; zenélő üdvözlőlapok.
21

Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg
(kivéve az építéshez használt üveget).
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; üveg-, porcelán- és

fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 19 00745
( 220 ) 2019.03.08.
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( 731 ) Bartucz Kálmán Péter, Kiskunhalas (HU)

( 541 ) CHIPMUNK
( 511 ) 12

Babakocsik; fogaskerekek kerékpárokhoz; gumibelsök kerékpárokhoz; kerékpárabroncs-karimák; kerékpár

abroncsok, gumik; kerékpárcsengők; kerékpár hajtókarok; kerékpár kerékagyak; kerékpárkerekek, biciklikerekek;
kerékpár kitámasztók, stenderek; kerékpárkormányok; kerékpár küllők; kerékpár nyergek; kerékpárok;
kerékpáros táskák, biciklis táskák; kerékpárpedálok; kerékpárpumpák; kerékpár sárvédők; kerékpár utánfutók;
kerékpárvázak; kerékre rögzíthető küllödísze; kosarak kerékpárokhoz; küllövédők kerékpárokhoz; lábbal hajtható
rollerek; láncok kerékpárokhoz.
( 210 ) M 19 00748
( 220 ) 2019.03.08.
( 731 ) NEXT STOP Ingatlanüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Tóth D. Ildikó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Árubemutatás; árusító standok bérbeadása; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felületek

kölcsönzése; hirdetőtáblál bérbeadása (reklámtáblák).
36

Ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlantulajdon-kezelés; irodahelyiségek bérbeadása.

43

Bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék;

kávéházak; vendéglátás.
( 210 ) M 19 00775
( 220 ) 2019.03.11.
( 731 ) Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) GONDA Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása
számítógépes adatbázisokban; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; árösszehasonlító szolgáltatások;
árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások
promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból;
értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel kapcsolatos
információszerzési szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák
bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes adatbázisokba való
gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok
biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi
információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és
megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy
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reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kommunikáció átírása [irodai

funkciók]; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati
szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell közvetítés reklámvagy kereskedelmi célból; marketingszolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt
adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számitógépes hálózaton; online kiskereskedelmi
szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez;
online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és előre rögzíthető zenékhez és filmekhez; online piactér
biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás];
Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok; piackutatás;
rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,
nyomtatványok áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök tervezése és
formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában;
reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;
reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés;
statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); számítógépes
fájlkezelés, adatkezelés; szponzorok felkutatása; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; telemarketing
szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; üzleti
értékelés; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs
szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozások
összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti szerződések tárgyalása másik
fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és
üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési
tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások;
vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.
38

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

elektronikus levelezés, e-mail; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális
számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása; hangposta szolgáltatások; hírügynökségek;
információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás;
kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok
fórumai [chat szobák]; mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű
adatátvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció; távkonferencia szolgáltatás; távközlési berendezések kölcsönzése;
távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások
(beszélgetésterelés és összeköttetés); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (1); telefon- és mobiltelefon
szolgáltatások (2); telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; televíziós
műsorszórás, közvetítés; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek
segítségével; üzenetek küldése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; videó
on-demand közvetítések.
41

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

cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető];
diszkok szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; éjszakai klubok; elektronikus
kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő
előadások bemutatása; fényképészet; filmek feliratozása; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek;
filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; forgatókönyvírás;
forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki
szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás
show-műsorokra; jelbeszéd fordítása; karaoke szolgáltatás nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy
oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;
kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; mentorálás; mikrofilmezés;
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mozifilmek kölcsönzése; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és

szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem
letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek
publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; on-line
elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; partik tervezése
[szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások;
show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; stúdiószolgáltatások;
szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; számítógépes hálózatról online biztosított
játékszolgáltatások; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi
produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási,
szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; televíziós
szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése;
videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások
eseményekhez; világítástechnikai szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak
vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.
( 210 ) M 19 00780
( 220 ) 2019.03.12.
( 731 ) Profood Flexum Kft., Mosonmagyaróvár (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

Aludttej; erjesztett tej; erjesztett tejes italok étkezési célokra; joghurt; kefir (tejes ital); milk shake-ok

(tejturmixok); sajtok; sűrített tej; tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejföl; tejhelyettesítők; tejoltó; tejpor;
tejpótlók; tejsavó; tejszínhab; tejszín (tejtermékek); tejtermékek; vaj; vajkrém; zsírok, étkezési; zsírtartalmú
anyagok étkezési zsírok előállításához; zsírtartalmú keverékek, kenyérre.
35

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

engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények
szponzorálásával; célzott marketing; étékesítési promóciós szolgáltatások; fogyasztói hűségprogramok
igazgatása; honlapforgalom optimalizálása; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi- vagy
reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; közönségszolgálati szolgáltatások;
online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; rádiós reklámozás; szabadtéri
reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); számlázás; termékminták, áruminták terjesztése;
vállalati kommunikációs szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése.
41

Gyakorlati képzés (szemléltetés); nyereményjátékok működtetése.

( 210 ) M 19 00787
( 220 ) 2019.03.12.
( 731 ) Bartucz Kálmán Péter, Kiskunhalas (HU)
( 541 ) Ocean
( 511 ) 12

Babakocsik (1); babakocsik (2); fogaskerekek kerékpárokhoz; gumibelsők kerékpárokhoz;

kerékpárabroncs-karimák; kerékpár abroncsok, gumik; kerékpárcsengők; kerékpár hajtókarok; kerékpár
kerékagyak; kerékpárkerekek, biciklikerekek; kerékpár kitámasztók, stenderek; kerékpárkormányok; kerékpár
küllők; kerékpár nyergek; kerékpárok; kerékpáros táskák, biciklis táskák; kerékpárpedálok; kerékpárpumpák;
kerékpár sárvédők; kerékpár utánfutók; kerékpárvázak; kerékre rögzíthető küllődíszek; kosarak kerékpárokhoz;
küllővédők kerékpárokhoz; lábbal hajtható rollerek; láncok kerékpárokhoz.
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( 210 ) M 19 00791
( 220 ) 2019.03.12.
( 731 ) STECK HUNGÁRIA Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Borsfai Ügyvédi Iroda, dr. Borsfai Balázs, Győr
( 546 )

( 511 ) 20
21

Bútorok; bútorszerelvények, nem fémből; kerti bútorok; rattan.
Grillállványok; grillek, rostélyok (sütőeszközök); grillkesztyűk; kertészeti kesztyűk; kerti öntözők;

locsolókannák, öntözőkannák; vázák; virágállványok [virágok elrendezésére]; virágcserepek; virágládák ablakba.
35

Áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból.

( 210 ) M 19 00793
( 220 ) 2019.03.13.
( 731 ) Farmer-mix Kft., Zsámbék (HU)
( 546 )

( 511 ) 1

Antioxidánsok gyártási használatra; bentonit; cellulóz; emulgeálószerek; enzimek ipari használatra;

enzimkészítmények ipari használatra; fehérje [állati vagy növényi eredetű, nyersanyagként]; fehérjék gyártási
felhasználásra; fehérje, protein [nyersanyag]; flavonoidok ipari célokra [fenolvegyületek]; gabona
feldolgozásának melléktermékei, ipari használatra; glutén ipari használatra; glükóz ipari célokra; karbonátok;
kazein ipari használatra; laktóz ipari célokra; laktóz [nyersanyag]; lecitin ipari célokra; lecitin [nyersanyag]; liszt
ipari használatra; mesterséges édesítőszerek [vegyi készítmények]; mész-karbonát [kalciumkarbonát]; nátriumsók
[kémiai vegyületek]; nyers só; sók ipari használatra; szacharin; szénhidrátok.
5

Állatgyógyászati készítmények; antibiotikumok; étrend-kiegészítők állatok számára; féreghajtók,

anthelmintikumok; gyógyhatású állateledel; gyógynövények; gyógyszerek állatorvosi célokra; immunerősítők;
nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra; protein táplálékkiegészítők állatoknak;
vitaminkészítmények.
31

Árpa; búza; búzacsíra állati fogyasztásra; dara baromfiknak; darakeverék haszonállatok hízlalására; élesztő

állati fogyasztásra; erősítő takarmány állatoknak; étkezési szezámmag, feldolgozatlan; feldolgozatlan quinoa;
feldolgozatlan rizs; földimogyoróból készült takarmánypogácsa; földimogyoró liszt állatoknak; gabonafélék
feldolgozásakor keletkezett melléktermékek, állati fogyasztásra; kopra [szárított kókuszhús]; korpa [gabona;
kukorica; lenliszt [takarmány]; lenmag állati fogyasztásra; liszt állatoknak; madáreledelek; magvak; magvak állati
fogyasztásra; magvak [gabona]; malátatörköly, sörtörköly; mész állati takarmányhoz; nyers hajdina; olajos
takarmánypogácsák; repce takarmánypogácsák szarvasmarháknak; rizsliszt [takarmány]; rozsmag; só
szarvasmarháknak; szalma [takarmány]; szemes gabona, feldolgozatlan; széna; szeszfőzés során visszamaradt
anyagok [táplálék állatoknak]; takarmány istállóban tartott állatoknak; táplálék házi kedvenceknek; táplálékok és
takarmányok állatoknak (1); táplálékok és takarmányok állatoknak (2); termékek állatok hizlalására; termékek
baromfi, szárnyasok tojásrakásához; törköly [gyümölcsök visszamaradt részei]; zab.
( 210 ) M 19 00834
( 220 ) 2019.03.13.
( 731 ) Máriás Sándor, Debrecen (HU)
( 740 ) Dr. Micskey István, Debrecen
( 541 ) Máriás Ranch
( 511 ) 31

Alom állatoknak; búzacsíra állati fogyasztásra; dara baromfiknak; darakeverék haszonállatok hizlalására;
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ehető rágnivalók állatok részére; élőállatok; erősíló takarmány állatoknak; fekhelyek és almok állatoknak; korpás

pép, táplálék; kukorica takarmánypogácsa szarvasmarháknak; lenmag állati fogyasztásra; lenmag liszt állati
fogyasztásra; magvak állati fogyasztásra; mész állati takarmányhoz; repce takarmánypogácsák
szarvasmarháknak; só szarvasmarháknak; szalma [takarmány]; széna; takarmány istállóban tartott állatoknak;
táplálékok és takarmányok állatoknak; tenyészállat-állomány; termékek állatok hizlalására.
( 210 ) M 19 00927
( 220 ) 2019.03.20.
( 731 ) Posogo Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Sztrókay Zsolt Ottó, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41
45

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából; közbenjárás.

( 210 ) M 19 00950
( 220 ) 2019.03.21.
( 731 ) Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Gonda Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Mi a vágyad, more?
( 511 ) 35

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

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása
számítógépes adatbázisokban; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; árösszehasonlító szolgáltatások;
árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások
promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból;
értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel kapcsolatos
információszerzési szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák
bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes adatbázisokba való
gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok
biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi
információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és
megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy
reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kommunikáció átírása [irodai
funkciók]; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati
szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell közvetítés reklámvagy kereskedelmi célból; marketingszolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt
adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számitógépes hálózaton; online kiskereskedelmi
szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez;
online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és előre rögzíthető zenékhez és filekhez; online piactér
biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás];
Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok; piackutatás;
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rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,

nyomtatványok áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök tervezése és
formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában;
reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;
reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés;
statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); számítógépes
fájlkezelés, adatkezelés; szponzorok felkutatása; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; telemarketing
szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; üzleti
értékelés; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs
szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozások
összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti szerződések tárgyalása másik
fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és
üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési
tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások;
vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.
38

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

elektronikus levelezés, e-mail; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális
számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása; hangposta szolgáltatások; hírügynökségek;
információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás;
kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok
fórumai [chat szobák]; mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű
adatátvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció; távkonferencia szolgáltatás; távközlési berendezések kölcsönzése;
távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások
(beszélgetésterelés és összeköttetés); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (1); telefon- és mobiltelefon
szolgáltatások (2); telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; televíziós
műsorszórás, közvetítés; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek
segítségével; üzenetek küldése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; videó
on-demand közvetítések.
41

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

cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető];
diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; éjszakai klubok; elektronikus
kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő
előadások bemutatása; fényképészet; filmek feliratozása; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek;
filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; forgatókönyvírás;
forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki
szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás
show-műsorokra; jelbeszéd fordítása; karaoke szolgáltatás nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy
oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;
kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; mentorálás; mikrofilmezés;
mozifilmek kölcsönzése; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és
szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem
letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek
publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; on-line
elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; partik tervezése
[szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások;
show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; stúdiószolgáltatások;
szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; számítógépes hálózatról online biztosított
játékszolgáltatások; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi
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produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási,

szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; televíziós
szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése;
videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások
eseményekhez; világítástechnikai szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak
vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.
( 210 ) M 19 00956
( 220 ) 2019.03.21.
( 731 ) Pizza Me Központ Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Gürtl Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Bár szolgáltatások; ételek díszítése; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás;

ételszobrászat; éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak;
magánszakács, személyi séf szolgáltatások; önkiszolgáló éttermek (1); önkiszolgáló éttermek (2); vendéglátás.
( 210 ) M 19 00978
( 220 ) 2019.03.22.
( 731 ) Tündérkert Trading Kft., Mórahalom (HU)
( 740 ) Dr. Varga Péter, Szeged
( 546 )

( 511 ) 30

Rizs, tészta és metélt áruk.

( 210 ) M 19 00987
( 220 ) 2019.03.25.
( 731 ) Schóbert Ferenc Norbert, Szentendre (HU)
( 740 ) dr. Magyari-Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Norbi Update LOWCARB
( 511 ) 29

Ajvár; alacsony zsírtartalmú burgonyachipsek; alkoholban tartósított gyümölcsök; almapüré; aloé vera

emberi fogyasztásra; articsóka, tartósított; bab, tartósított; baromfi, nem élő; bogyós gyümölcsök konzervált;
borsó tartósított; bundás virsli; burgonya alapú gombócok; burgonyapehely; citromlé étkezési használatra;
csemegekukorica, elkészített; csemegekukorica, feldolgozott; csemegeuborka; csokoládés mogyoróvaj;
csontleves, húsleves; darált mandula; datolya; dióféle-alapú kenhető krémek; dióféle-alapú krémek; disznóhús;
disznózsír; dzsemek, lekvárok (nem citrusfélékből); ehető rovarok; erjesztett tej; erjesztett tejes italok étkezési
célokra; étkezési kókuszolaj; étkezési kukoricaolaj; étkezési olajok; étkezési szezámolaj; extraszűz olívaolaj;
faggyú, étkezési; fagyasztott gyümölcsök; fagyasztva szárított hús; fagyasztva szárított zöldségek; falafel;
feldolgozott gyümölcsökből válogatás; fésűkagylók, nem élő; fokhagyma (konzervek); földimogyoró, elkészítve;
földimogyorótej-alapú italok; garnélarákok, apró, nem élő; garnéla rákok, nem élő; gomba tartósított; guacamole
(avokádószósz); gyömbérdzsem; gyümölcs alapú snackek; gyümölcsbefőttek; gyümölcs csipsz; gyümölcshéj;
gyümölcskocsonya,-zselé; gyümölcskonzervek; gyümölcsök, tartósított; gyümölcspép; gyümölcssaláták;
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hagymakarikák; hagyma, tartósított; halak; halból készített élelmiszerek; halfilé; halikra, elkészítve; halkonzerv;

hal mousse-ok; hal, tartósított; heringek; homár, nem élő; hot dog virslik; hummusz (csicseriborsókrém);
húskivonatok; húsleves koncentrátumok; húsok; hús, tartósított; ízesített mogyorók, diók; joghurt; kagylófélék,
rákfélék (nem élő); kagylók (nem élő); kalbi (grillezett húsétel); kandírozott (cukrozott) mogyorók/diók; kaviár;
kefir (tejes ital); készítmények húsleveshez; kimchi (erjesztett zöldségételek); klipfish (sózott és szárított tőkehal);
kocsonyák; kókuszdiótej-alapú italok; kókuszdiótej konyhai használatra; kókuszolaj és -zsír; kókusztej; kókusztej
alapú italok; kókusztej étkezési használatra; kókuszvaj; kolbász; krokett; kumisz; languszták, nem élő; lazac, nem
élő; lacitin étkezési célokra; lekvárok (citrusfélékből); lencse, tartósított; lenmagolaj kulináris célokra; levesek;
leveskészítmények; liofilizált hús; liofilizált zöldségek; madárfészkek, ehető; magas fehérjetartalmú tej; magvak,
elkészítve; máj; májpástétom; mandulatej; mandulatej-alapú italok; mandulatej étkezési célokra; margarin;
mazsola; milk shake-ek (tejturmixok); mogyoró, előkészített; mogyorók, elkészített; mogyorótej; mogyorótej
étkezési célokra; mogyoróvaj; napraforgómag, elkészítve; napraforgóolaj, étkezési; növényi alapú tejszín;
olajbogyó, tartósított; olívaolaj, étkezési; osztriga, nem élő; pacal; padlizsánkrém; pálmamag olaj, táplálkozási
használatra; pálmaolaj táplálkozási használatra; paradicsomlé főzéshez; paradicsompüré; pektin táplálkozásra;
pirított tengeri alga; préselt gyümölcspép; rákfélék keménytestű nem élő; rákok, folyami, nem élő; repceolaj
étkezési; rizstej; rizstej, étkezési használatra; sajtok; savanyú káposzta; savanyúságok; selyemhernyógubó, emberi
fogyasztásra; sonka; sózott hal; sózott hús; sültburgonya, chips; sűrített tej; szardella, nem élő; szardínia, nem élő;
szárított, aszalt kókuszdió; szárított zöldségek; szarvasgomba, tartósított; szójabab olaj ételekhez; szójabab,
tartósított, táplálkozási használatra; szójaolaj étkezési célra; szójapogácsák; szójatej; tahini (szezámmagkrém); tej;
tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejföl; tejhelyettesítők; tejoltó; tejpor; tejsavó; tejszínhab; tejszín
(tejtermékek); tejtermékek; természetes vagy műbelek hurka- és kolbásztöltéshez; tofu; tofus pogácsák;
tojásfehérje; tojáslikőr (alkoholmentes); tojások; tojáspor; tojássárgája; tonhal (nem élő); tőzegáfonya szósz
(befőtt); túrós fánkok; vadhús; vaj; vajkrém; virágporkészítmények (élelmiszer); virslik; yakitori (japán pálcás
grillcsirke); yuba; zabtej; zöldségek, főtt; zöldségek, tartósított; zöldséges mousse-ok (habok); zöldségkonzervek;
zöldséglevek főzéshez; zöldségleves készítmények; zöldségsaláták; zöldségvelőkrém; zselatin; zselék; zsírok,
étkezési; zsírtartalmú keverékek, kenyérre.
30

Agávé szirup (természetes édesítőszer); almaszósz (ízesítők/fűszerek); ánizsmag; árpa őrlemény; babliszt;

bors; briós; bulgur; burgonyaliszt; burrítók; búzacsíra emberi fogyasztásra; búzadara; búzaliszt; chips
(gabonakészítmény); chow-chow (zöldséges ízesítő); chutney (fűszeres ízesítő); cikória (pótkávé); cukormáz
süteményekhez; curry (fűszer); csillagánizs; csokoládé; csokoládé alapú szendvicskrémek; csokoládé-bevonatú
diófélék; csokoládéból készült tortadíszek; csokoládés italok tejjel; csokoládés italporok; csokoládés mousse-ok
(habok); darab emberi fogyasztásra; darált fokhagyma (fűszer); desszert mousse-ok (cukrászáru); diófélékből
készült lisztek; dióféléket tartalmazó csokoládés krémek; dióféléket tartalmazó kenhető csokoládék; durva
árpaliszt; ecet; édesgyökér (cukrászáru); édesgyökér (édesség); édességek karácsonyfák díszítéséhez; ehető papír;
élelmiszer-ízesítők, az illóolajok kivételével; élesztő; élesztők, erjesztőanyagok tésztákhoz; ételízesítő (fűszer);
ételkeményítő; fagyasztott joghurtok (fagylaltok, jégkrémek); fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként rizzsel;
fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként tésztával; fagylaltok és jégkrémek; fagylaltporok; fahéj; feldolgozott
hajdina; feldolgozott magok fűszerezési célra; feldolgozott magvak fűszerezéshez; feldolgozott quinoa; fondant,
tortamáz; földimogyorós édességek; fűszerek; fűszerek, ízesítők; fűszeres készítmények ételekhez;
fűszernövények; gabonakészítmények; gabonaszeletek; gimbap; glutén adalékok kulináris célokra; glutén (sikér)
étkezési használatra; glükóz étkezési használatra; gofri; gyorsrizs; gyömbér (fűszer); gyömbérkenyér,
mézeskalács; gyümölcsös sütemények,/torták; gyümölcsös zselés cukor (édességek); gyümölcsszószok;
habcsókok; hajdinaliszt; halva (édességféle); hántolt árpa; hot dogok (szendvicsek); húslé, mártás, szaft; húsos
piték; húspuhító szerek háztartási használatra; ízesítők italokhoz (kivéve illóolajok); ízesítőszerek süteményekhez
(kivéve illóolajok); jeges tea; jégkása édes vörösbabbal; jégkockák; jég, természetes vagy mesterséges; kakaó;
kakaóalapú italok; kakaóitalok tejjel; kamilla-alapú italok; kapribogyók; kávé; kávé alapú italok; kávéaromák;
kávé tejjel; kekszek, rágcsálnivalók; kenyér; kenyér, kovász nélkül, macesz; kerti gyógynövények, tartósított
(ízesítőszerek); ketchup (szósz); kétszersültek; konyhasó; kovász; kötőanyagok fagylaltokhoz, jégkrémekhez;
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kötőanyagok kovászhoz; kruton (pirított zsemlekocka); kukoricadara; kukorica, darált; kukoricaliszt;

kukoricapehely; kukorica, sült; kurkuma; kuszkusz (búzadara); lenmag étkezési célokra (ízesítés); lenmag
étkezési célokra (ízesítőszer); lepények; liofilizált ételek, fő összetevőként rizzsel; liofllizált ételek, fő
összetevőként tésztával; liszt; lisztalapú gombócok; lisztből készült tészták; magas proteintartalmú
gabonaszeletek; majonéz; makaróni; maláta emberi fogyasztásra; mandulás édességek; marcipán; marcipán
massza; marinádok (fűszeres pácok); méhpempő; menta cukrászati használatra; mentolos cukorkák;
metélttészta-alapú készételek; metélt tészta, nudli, galuska; méz; mustár; mustárliszt; müzli; növényi
készítmények pótkávéként való használatra; nyers tészták; palacsinták; paradicsomszósz; pastilla (orosz
gyümölcsös sütemény); pasztillák, szögletes cukorkák (édességek); pattogatott kukorica; pelemenyi (orosz hússal
töltött gombóc); pesto (szósz); petis fours (sütemény); pizza; pótkávé; pralinék; propolisz; pudingok; quiche
(tésztában sült sós sodó); ravioli; rizs; rizs alapú rágcsálnivalók; rizskeksz; rizspép étkezési célokra; rizspuding;
rizssütemény; sáfrány (ételízesítő); sajtburgerek (szendvicsek); salátaöntetek; snack ételek; só élelmiszerek
tartósítására; sonkamáz; sörecet; spagetti; sürítőszerek főzéshez; süteményekhez való tészta; süteményporok;
süteménytészta; sütőpor; sütőszóda (szódabikarbóna sütési célokra); szágó; szegfűbors; szendvicsek;
szerecsendió; szezámmagok (fűszerek); szirupok és melasz; szójabab krém (ételízesítő); szójaliszt; szójaszósz;
szószok (ízesítőszerek, fűszeres mártások); szörbetekek (fagylaltok); szusi; tabuié (arab saláta); taco; tápióka;
tápiókaliszt; tavaszi tekercs; tea; tea alapú italok; teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; teák (nem
gyógyászati használatra); tejszínhabot keményítő termékek; tengervíz főzéshez; természetes édesítőszerek;
tésztában sült pástétom; tésztaöntetek; tortilla; tükörmáz (tükörglazúr); udon (japán metélt); vajas kekszek
(petite-buerre); vanília (ízesítőszer); vanillin (vaníliapótló); vörösáfonyaszósz (ízesítők/fűszerek); zab alapú
ételek; zabdara; zellersó; zsemlék; zsemlemorzsa.
31

Árpa őrlemény; articsóka, friss; bab, friss; bogyók (friss gyümölcsök); borókabogyó; borsó, friss; burgonya,

friss; búza; cékla, friss; cikória, friss; cikóriagyökér; citrusgyümölcs, friss; cukkini, friss; cukornád kipréselt szára
(nyers állapotban); csalán; diófélék (gyümölcsök); lenmag, feldolgozatlan; étkezési szezámmag feldolgozatlan;
fejes saláta, friss; feldolgozatlan csemegekukorica-csövek (hántolva vagy hántolatlanul); feldolgozatlan quinoa;
feldolgozatlan rizs; földimogyoró, friss; friss citrom; friss fokhagyma; friss gyümölcsök; friss gyümölcsválogatás;
friss kerti gyógynövények; friss zöldségek; gesztenye, friss; gomba friss; hagymák, friss zöldségek; kakaóbab,
nyers; kókuszdió; kóladió; komló; kopra (szárított kókuszhús); korpa (gabona); kukorica; lencse, friss; magvak
(gabona); mandula; mogyoró; narancs; nyers hajdina; olajbogyók, friss; paprika (növény); paraj, friss;
póréhagyma, friss; rebarbara, friss; szarvasgomba, friss; szőlő, friss; uborka friss; virágpor (nyersanyag); zab.
32

Alkoholmentes almabor; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes

gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; alkoholmentes koktélok; alkoholmentes teaízű italok; aloe vera italok,
alkoholmentes; árpabor (sör); ásványvíz; asztali vizek; energiaitalok; esszenciák italok előállításához; gyömbéres
üdítőital; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok; izotóniás italok; kávé ízesítésű üdítőitalok; készítmények italokhoz;
limonádék; lítiumos vizek; mandulatej; mustok; paradicsomlevek (italok); pasztillák szénsavas italokhoz; porok
szénsavas italokhoz; proteinnel dúsított sportitalok; rizsalapú italok, melyek nem tejpótlók; smoothie-k
(gyümölcs- vagy zöldségitalok); söralapú koktélok; sörbetek (italok); sörök; szénsavas víz; szódavíz; szódavizek;
szójaalapú italok, nem tejpótló; szőlőmust; szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz; tejsavó alapú italok;
termékek szénsavas vizek előállításához; üdítőitalok; vizek (italok); zöldséglevek (italok).
33

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

kivonatok; almabor; ánizslikőr, anisette; aperitifek; borok; brandy borpárlat; égetett szeszesitalok;
gyümölcstartalmú alkoholos italok; kevert alkoholos italok, nem söralapú; likőrök; rum; whisky.
35

Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; árösszehasonlító szolgáltatások; árubemutatás; áruk
bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének
kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; árusító
automaták kölcsönzése; árusító standok bérbeadás; árverési szolgáltatások; átmeneti üzletmenedzsment;
bérszámfejtés; beszerzői szolgáltatások (áruk illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek); célzott marketing;
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értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési és reklámszolgáltatások; honlapforgalom optimalizálása;

kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás); kereskedelmi információ
ügynökségeknek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi
tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú
kiállítások; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; közvélemény-kutatás; online hirdetői tevékenység
számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; piaci
tanulmányok; piackutatás; rádió reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok
(röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök
tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában;
reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; szabadtéri reklámozás, hirdetés;
televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; termékminták, áruminták terjesztése.
43

Bár szolgáltatások; ételek díszítése; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás;

ételszobrászat; éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak;
magánszakács, személyi séf szolgáltatások; önkiszolgáló éttermek; tortadíszítések; vendéglátás.
( 210 ) M 19 00991
( 220 ) 2019.03.25.
( 731 ) Csaba Anna-Mária, Budaörs (HU)
( 546 )
( 511 ) 16

Kiadványok, újságok.

( 210 ) M 19 00992
( 220 ) 2019.03.25.
( 731 ) Csaba Anna-Mária, Budaörs (HU)
( 546 )
( 511 ) 16

Kiadványok, újságok.

( 210 ) M 19 00994
( 220 ) 2019.03.25.
( 731 ) Dreher Sörgyárak Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Aradszky Zsolt László, Budapest
( 541 ) Asahi, kóstolva megérted
( 511 ) 32

Sörök.

( 210 ) M 19 01005
( 220 ) 2019.03.25.
( 731 ) Építészfórum Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 541 ) Média Építészeti Díja
( 511 ) 16

Jegyek; kártyák; képek; könyvecskék, brosúrák (1); plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból;

poszterek; szórólapok; újságok.
35

Célzott marketing; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetési- és reklámszolgáltatások; kereskedelmi- vagy

reklámcélú kiállítások; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység
számítógépes hálózaton; reklámfilmek készítése; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása;
reklámterjesztés; sajtófigyelés.
41

Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus

könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása;
eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; konferenciák
szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; nem reklámcélú szövegek publikálása;
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on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése

[impresszáriók szolgáltatásai]; szórakoztatási szolgáltatások; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].
( 210 ) M 19 01099
( 220 ) 2019.04.02.
( 731 ) Gömöri Galina, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Cseh Gabriella, Budapest
( 541 ) CoachArt
( 511 ) 25
35

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 19 01100
( 220 ) 2019.04.02.
( 731 ) OSTOROSBOR Zrt., Ostoros (HU)
( 541 ) Csipke ÉDES
( 511 ) 33

Borok; alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

( 210 ) M 19 01102
( 220 ) 2019.04.02.
( 731 ) OSTOROSBOR Zrt., Ostoros (HU)
( 546 )

( 511 ) 33

Borok.

( 210 ) M 19 01109
( 220 ) 2019.04.02.
( 731 ) Lauer Éva, Kozármisleny (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

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

engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból;
értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; honlapforgalom optimalizálása;
információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása;
kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi- vagy reklámcélú
kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; marketing szolgáltatások; on-line hirdetői
tevékenység számítógépes hálózaton; reklámanyag frissítése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,
nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámterjesztés;
számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; telemarketing szolgáltatások; termékminták, áruminták terjesztése; üzleti
információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; vásárlási megrendelések
ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.
( 210 ) M 19 01126
( 220 ) 2019.04.04.
( 731 ) NKM Nemzeti Közművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Galavits & Galavits Ügyvédi Iroda, Budapest
M2100

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 18. szám, 2019.09.30.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 546 )
( 511 ) 9

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

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;
elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló
készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy
feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres
digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; pénztárgépek,
számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák, búvármaszkok, füldugók búvárok
számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára, víz alatti úszáshoz használt
légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.
11

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

berendezések.
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.

36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

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.
45

Lakásfelügyelet, házfelügyelet; fizikai biztonsági tanácsadás.

( 210 ) M 19 01145
( 220 ) 2019.04.08.
( 731 ) Biggeorge Property Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás

fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői
szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél; számára;
kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése;
keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;
reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás;
reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs
médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek
írása; reklámszövegek publikálásai; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek.
36

Pénzügyi ügyletek; ingatlanügyletek.

( 210 ) M 19 01191
( 220 ) 2019.04.09.
( 731 ) Petrezselyem József, Szolnok (HU)
( 740 ) Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) NADITÁBOR
( 511 ) 41

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

alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (képzés), bálok szervezése, bentlakásos iskolák, coaching (tréning),
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dalírás, egészségklub szolgáltatások (egészség és fitnesz), elektronikus kiadványszerkesztés, elektronikus

könyvek és folyóiratok on-line publikálása, élő előadások bemutatása, eszmecserék, kollokviumok szervezése és
lebonyolítása, filmgyártás, kivéve reklámfilmek, fotóriportok készítése, gyakorlati képzés (szemléltetés),
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 01267
( 220 ) 2019.04.16.
( 731 ) Alphamaths P.M. Kft., Piliscsaba (HU)
( 541 ) Breezy
( 511 ) 4
7

Megújuló energiaforrásokból nyert elektromos áram; napenergiából nyert elektromos áram.
Áramfejlesztő berendezések [generátorok]; áramfejlesztők hajókhoz; dinamók; generátorok; generátorok

szárazföldi járművekhez; generátorok szélturbinákhoz; gőzhajtású elektromos generátorok; hordozható
elektromos áramfejlesztők.
9

Mobilalkalmazásokhoz való számítógépes szoftverek, amelyek lehetővé teszik a járművek és a mobil

eszközök közötti interakciót és csatlakozást; navigációs és utazási információkat szolgáltató interaktív
számítógépes szoftverek.
39

Adathálózatokon történő számítógépes jármű-útvonaltervezés; gps [globális helymeghatározó rendszer]

navigációs szolgáltatások; gps navigációs szolgáltatások; levelek és csomagok nyomonkövetése; szállítmányok
nyomon követése és megfigyelése [szállítással kapcsolatos információ]; személy- és teherszállító járművek
számítógépek vagy globális helymeghatározó rendszerek segítségével történő nyomon követése [szállítási
információk]; személygépjárművek számítógépek vagy globális helymeghatározó rendszerek segítségével történő
nyomon követése [szállítási információk]; áruk kézbesítése futár útján; áruk, dokumentumok, csomagok és
levelek gyűjtése, szállítása és kézbesítése; áruk kézbesítése futárszolgálat útján; csomagátvételi szolgáltatások;
csomagfelvevő szolgáltatások; csomagkézbesítés, csomagszállítás; csomagküldemények elosztása; csomagok
begyűjtésének megszervezése; csomagok futárposta általi kézbesítése; csomagok kiszállítása; csomagok közúti
kézbesítése; csomagok összegyűjtése; csomagok szárazföldi kézbesítése; csomagszállítás; csomagszállítás
megszervezése; dokumentumok kézbesítése [kézben szállítva]; dokumentumok szállítása; dokumentumok
kézbesítése nem elektronikus úton; dokumentumok kézbesítése; futár szolgáltatások; futár- és
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küldöncszolgáltatások; futárszolgálatok [üzenetek vagy áruk küldésére]; futárszolgáltatások; futárszolgáltatások

áruk kézbesítéséhez, kiszállításához; futárszolgáltatások csomagok kézbesítéséhez; futárszolgáltatások
kereskedelmi áruk eljuttatására; futárszolgáltatások levelekhez; futárszolgáltatások üzenetekhez; levelek
begyűjtése; levél kézbesítés; levelek és csomagok kézbesítése és továbbítása; levelek felvétele és kézbesítése;
levelek gyors házhozszállítása; levelek kézbesítése; levélkézbesítés posta és/vagy futár útján; levéltovábbító
szolgáltatások; levéltovábbítás; postacsomag szállítási szolgáltatások; postai kézbesítés, levélkézbesítés; postai
küldemények futár általi kézbesítése; postai küldemények kézbesítése és továbbítása; szállítás futár által;
szárazföldi csomagszállítás megszervezése; üzenet kézbesítés; üzenetek kézbesítése [futárszolgálat]; egynapos
kirándulások szervezése; egynapos túrák szervezése és lefoglalása; járművek túrákhoz és kirándulásokhoz való
biztosítása; kirándulások, egynapos utak és városnéző túrák szervezése; kirándulások szervezése turisták számára;
körutak és városnézések megszervezése és lebonyolítása; szállítási szolgáltatások városnéző körutakhoz;
városnézés [turizmus]; városnézések megszervezése; városnézések vezetése; városnéző körutak és egynapos
kirándulások tervezése és szervezése; városnéző körutak és kirándulások szervezése; városnéző körutak
szervezése; városnéző túrák szervezése [szállítás]; városnéző túrák szervezése, lebonyolítása; városnéző túrák
szervezése; autóbérlés megrendelése; autóbérlési szolgáltatások; autóbérlési szolgáltatásokra vonatkozó
információk biztosítása; autókölcsönzés; autókölcsönzés megszervezése; autókölcsönzési szolgáltatások;
autókölcsönző ügynökségi szolgáltatások [foglalás]; bérautó lefoglalása; bérelt autóval történő szállítás; bérelt
járművek biztosítása személyszállításra; elektromos autók bérbeadása; gépjármű-kölcsönzési szolgáltatások;
gépjárműkölcsönzés; gépjárműkölcsönzési szolgáltatások; gépjárművek bérbeadása; gépjárművek kölcsönzése;
gépjárművek szerződéses kölcsönzése; gépkocsi kölcsönzéshez kapcsolódó foglalási szolgáltatások;
gépkocsikölcsönzés; gépkocsikölcsönzés megszervezése; gépkocsikölcsönzési szolgáltatások; gps-szel felszerelt
járművek bérbeadása; hajóbérlés; hajóbérlésre vonatkozó információk szolgáltatása; hajók bérbeadása; hajók,
csónakok kölcsönzése; hajókölcsönzés; haszonjárművek bérbeadása; helyzetmeghatározó szolgáltatások
gépjárművekhez; hidrogénautók kölcsönzése; információnyújtás bérelhető autókról interneten keresztül;
jachtkölcsönzési szolgáltatások; jachtok bérbeadása; járműbérlés; járműbérléssel kapcsolatos foglalási
szolgáltatások; járműkölcsönzés megszervezése; járművek bérbeadása; járművek bérbeadása szállításra; járművek
bérbeadása utazáshoz; járművek kölcsönzése; járművek kölcsönzése és bérbeadása; járművek kölcsönzése,
járműkölcsönzés; járművek kölcsönzése, különösen gépkocsik és teherautók; járművek kölcsönzésének
megszervezése; járművek szerződéses bérbeadása; kerékpár-megosztási szolgáltatások; kerékpárbérlési
szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatás; kerékpárkölcsönzés; kölcsönzött járművek rendelkezésre bocsátása;
közúti járművek bérbeadása; közúti gépjárművek bérbeadása; motorcsónakok kölcsönzése; motorkerékpárok
kölcsönzése; robogók bérbeadása szállítási célokra; szárazföldi gépjármű kölcsönzési szolgáltatások; szárazföldi
gépjárművek bérbeadása; szárazföldi gépjárművek kölcsönzésével kapcsolatos szolgáltatások; szárazföldi
járművek bérbeadása; szárazföldi járművek kölcsönzése, bérbeadása; szárazföldi járművek kölcsönzése;
szerződéses járműkölcsönzés; vitorlások bérbeadása; vízi járművek bérbeadása; vízi járművek, jachtok, hajók és
csónakok szerződéses bérbeadása; kézikocsik bérbeadása; járműalkatrészek bérbeadása; elektromos rollerek
bérbeadása; elektromos közlekedési és sport eszközök bérbeadása; elektromos közlekedési és sport eszközök
bérbeadása mobiltelefonos applikáción keresztül; elektromos rollerek bérbeadása mobiltelefonos applikáción
keresztül; elektromos bicikli, elektromos roller, elektromos autó bérbeadása telefonos és számítógépes
applikáción keresztül.
( 210 ) M 19 01317
( 220 ) 2019.04.18.
( 731 ) FremantleMedia Limited, London (GB)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; az interneten keresztül

biztosított szolgáltatások reklámja; médiastratégiai tervezés és marketing televízió műsorokkal és filmekkel
kapcsolatosan; televíziós és rádiós reklámok; szervezés (kereskedelmi vagy reklám célú vásár és
kiállítás/bemutató); adatfeldolgozás; üzleti információ biztosítása; marketing szolgáltatások; hirdetési- és
reklámszolgáltatások; reklámozás és hirdetés, promóciós és marketingszolgáltatások elektronikus média vagy
információk interneten vagy egyéb kommunikációs hálózaton keresztüli biztosításához kapcsolódóan; adatgyűjtés
a számítógépes adatbázisokba; kiskereskedelmi szolgáltatások könyvekkel, DVD-kkel, CD-lemezekkel, pólókkal
és más televízió-show-khoz kapcsolódó egyéb árucikkekkel, játékokkal, számítógépes játékokkal,
videojátékokkal, elektronikus játékokkal, nyomdaipari termékekkel, étellel, itallal, ruházattal, lábbelikkel,
fejfedőkkel, főzőberendezésekkel, konyhaeszközökkel, edényekkel és üvegáruval kapcsolatban, az interneten
keresztül nyújtott kiskereskedelmi szolgáltatásokat is ideértve; hirdetési hely biztosítása és bérbeadása;
valamennyi fenti szolgáltatás számítógépes adatbázisból, internetről vagy más kommunikációs eszköz útján
elérhető szolgáltatás; promóciós szolgáltatások mások megbízásából; promóciós szolgáltatások on-line
szórakoztatás és oktatás formájában.
38

Műsorszórás; televíziós műsorszórás; rádiós műsorszórás; műholdas televíziós műsorszórás; kábeltelevíziós

műsorszórás; telefonos kommunikáció; interaktív telefon szolgáltatások; telefonos üzenetküldő szolgáltatások;
kommunikációs (távközlési) szolgáltatások rádió, telefon, internet, globális hálózat, kábel, szatellit, mikrohullámú
és/vagy elektromos rendszer összeköttetés útján.
41

Televízióval, filmekkel, rádióval és/vagy színházzal kapcsolatos oktató és szórakoztató szolgáltatások;

rádió- és televízió programok, filmek és show műsorok gyártása (produkció) és előadása; oktatás televízió és
rádió segítségével és televíziós és rádiósoktatás; szórakoztatás televízió és rádió segítségével; versenyek
szervezése (oktatási vagy szórakoztatási célra); interaktív telefonos versenyek; kiadói szolgáltatás; mozifilmek,
show-k, rádió és/vagy televízió programok gyártása; oktatás és szórakoztatás rádió, televízió, kábel, telefon,
internet összeköttetés segítségével; show-k szervezése; hanglemezek, előre rögzített show-k, rádió és/vagy
televízió programok kölcsönzése; műsoros videofelvételek és hangfelvételek gyártása; szórakoztató műsorok
gyártása; szórakoztató televíziós műsorok gyártása; filmgyártás; színházi produkciók készítése; játékok
szervezése; televíziós szórakoztató műsorok gyártása a nézők telefonos közreműködésével; mobiltelefonos
interaktív szórakoztató show-k; internetes játékok szervezése.
( 210 ) M 19 01432
( 220 ) 2019.06.12.
( 731 ) Dr. Temesi Mária, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Akadémiák (oktatás); alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (képzés); bálok szervezése; coaching

(tréning); dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten (nem letölthető); elektronikus kiadványszerkesztés;
elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások
bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; filmforgalmazás; gyakorlati képzés
(szemléltetés); hangfelvételek kölcsönzése; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; jegyirodai
szolgáltatások (szórakoztatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és
lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok;
mentorálás; mikrofilmezés; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem
M2104

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 18. szám, 2019.09.30.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek

publikálása; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető
elektronikus publikációk, nem letölthetőek; online nem letölthető videók biztosítása; pályaválasztási tanácsadás;
show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai); szakmai átképzés; személyes
oktatófórumok rendezése és levezetése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és
lebonyolítása; színházi produkciók; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások;
szövegszerkesztés (kivéve reklámszövegek); táboroztatás; televíziós szórakoztatás; versenyek szervezése (oktatás
és szórakoztatás); videorögzítés; videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez; zenei produkciók; zeneszerzés.
( 210 ) M 19 01471
( 220 ) 2019.05.06.
( 731 ) KÉSZ Holding Vállalkozásfejlesztő és Vagyonkezelő Zártkörű Részvénytársaság, Kecskemét (HU)
( 740 ) Dr. Marton Pál, Budapest
( 546 )

( 511 ) 36
37

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
Ácsmunkák; állványozás; aszfaltozás; betörésvédelmi riasztórendszerek felszerelése és javítása; biztonsági

zárak javítása; buldózerek kölcsönzése; csiszolás (2); csiszolás habkővel; csővezetékek építése és karbantartása;
daruk [építőipari gépek] kölcsönzése; edényszárító gépek bérbeadása; elektromos berendezések üzembe
helyezése és javítása; elhasznált vagy tönkrement gépek felújítása; elhasznált vagy tönkrement motorok felújítása;
építés; építési tanácsadó szolgáltatások; építkezések felügyelete [irányítás]; építőipari felszerelések kölcsönzése;
épületbontás; épületek [belső] tisztítása, takarítása; épülethomlokzat tisztítás, takarítás; épületszigetelés;
épületszigetelés, épülettömítés; exkavátorok [kotrógépek] kölcsönzése; fagyasztókészülékek üzembe helyezése és
javítása; felvonók felszerelése és javítása; fűtőberendezések üzembe helyezése és javítása; gépek üzembe
helyezése, karbantartása és javítása; gépjármű-akkumulátorok töltése; gumiabroncs-centírozás; gumiabroncsok
[újra] futózása; gumiabroncsok vulkanizálása [javítás]; gyárépítés; hajóépítés; hidraulikus törési szolgáltatások;
hullámtörő mólók építése; irodagépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; járműfényezés; járműjavítás
[üzemzavar]; járműjavító műhelyek [üzemanyag-utántöltés és karbantartás]; járműmosás; járművek
karbantartása; járművek karbantartása és javítása; járművek kenése; járművek rozsda elleni kezelése; járművek
tisztítása; javítási információk; jelzések, cégtáblák festése vagy javítása; kábelfektetési szolgáltatások;
kárpitjavitás; kárpitozás; kazánok tisztítása és javítása; kemencék, kazánok üzembe helyezése és javítása;
kéményseprés; késélezés; kikötőépítés; konzultáció konstrukciókról; konyhai felszerelések üzembe helyezése;
kőfejtés; kőműves munkák (1); kőműves munkák (2); közművek bevezetése építési területeken; kútfúrás; külső és
belső festés; lakkozás; légkondicionáló berendezések telepítése és javítása; mesterséges hókészítés [szolgáltatás];
nyílászárók beszerelése; nyomtatóba való festékkazetták utántöltése, újratöltése; olaj- vagy földgáz-kutak
mélyfúrása; órajavítás; öntözőberendezések üzembe helyezése és javítása; páncéltermek karbantartása és javítása
(1); páncéltermek karbantartása és javítása (2); raktárak építése és javítása; repülőgépek karbantartása és javítása;
rozsdamentesítés; számitógépes hardverek [üzembe helyezés, karbantartás és javítás]; szegecselés;
szivattyújavítás; vegytisztítás; villamos vezetékek javítása; villanyszerelők által nyújtott szolgáltatások; víz alatti
építkezés; víz alatti javítások; vízelvezető szivattyúk bérbeadása; vízvezeték-szerelés.
40

Fakitermelés, fafeldolgozás; famegmunkálás; felvetés [szövés]; fémek bevonása (1); fémek hőkezelése,
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edzése; fémkezelés; fémöntés; fényképnyomtatás; fénynyomat, fotogravűr; fényszedési szolgáltatások; festési

szolgáltatások; filmelőhívás; fogtechnikusi szolgáltatások; forrasztás; fűtési berendezések kölcsönzése;
galvanizálás; generátorok kölcsönzése; gépjárműablakok színezése; gyapjúfeldolgozás; gyümölcspréselés;
hegesztési szolgáltatások; hímzés; homokfúvási szolgáltatások; hulladék- és szemétégetés; hulladék- és
szemétmegsemmisítés; hulladék és szemét újrahasznosítása; hulladékkezelés [átalakítás]; hulladékok és
újrahasznosítható anyagok osztályozása; információ anyagkezelésről; kadmiumozás; kallózás, ványolás;
kötőgépek kölcsönzése; krómozás; kulcsmásolás; laminálás, nyújtás; légkondicionáló berendezések kölcsönzése;
légtisztítás; levegő szagtalanítása (1); lézergravírozás; lisztőrlés; litografálás, kőnyomás; mágnesezés; marás
[forgácsolás]; mérték utáni szabóság; metszés, vésés; mintanyomás; műtárgyak bekeretezése; nikkelezés;
nyeregkészítés, szíjgyártó munkák; nyomtatási, nyomdai szolgáltatások; ofszetnyomás; ónozás, ónbevonás;
optikai üveg csiszolása; papír simítás (1); polírozás [csiszolás]; ruhaanyag festése (1); ruhaanyagok
előzsugorítása, beavatása; ruhaanyagok szabása; ruhák átalakítása; sörfőzés; steppelés; színszétválasztás;
színtelenítés, festék lemaratása; szitanyomás; szőrmefestés; szőrmék fényezése; szőrme szatinálása; szövetek
tűzállóvá tétele; szűcsmunkák; textilanyagok fehérítése; textilanyagok kalanderezése, mángorlása; textilanyagok
kikészítése, appretúrája (1); textilanyagok molymentesítése; textília impregnálása, vízhatlanná tétele; üvegfúvás;
varrás; veszélyes anyagok ártalmatlanítása; vízkezelés; vulkanizálás [anyagkezelés].
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 01472
( 220 ) 2019.05.06.
( 731 ) KÉSZ Holding Vállalkozásfejlesztő és Vagyonkezelő Zártkörű Részvénytársaság, Kecskemét (HU)
( 740 ) Dr. Marton Pál, Budapest
( 546 )

( 511 ) 36
37

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
Ácsmunkák; állványozás; aszfaltozás; betörésvédelmi riasztórendszerek felszerelése és javítása; biztonsági

zárak javítása; buldózerek kölcsönzése; csiszolás (2); csiszolás habkővel; csővezetékek építése és karbantartása;
daruk [építőipari gépek] kölcsönzése; edényszárító gépek bérbeadása; elektromos berendezések üzembe
helyezése és javítása; elhasznált vagy tönkrement gépek felújítása; elhasznált vagy tönkrement motorok felújítása;
építés; építési tanácsadó szolgáltatások; építkezések felügyelete [irányítás]; építőipari felszerelések kölcsönzése;
épületbontás; épületek [belső] tisztítása, takarítása; épülethomlokzat tisztítás, takarítás; épületszigetelés;
épületszigetelés, épülettömítés; exkavátorok [kotrógépek] kölcsönzése; fagyasztókészülékek üzembe helyezése és
javítása; felvonók felszerelése és javítása; fűtőberendezések üzembe helyezése és javítása; gépek üzembe
helyezése, karbantartása és javítása; gépjármű-akkumulátorok töltése; gumiabroncs-centírozás; gumiabroncsok
[újra] futózása; gumiabroncsok vulkanizálása [javítás]; gyárépítés; hajóépítés; hidraulikus törési szolgáltatások;
hullámtörő mólók építése; irodagépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; járműfényezés; járműjavítás
[üzemzavar]; járműjavító műhelyek [üzemanyag-utántöltés és karbantartás]; járműmosás; járművek
karbantartása; járművek karbantartása és javítása; járművek kenése; járművek rozsda elleni kezelése; járművek
tisztítása; javítási információk; jelzések, cégtáblák festése vagy javítása; kábelfektetési szolgáltatások;
kárpitjavitás; kárpitozás; kazánok tisztítása és javítása; kemencék, kazánok üzembe helyezése és javítása;
kéményseprés; késélezés; kikötőépítés; konzultáció konstrukciókról; konyhai felszerelések üzembe helyezése;
kőfejtés; kőműves munkák (1); kőműves munkák (2); közművek bevezetése építési területeken; kútfúrás; külső és
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belső festés; lakkozás; légkondicionáló berendezések telepítése és javítása; mesterséges hókészítés [szolgáltatás];

nyílászárók beszerelése; nyomtatóba való festékkazetták utántöltése, újratöltése; olaj- vagy földgáz-kutak
mélyfúrása; órajavítás; öntözőberendezések üzembe helyezése és javítása; páncéltermek karbantartása és javítása
(1); páncéltermek karbantartása és javítása (2); raktárak építése és javítása; repülőgépek karbantartása és javítása;
rozsdamentesítés; számitógépes hardverek [üzembe helyezés, karbantartás és javítás]; szegecselés;
szivattyújavítás; vegytisztítás; villamos vezetékek javítása; villanyszerelők által nyújtott szolgáltatások; víz alatti
építkezés; víz alatti javítások; vízelvezető szivattyúk bérbeadása; vízvezeték-szerelés.
40

Fakitermelés, fafeldolgozás; famegmunkálás; felvetés [szövés]; fémek bevonása (1); fémek hőkezelése,

edzése; fémkezelés; fémöntés; fényképnyomtatás; fénynyomat, fotogravűr; fényszedési szolgáltatások; festési
szolgáltatások; filmelőhívás; fogtechnikusi szolgáltatások; forrasztás; fűtési berendezések kölcsönzése;
galvanizálás; generátorok kölcsönzése; gépjárműablakok színezése; gyapjúfeldolgozás; gyümölcspréselés;
hegesztési szolgáltatások; hímzés; homokfúvásí szolgáltatások; hulladék- és szemétégetés; hulladék- és
szemétmegsemmisítés; hulladék és szemét újrahasznosítása; hulladékkezelés [átalakítás]; hulladékok és
újrahasznosítható anyagok osztályozása; információ anyagkezelésről; kadmiumozás; kallózás, ványolás;
kazánkovács szolgáltatásai; kazánok kölcsönzése; kenyér egyedi igények szerinti előállítása; kerámiakészítés;
kovácsolás; könyvkötészet; kőolaj-feldolgozás (1); köszörülés; kötőgépek kölcsönzése; krómozás; kulcsmásolás;
laminálás, nyújtás; légkondicionáló berendezések kölcsönzése; légtisztítás; levegő szagtalanítása (1);
lézergravírozás; lisztőrlés; litografálás, kőnyomás; mágnesezés; marás [forgácsolás]; mérték utáni szabóság;
metszés, vésés; mintanyomás; műtárgyak bekeretezése; nikkelezés; nyeregkészítés, szíjgyártó munkák;
nyomtatási, nyomdai szolgáltatások; ofszetnyomás; ónozás, ónbevonás; optikai üveg csiszolása; papír simítás (1);
polírozás [csiszolás]; ruhaanyag festése (1); ruhaanyagok előzsugorítása, beavatása; ruhaanyagok szabása; ruhák
átalakítása; sörfőzés; steppelés; színszétválasztás; színtelenítés, festék lemaratása; szitanyomás; szörmefestés;
szőrmék fényezése; szőrme szatinálása; szövetek tűzállóvá tétele; szűcsmunkák; textilanyagok fehérítése;
textilanyagok kalanderezése, mángorlása; textilanyagok kikészítése, appretúrája (1); textilanyagok
molymentesítése; textília impregnálása, vízhatlanná tétele; üvegfúvás; varrás; veszélyes anyagok ártalmatlanítása;
vízkezelés; vulkanizálás [anyagkezelés].
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 01473
( 220 ) 2019.05.06.
( 731 ) KÉSZ Holding Vállalkozásfejlesztő és Vagyonkezelő Zártkörű Részvénytársaság, Kecskemét (HU)
( 740 ) Dr. Marton Pál, Budapest
( 546 )

( 511 ) 37

Ácsmunkák; állványozás; aszfaltozás; betörésvédelmi riasztórendszerek felszerelése és javítása; biztonsági

zárak javítása; buldózerek kölcsönzése; csiszolás (2); csiszolás habkővel; csővezetékek építése és karbantartása;
daruk [építőipari gépek] kölcsönzése; edényszárító gépek bérbeadása; elektromos berendezések üzembe
helyezése és javítása; elhasznált vagy tönkrement gépek felújítása; elhasznált vagy tönkrement motorok felújítása;
építés; építési tanácsadó szolgáltatások; építkezések felügyelete [irányítás]; építőipari felszerelések kölcsönzése;
épületbontás; épületek [belső] tisztítása, takarítása; épülethomlokzat tisztítás, takarítás; épületszigetelés;
épületszigetelés, épülettömítés; exkavátorok [kotrógépek] kölcsönzése; fagyasztókészülékek üzembe helyezése és
javítása; felvonók felszerelése és javítása; fűtőberendezések üzembe helyezése és javítása; gépek üzembe
M2107
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helyezése, karbantartása és javítása; gépjármű-akkumulátorok töltése; gumiabroncs-centírozás; gumiabroncsok

[újra] futózása; gumiabroncsok vulkanizálása [javítás]; gyárépítés; hajóépítés; hidraulikus törési szolgáltatások;
hullámtörő mólók építése; irodagépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; járműfényezés; járműjavítás
[üzemzavar]; járműjavító műhelyek [üzemanyag-utántöltés és karbantartás]; járműmosás; járművek
karbantartása; járművek karbantartása és javítása; járművek kenése; járművek rozsda elleni kezelése; járművek
tisztítása; javítási információk; jelzések, cégtáblák festése vagy javítása; kábelfektetési szolgáltatások;
kárpitjavitás; kárpitozás; kazánok tisztítása és javítása; kemencék, kazánok üzembe helyezése és javítása;
kéményseprés; késélezés; kikötőépítés; konzultáció konstrukciókról; konyhai felszerelések üzembe helyezése;
kőfejtés; kőműves munkák (1); kőműves munkák (2); közművek bevezetése építési területeken; kútfúrás; külső és
belső festés; lakkozás; légkondicionáló berendezések telepítése és javítása; mesterséges hókészítés [szolgáltatás];
nyílászárók beszerelése; nyomtatóba való festékkazetták utántöltése, újratöltése; olaj- vagy földgáz-kutak
mélyfúrása; órajavítás; öntözőberendezések üzembe helyezése és javítása; páncéltermek karbantartása és javítása
(1); páncéltermek karbantartása és javítása (2); raktárak építése és javítása; repülőgépek karbantartása és javítása;
rozsdamentesítés; számitógépes hardverek [üzembe helyezés, karbantartás és javítás]; szegecselés;
szivattyújavítás; vegytisztítás; villamos vezetékek javítása; villanyszerelők által nyújtott szolgáltatások; víz alatti
építkezés; víz alatti javítások; vízelvezető szivattyúk bérbeadása; vízvezeték-szerelés.
( 210 ) M 19 01474
( 220 ) 2019.05.06.
( 731 ) KÉSZ Holding Vállalkozásfejlesztő és Vagyonkezelő Zártkörű Részvénytársaság, Kecskemét (HU)
( 740 ) Dr. Marton Pál, Budapest
( 546 )

( 511 ) 37

Ácsmunkák; állványozás; aszfaltozás; betörésvédelmi riasztórendszerek felszerelése és javítása; biztonsági

zárak javítása; buldózerek kölcsönzése; csiszolás (2); csiszolás habkővel; csővezetékek építése és karbantartása;
daruk [építőipari gépek] kölcsönzése; edényszárító gépek bérbeadása; elektromos berendezések üzembe
helyezése és javítása; elhasznált vagy tönkrement gépek felújítása; elhasznált vagy tönkrement motorok felújítása;
építés; építési tanácsadó szolgáltatások; építkezések felügyelete [irányítás]; építőipari felszerelések kölcsönzése;
épületbontás; épületek [belső] tisztítása, takarítása; épülethomlokzat tisztítás, takarítás; épületszigetelés;
épületszigetelés, épülettömítés; exkavátorok [kotrógépek] kölcsönzése; fagyasztókészülékek üzembe helyezése és
javítása; felvonók felszerelése és javítása; fűtőberendezések üzembe helyezése és javítása; gépek üzembe
helyezése, karbantartása és javítása; gépjármű-akkumulátorok töltése; gumiabroncs-centírozás; gumiabroncsok
[újra] futózása; gumiabroncsok vulkanizálása [javítás]; gyárépítés; hajóépítés; hidraulikus törési szolgáltatások;
hullámtörő mólók építése; irodagépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; járműfényezés; járműjavítás
[üzemzavar]; járműjavító műhelyek [üzemanyag-utántöltés és karbantartás]; járműmosás; járművek
karbantartása; járművek karbantartása és javítása; járművek kenése; járművek rozsda elleni kezelése; járművek
tisztítása; javítási információk; jelzések, cégtáblák festése vagy javítása; kábelfektetési szolgáltatások;
kárpitjavitás; kárpitozás; kazánok tisztítása és javítása; kemencék, kazánok üzembe helyezése és javítása;
kéményseprés; késélezés; kikötőépítés; konzultáció konstrukciókról; konyhai felszerelések üzembe helyezése;
kőfejtés; kőműves munkák (1); kőműves munkák (2); közművek bevezetése építési területeken; kútfúrás; külső és
belső festés; lakkozás; légkondicionáló berendezések telepítése és javítása; mesterséges hókészítés [szolgáltatás];
nyílászárók beszerelése; nyomtatóba való festékkazetták utántöltése, újratöltése; olaj- vagy földgáz-kutak
mélyfúrása; órajavítás; öntözőberendezések üzembe helyezése és javítása; páncéltermek karbantartása és javítása
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(1); páncéltermek karbantartása és javítása (2); raktárak építése és javítása; repülőgépek karbantartása és javítása;

rozsdamentesítés; számitógépes hardverek [üzembe helyezés, karbantartás és javítás]; szegecselés;
szivattyújavítás; vegytisztítás; villamos vezetékek javítása; villanyszerelők által nyújtott szolgáltatások; víz alatti
építkezés; víz alatti javítások; vízelvezető szivattyúk bérbeadása; vízvezeték-szerelés.
( 210 ) M 19 01496
( 220 ) 2019.05.08.
( 731 ) Czibula Pál, Szada (HU)
( 541 ) csupa csoda
( 511 ) 28

Játékok és játékszerek; játékok, játékszerek és ajándéktárgyak; játékmodellek; kaleidoszkópok;

karikajátékok; karikajátékok [karikadobó játékok]; puzzlék, kirakós játékok; szappanbuborék fújók [játékszerek];
játékszerek; játékszerek gyermekeknek; oktató játékszerek; modell járművek és játékszerek; táblajátékok;
vidámparki berendezések.
35

Játékszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; játékszerekkel kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások.
41

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; vidámparki szolgáltatások; alkotóműhelyek szervezése és

lebonyolítása [képzés]; játékfelszerelések kölcsönzése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és
tartása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; múzeumi kiállítások; múzeumi szolgáltatások;
művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; művészeti galériák
szolgáltatásai; partik tervezése és lebonyolítása [szórakoztatás]; szabadidős létesítmények üzemeltetése;
bemutatók szervezése szórakoztatási célokra; fesztiválok szervezése szórakoztatási célokra; interaktív
szórakoztatási szolgáltatások; kiállítási szolgáltatások szórakoztatási célokra; kiállítások lebonyolítása
szórakoztatási célokra; közösségi klubok szolgáltatásai szórakoztatási célokra; kulturális, szórakoztatási és sport
célú rendezvényszervezés; látogatókat vonzó látványosságok biztosítása szórakoztatási célokra; szórakoztatási
célú bemutatók rendezése; szórakoztatási célú fesztiválok rendezése; szórakoztatási célú játék szolgáltatások;
szórakoztatási célú kiállítások lebonyolítása; szórakoztatási célú kiállítások szervezése; szórakoztatási célú
rendezvényszervezés; szórakoztatási célú szolgáltatások szervezése; szórakoztatási, sport és kulturális
tevékenységek; ugrálóvárak biztosítása szórakoztatási célokra; vetélkedőkhöz kapcsolódó szórakoztatási
szolgáltatások; vidéki klubházakban [country clubokban] nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; táboroztatás;
szórakoztató parkok és vidámparkok; fényképészet.
( 210 ) M 19 01510
( 220 ) 2019.05.08.
( 731 ) Life T!lt Food Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kahti Krisztina Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3
5

Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz

adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; étrendkiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok.
9
16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek számára és rajzeszközök;
M2109
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ecsetek; tanítási és öktatási anyagok; műanyaglapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk; klisék.

25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

28

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

29

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

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
32

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

szörpök és más készítmények italokhoz.
41

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

44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészetiszolgáltatások.
45

Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából.

( 210 ) M 19 01594
( 220 ) 2019.05.17.
( 731 ) Vajda-Papír Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

Papír és karton, nyomdaipari termékek, könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari vagy háztartási

ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek; tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák
és tasakok; nyomdabetűk, klisék.
( 210 ) M 19 01613
( 220 ) 2019.05.14.
( 731 ) HEAVEN HOME Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) dr. Szentkirályi-Holota Szabolcs, Budapest
( 546 )

( 511 ) 20

Bútorok, tükör, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból,

elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, gyöngyházból, tajtékból, celluloidból és mindezek pótanyagából vagy
műanyagból készült lakberendezési cikkek.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 19 01638
( 220 ) 2019.05.22.
( 731 ) Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 5
29

Diétás élemiszerek és anyagok; bébiételek; étrend-kiegészítők; tejpor csecsemőknek.
Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek beleértve sajt, vaj, joghurt, túró,
tejföl, kefir, tejszín, tejpor, tejalapú desszertek; étkezési olajok és zsírok.
30

Kávé; tea; kakaó; kávépótló szerek; rizs; tészta és metélt; tápióka; lisztek és gabonakészítmények; kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és jégkrémek; cukor; méz; melaszszirup;
élesztő; sütőporok; só; ízesítők; fűszerek; tartósított fűszernövények; ecet; szószok (mártások).
M2110
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Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; nyers és

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek; friss fűszernövények; élő növények és
virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; maláta.
32

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

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.
33

Alkoholtartalmú italok, a sörök kivételével; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

( 210 ) M 19 01645
( 220 ) 2019.05.23.
( 731 ) Laptopszalon Informatikai, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Pécs (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

Csuklótámaszok számítógépekhez; egérpadok; egér (számítógép-periféria); fejhallgatók; játékszoftverek;

központi adatfeldolgozó egységek; laptop számítógépek (1); laptop számítógépek (2); laptop tokok;
memóriakártyák videojátékgépekhez; mikroprocesszorok; monitorok (számítógép hardver); okosszemüvegek;
operációs rendszer programok számítógépekhez, rögzített; optikai adathordozók; számítógép billentyűzetek;
számítógépek; számítógépes hardver; számítógépek programok (letölthető szoftverek); számítógépes programok,
rögzített (1); számítógépes szoftverek, rögzített (2); számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes
szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető formában; számítógéphez kialakított perifériák; számítógép hordozó
tokok, táskák; számítógép memória eszközök; USB pendrive-ok.
35

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

kereskedelmi vagy reklámcéllal; áruösszehasonlító szolgáltatások; áruk bemutatása kommunikációs médiában,
kiskereskedelmi célokból; célzott marketing; hirdetési felület kölcsönzése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási
adatok biztosítása; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából;
marketing szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői
tevékenység számítógépes hálózaton; Pay Per Click (PPC) hirdetés; rádiós reklámozás; reklámanyagok
kölcsönzése; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; számítógépes
fájlkezelés, adatkezelés.
( 210 ) M 19 01671
( 220 ) 2019.05.27.
( 731 ) HUNGEXPO Vásár és reklám Zrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 41

Egészségügyi és orvostechnológiai kiállítás és konferencia szervezés; konferenciák szervezése és

lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése.
( 210 ) M 19 01678
( 220 ) 2019.05.27.
( 731 ) Félegyházi Pékség Kft., Kiskunfélegyháza (HU)
( 541 ) Nálunk kicsit megáll az idő
( 511 ) 30

Gyömbérkenyér, mézeskalács, gyümölcsös sütemények torták, húsos piték, kakaó, kakaóalapú italok,

kakaóitalok tejjel, kávé, kávéalapú italok, kávé tejjel, kekszek, rágcsálnivalók, kenyér, kenyér kovász nélkül,
kovász, lepények, palacsinták, péksütemények, pizza, quiche, snack ételek, szendvicsek, süteménytészta, tea,
tortilla, vajas kekszek, zsemlék, zsemlemorzsa.
43

Bár szolgáltatások, éttermi szolgáltatások, gyorséttermek, snack bárok, kantinok, büfék étkezdék,

kávéházak, vendéglátás.
( 210 ) M 19 01711
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( 220 ) 2019.05.28.
( 731 ) FLORA HUNGARIA Dísznövénykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Szigetszentmiklós (HU)
( 740 ) Havasi Ügyvédi Iroda, Győr
( 541 ) Virággal egy mosolyért
( 511 ) 44

Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

( 210 ) M 19 01779
( 220 ) 2019.06.05.
( 731 ) GARAGE TOOLS Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 7

Emelő berendezések; emelőszerkezetek [gépek]; pneumatikus emelők; pneumatikus használtolaj elszívók;

préslégmotorok, sűrített levegős motorok; sűrített levegős gépek; szerszámgépek; szerszámok [géprészek];
szivattyúk [gépek, motorok vagy hajtóművek részei]; teherfelvonók, emelők, csörlők; szerszámgépek, erőgépek.
8

Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök.

9

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

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések.
37

Gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása.

( 210 ) M 19 01817
( 220 ) 2019.06.11.
( 731 ) HIP-TOM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Helvécia (HU)
( 740 ) Bódog Ügyvédi Iroda, Kecskemét
( 546 )

( 511 ) 3
5
35

Fehérítőkészítmények, ioncserélt víz és szódabikarbóna; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek.
Fertőtlenítőszerek.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 19 01821
( 220 ) 2019.06.11.
( 731 ) Hernáth Group Kft., Szombathely (HU)
( 740 ) Pintz és Társai Kft., Budapest
( 541 ) Balmora
( 511 ) 30
43

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok.
Bár- és éttermi szolgáltatások; kávézói szolgáltatások.

( 210 ) M 19 01824
( 220 ) 2019.06.12.
( 731 ) Deniz P. Zsuzsanna, Budapest (HU)
( 541 ) Junus Coban
( 511 ) 25

Férfi női ruházat; férfi női lábbelik.

( 210 ) M 19 01830
( 220 ) 2019.06.12.
( 731 ) Vakvarjú Csoport Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Néma Kacsa Bistro
M2112
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Bár- és éttermi szolgáltatások; bár szolgáltatások; bárok; bárokkal kapcsolatos tájékoztatás; bisztró [büfé]

szolgáltatások; borbárok; bankettek szervezése; bankett szolgáltatások; alkoholos italok felszolgálása;
borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása); borozói szolgáltatások; büfészolgáltatások koktélbárok számára;
delikát éttermek, csemegeáruk [éttermek]; élelmiszerekhez kapcsolódó konzultációs szolgáltatások; elhelyezés
biztosítása összejövetelekhez; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusító éttermek; elvitelre
árusított ételek szolgáltatása; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; esküvői
fogadások rendezése [étel és ital]; étel előkészítés; étel- és italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; étel- és
italkészítéssel kapcsolatos információnyújtás; étel- és italszolgáltatás mobil teherautóból; ételek díszítése; ételek
elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; ételek és italok biztosítása bisztrókban; ételek és italok
biztosítása internet kávézókban; ételek és italok biztosítása éttermekben és bárokban; ételek és italok biztosítása
fánkboltokban; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; ételek és italok felszolgálása vendégek
számára; ételek és italok felszolgálása internet kávézókban; ételek és italok felszolgálása éttermekben és
bárokban; ételek és italok felszolgálása fánkboltokban; ételek és italok felszolgálása; ételek és italok készítése és
biztosítása azonnali fogyasztásra; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételek és italok
szolgáltatása vendégek számára; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; ételkészítés; ételkészítés mások
számára kiszervezéssel; ételkészítés megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások; ételrendelési szolgáltatások;
ételszobrászat; étkezdei, menzai szolgáltatások; éttermek értékelései; éttermek [szolgáltatások]; éttermekkel és
bárokkal kapcsolatos értékelések készítése; éttermi asztalfoglalás; éttermi foglalási szolgáltatások; éttermi
foglalások és ételek megrendelése; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások, beleértve az engedéllyel
rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; éttermi
tájékoztató szolgáltatások; főzési tanácsadás; grilléttermek; gyorséttermek, snack bárok; gyorséttermi
szolgáltatások; italok felszolgálása kézműves sörfőzdékben; italok felszolgálása sörfőzdékben; italszolgáltatás
biztosítása; juice bár szolgáltatásai; kantinok, büfék, étkezdék; kávéház; kávéházak; kávéházi szolgáltatás;
kávézói szolgáltatások; klub szolgáltatások étel és ital biztosítására; koktélbárok; koktélbárok szolgáltatásai;
konyhaművészettel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; konzultációs szolgáltatások az ételkészítéssel
kapcsolatban; magán vacsoraklub szolgáltatások; magánszakács, személyi séf szolgáltatások; mobil éttermi
szolgáltatások; night club szolgáltatások [ételszolgáltatás]; önkiszolgáló éttermek; pizzériák; pub szolgáltatások;
ramen étterem szolgáltatásai; salátabárok; snack-szolgáltatások; sommelier-szolgáltatások; sörbárok; sörkert
szolgáltatások; sushi éttermi szolgáltatások; sütési technikákkal kapcsolatos konzultációs szolgáltatások;
svédasztalos éttermi szolgáltatások; szállodai étkezés, étkeztetés megszervezése; szállodai éttermi szolgáltatások;
szállodák által nyújtott éttermi szolgáltatások; személyre szabott étrendtervezési szolgáltatások weboldalon
keresztül; szolgáltatások ételek biztosításához; szolgáltatások italok biztosításához; tájékoztatás bárpultos
szolgáltatásokkal kapcsolatban; tájékoztatás bárszolgáltatásokkal kapcsolatban; tájékoztatás italreceptek
formájában; tájékoztatás nyújtása éttermekkel kapcsolatban; tapas bárok; teaházak; teaházi szolgáltatások;
tempura éttermi szolgáltatások; ügynökségi szolgáltatások éttermi foglalásokhoz; utazási irodai szolgáltatások
éttermi asztalfoglalásokkal kapcsolatban; vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); vendéglátási
szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vízipipás bárok szolgáltatásai; washoku éttermi szolgáltatások; zártkörű
drinkbár szolgáltatások; catering szolgáltatások ételbiztosításhoz; elviteli rendszerű gyorséttermi szolgáltatások;
étel biztosítása rászorulóknak [jótékonysági szolgáltatások]; étel és ital catering bankettekre; étel és ital catering
intézményeknek; étel és ital catering koktélpartikra; étel és ital catering szolgáltatások kiállítóhelyek számára; étel
és ital catering szolgáltatások vásári és kiállítási létesítmények számára; étel és ital catering szolgáltatások
gyűlések helyszíneire; étel-, italszállítás szervezése születésnapi bulik számára; ételkiszállítási szolgáltatások,
azonnali fogyasztásra; ételosztás hajléktalanoknak vagy hátrányos helyzetűeknek; étkeztetés gyorsbüfékben;
étkeztetési szolgáltatások spanyol ételek biztosításával kapcsolatban; étkeztetési szolgáltatások iskolák számára;
étkeztetési szolgáltatások konferencia-központok számára; étkeztetési szolgáltatások szanatóriumok számára;
étkeztetési szolgáltatások céges étkezdék számára; étkeztetési szolgáltatások oktatási intézmények számára;
étkeztetési szolgáltatások japán ételek biztosításával kapcsolatban; étkeztetési szolgáltatások rendezvénytermek
számára; étkeztetési szolgáltatások európai ételek biztosításával kapcsolatban; étkeztetési szolgáltatások kórházak
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számára; étkeztetési szolgáltatások nyugdíjasotthonok számára; éttermek idegenforgalmi célokra; felszolgálás

szervezése születésnapi bulik számára; japán ételek készítése azonnali fogyasztásra; japán éttermekben nyújtott
szolgáltatások; jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen étel biztosítása a rászorulóknak; jótékonysági
szolgáltatások, nevezetesen étel és ital biztosítása; kávéellátási szolgáltatások irodák számára [italok biztosítása];
kültéri étkeztetési szolgáltatások; mobil catering szolgáltatások; receptekkel kapcsolatos tanácsadás;
sonkavágásra szakosodott catering szolgáltatások vásárokra, kóstolókra és nyilvános eseményekre; sonkavágásra
szakosodott catering szolgáltatások esküvőkre és magáneseményekre; spanyol ételek készítése azonnali
fogyasztásra; spanyol éttermi szolgáltatások; szállodai catering szolgáltatások; születésnapi partiszerviz
szervezése; tanácsadási szolgáltatások az étel és ital catering területén; udon és soba éttermek szolgáltatásai;
üzleti célú étkeztetési szolgáltatások; vendéglátás; vendéglátás szervezése születésnapi bulik számára;
vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátóipar.
( 210 ) M 19 01836
( 220 ) 2019.06.12.
( 731 ) La Bottega Italiana Kft., Budapest (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Elvihető olasz ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusított olasz ételek szolgáltatása; elvitelre

készített olasz ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; olasz étel előkészítés; olasz étel és ital catering
szolgáltatások vásári és kiállítási létesítmények számára; olasz étel- és italellátás; olasz étel- és italkészítési
szolgáltatások; olasz étel- és italkészítéssel kapcsolatos információnyújtás; olasz étel- és italszolgáltatás mobil
teherautóból; olasz ételek és italok felszolgálása mozgó büfékben; olasz ételek és italok felszolgálása mozgó
büfékocsikban; olasz ételek és italok felszolgálása vendégek számára; olasz ételek és italok készítése és
biztosítása azonnali fogyasztásra; olasz ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; olasz ételek és
italok szolgáltatása vendégek számára; olasz ételfözési, melegkonyhai szolgáltatások; olasz ételkészítés; olasz
ételkészítés mások számára kiszervezéssel; olasz ételkészítés megrendelésre; olasz ételkészítési szolgáltatások;
olasz ételrendelési szolgáltatások; olasz kantinok, büfék, étkezdék; olasz vállalati vendéglátás (étel és ital
szolgáltatása); olasz vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás].
( 210 ) M 19 01840
( 220 ) 2019.06.12.
( 731 ) TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)
( 740 ) Ágni Zsolt, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények, gyógyszerek humángyógyászati használatra.

( 210 ) M 19 01877
( 220 ) 2019.06.14.
( 731 ) Rockstar, Inc., Las Vegas, Nevada (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 32

Alkoholmentes italok: gyümölcsitalok és gyümölcslevek; sportitalok; energiaitalok.

( 210 ) M 19 01878
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( 220 ) 2019.06.14.
( 731 ) Rockstar, Inc., Las Vegas, Nevada (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) ROCKSTAR
( 511 ) 32

Alkoholmentes italok: gyümölcsitalok és gyümölcslevek; sportitalok; energiaitalok.

( 210 ) M 19 01883
( 220 ) 2019.06.17.
( 731 ) AFLOFARM Farmacja Polska sp.z.o.o., Pabianice (PL)
( 740 ) KPLI Kelemen Kinga Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ULTRABLANCA
( 511 ) 3

Szappanok; illatszer készítmények; esszencia olajok; kozmetikai szerek; hajápoló folyadékok; fogkrémek;

kozmetikai kenőcsök.
5

Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati célokra; diétás anyagok gyógyászati

célokra; étrend-kiegészítők; speciális táplálékkiegészítők gyógyászati célokra; bébiételek; gyógynövények;
növényi kivonatok gyógyászati célokra; vitaminkészítmények; gyógyszerészeti készítmények gyógyászati célokra
tabletták, kapszulák, pasztillák, cukorkák, folyadékok, porok, habok, aeroszolok formájában.
( 210 ) M 19 01886
( 220 ) 2019.06.17.
( 731 ) Végh Józsefné, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Magasházy Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Warrior Inctinct
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

( 210 ) M 19 01946
( 220 ) 2019.06.18.
( 731 ) profession.hu Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Kántor, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

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

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

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

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

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

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

szervezése; blogírási szolgáltatások; elektronikus kiadványok megjelentetése.
42

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

számítógépes adatbázisok tervezése; számítógépes rendszerek tervezése; weboldal készítési és karbantartási
szolgáltatás; weboldalak tervezése és készítése; alkalmazás-szolgáltatás; információtechnológiai [it] konzultáció,
tanácsadás és információs szolgáltatások; keresőmotorok biztosítása kommunikációs hálózatokon való
adatszerzéshez; adatbázis kezelésére szolgáló szoftverek tervezése és fejlesztése; internetes weboldalak
összegyűjtése.
( 210 ) M 19 01947
( 220 ) 2019.06.18.
( 731 ) QUADRON Kibervédelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Horváth Ákos Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) QUADRON
( 511 ) 9

Számítógépes programok [letölthető szoftverek]; számítógépes programok, rögzített; számítógépes

szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes szoftverplatformok.
41

Oktatás és képzés biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; online, nem letölthető videók biztosítása;

személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; szemináriumok rendezése, lebonyolítása és szervezése;
tananyagfejlesztés.
42

Adatbiztonsági tanácsadás; adatkódolási és dekódolási szolgáltatások; adatok és számítógépes programok

konvertálása [kivéve a fizikai átalakítást]; dokumentumok digitalizálása; elektronikus adattárolás; felhőalapú
számítástechnika; hálózati kiszolgálók [webszerverek] bérlete; hitelkártya-tevékenység elektronikus felügyelete
internetes visszaélések felderítése érdekében; honlap-alapú adatindexek létrehozása és tervezése harmadik fél
számára [információtechnológiai szolgáltatások]; honlaptervezési tanácsadás; információtechnológiai [it]
tanácsadási szolgáltatások; internetbiztonsági szaktanácsadás; internetes keresőmotorok biztosítása; kihelyezett
szolgáltatók az információs technológia területén; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; nem helyszíni biztonsági
mentés; platform-mint-szolgáltatás (paas); számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és programozással
kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül; számítógépek kölcsönzése/bérbeadása, szoftver
frissítése; számítógépes adathelyreállítás; számítógépes biztonsággal kapcsolatos tanácsadás; számítógépes
platformok fejlesztése; számítógépes programok másolása; számítógépes rendszerek felügyelete jogosulatlan
hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése érdekében; számítógépes rendszerek felügyelete
üzemzavarok elkerülése érdekében; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes
rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése; számítógépes
vírusvédelmi szolgáltatások; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás;
számítógép-programozás; számítógép szoftver tanácsadás; személyes azonosító adatok elektronikus felügyelete
az interneten keresztüli személyazonosság-lopás felderítése érdekében; szerver hosting, szerver bérlés; szoftverek
frissítése; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftver-karbantartás; szoftver mint szolgáltatás [saas];
szoftvertelepítés; szoftvertervezés; technológiai szaktanácsadás; telekommunikációs technológiai tanácsadás;
weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás; webtárhely biztosítása internetes oldalakhoz.
( 210 ) M 19 01966
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( 220 ) 2019.06.20.
( 731 ) ATV Első Magyar Magántelevíziós Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Stubenvoll Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ATV.hu
( 511 ) 9

Abakuszok, golyós számolótáblák; ácsvonalzók, famérő lécek; adatfeldolgozó készülékek, berendezések;

akkumulátor dobozok; akkumulátor- és elemtöltők (1); akkumulátor- és elemtöltők (2); akkumulátorok
elektromos cigarettákhoz; akkumulátor üvegek; akusztikus kapcsolók; alhidádék; alkoholmérők, alkoholszondák;
anódok; anódtelepek; antennák; antikatódok; anyagok elektromos hálózatokhoz, fővezetékekhez [huzalok,
kábelek]; anyagvizsgáló készülékek és gépek; apertométerek, numerikus apertúra mérésére szolgáló eszközök
[optika]; áramátalakítók, transzformátorok; áram-egyenirányítók; áramkör bekapcsolók; áramköri megszakítók
(1); áramköri megszakítók (2); áramlásmérők, fogyasztásmérők; árammérők, ampermérők; áramtároló rácsok
elemekhez; árbocok rádióantennákhoz; armatúrák, forgórészek [elektromosság]; asztrofotográfiai lencsék;
asztronómiai berendezések és készülékek; audio interfészek; audio keverők; audiovizuális tanítási eszközök;
audiovizuális vevőkészülékek; automatikus időkapcsolók; automatikus kormányberendezések járművekhez;
autórádiók; azbeszternyők tűzoltóknak; azbesztkesztyűk balesetvédelmi célokra; azbesztruhák tűzvédelmi
célokra; azimutális műszerek, eszközök; azonosító fonalak, zsinórok elektromos vezetékekhez; azonosító héjak,
hüvelyek elektromos vezetékekhez; balesetek elleni védőkesztyűk; balesetvédelmi hálók; bankjegykiadó
automaták [ATM]; barométerek; bébiőrök; bélyegzőórák [időregisztráló eszközök]; bérmentesítés ellenőrzésére
szolgáló készülékek; berregők, hangjelzők, áramszaggatók; betatronok; betörésgátló riasztókészülékek;
biochipek; biztonsági berendezések vasúti közlekedéshez; biztonsági felügyelő robotok; biztonsági hálók;
biztonsági övek, hevederek nem járműülésekhez és sportfelszerelésekhez; biztonsági ponyvák; biztonsági tokenek
[kódoló eszközök]; biztosíték huzalok; biztosítékok; botkormányok számítógépekhez, nem videojátékokhoz;
bőrvastagságmérő készülékek (1); bőrvastagságmérő készülékek (2); búvárkesztyűk; búvármaszkok,
búvárálarcok; búvárpipák; búvárpipák, légzőcsövek; búvárruhák; bűvös lámpák [laterna magica]; CD-lejátszók;
CD-ROM-ok; chipkártyák [integrált áramkörös kártyák]; ciklotronok; cukortartalom-mérők; csatlakozások
elektromos vezetékekhez; csatlakozások, kábelsaruk [villamosság]; csatlakozott karkötők [mérőműszerek];
csatolók [adatfeldolgozó berendezés]; csavarmenet mérők; csecsemőmérlegek; csengők [figyelmeztető
berendezések]; cseppentők mérésre, nem gyógyászati vagy háztartási célokra; csuklótámaszok számítógépekhez;
dekompressziós kamrák; demagnetizáló készülékek mágnesszalagokhoz; denzitométerek, feketedésmérők;
derékszögű vonalzók méréshez; derékszög vonalzók méréshez; desztilláló berendezések tudományos célokra;
detektorok; diafragmák [akusztika]; diafragmák [fényképészet]; diafragmák, membránok tudományos
berendezésekhez; diagnosztikai berendezések, nem gyógyászati célokra; diffrakciós készülékek [mikroszkópia];
digitális fényképkeretek; digitális jelek; digitális könyvolvasók; ; digitális meteorológiai állomások; digitális
személyi asszisztensek [PDA-k]; digitális személyi asszisztens [PDA]; diktafonok; dinamométerek, erőmérők;
díszítő mágnesek; DNS-chipek; dózismérők, doziméterek; dugók, csatlakozó aljzatok és más kapcsolások
[elektromos csatlakozások]; DVD-lejátszók; egérpadok; egér [számítógép-periféria]; elágazódobozok
[elektromosság]; elágazódobozok [villamosság]; elágazóhüvelyek elektromos kábelekhez; elakadásjelző
háromszögek; elektrodinamikai készülékek jelzések, jelzőlámpák távirányítására; elektrodinamikai készülékek
vasúti váltók távvezérlésére; elektrolizáló készülékek; elektromágneses tekercsek (1); elektromágneses tekercsek
(2); elektromos ajtócsengők; elektromos akkumulátorok járművekhez; elektromos aljzatok; elektromos átalakítók;
elektromos csatolások (1); elektromos csatolások (2); elektromos elemek, akkumulátorok (1); elektromos elemek,
akkumulátorok (2); elektromos elemek, akkumulátorok (3); elektromos elemek, akkumulátorok (4); elektromos
érintkezők; elektromos és elektronikus effekt egységek hangszerekhez; elektromos induktorok; elektromos
kábelek (1); elektromos kábelek (2); elektromos kábelkötegek autókhoz; elektromos kerítések; elektromos
kisülési csövek, nem világítási célra; elektromos kollektorok; elektromos kommutációs készülékek; elektromos
konverterek; elektromos riasztócsengők; elektromos távgyújtó készülékek; elektromos tekercsek; elektromos
veszteségjelzők, veszteségindikátorok; elektromos vezetők, vezetékek; elektromos zárak; elektroncső;
elektronikus árucímkék, termékcímkék; elektronikus belépés-ellenőrzési rendszerek egymással összeköttetésben
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lévő biztonsági ajtókhoz; elektronikus interaktív táblák; elektronikus jeladók; elektronikus kijelzőtáblák;

elektronikus kotta, letölthető; elektronikus naplók; elektronikus numerikus kijelzők; elektronikus nyakörvek
állatok idomításához; elektronikus zsebfordítógépek; elemek, telepek világításhoz; életmentő jelzőrakéták, nem
robbanékony és nem pirotechnikai; életmentő készülékek és felszerelések; életmentő tutajok; ellenállások,
elektromos; elosztódobozok [elektromosság]; elosztó pultok, konzolok [elektromosság]; elosztótáblák
[elektromosság]; epidiaszkópok; equalizerek [audio készülékek]; ergométerek; érmével működő mechanizmusok
televíziókészülékekhez; erősítő csövek; erősítők; eszközök virtuális billentyűzetek kivetítéséhez; ételelemző
készülékek; exponált filmek; exponált mozifilmek; exponált röntgenfilmek; faxgépek; fedelek, borítók
elektromos csatlakozókhoz; fejes vonalzók méréshez; fejfedők mint védősisakok; fejhallgatók; fejtisztító szalagok
[felvétel]; fejvédő eszközök; fejvédők sportoláshoz; fekete dobozok [adatrögzítők]; felügyelő, ellenőrző
berendezések, elektromos; félvezetők; fémdetektorok ipari vagy katonai használatra; fényceruzák vizuális
kijelzőkhöz, displayekhez; fényerő-szabályozók, elektromos; fényképészeti állványok; fényképészeti
diapozitívok; fényképészeti keresők, képkeresők; fényképészeti készülékek és eszközök tárolására készült tokok;
fényképészeti villanólámpák, vakuk; fényképezőgépek, kamerák; fényképnyomatok szatinálására szolgáló
készülékek; fénykibocsátó diódák [LED]; fénykibocsátó elektronikus mutatóeszközök; fénymásolók;
fényvisszaverő biztonsági mellények; fényvisszaverő macskaszemek ruházathoz, közlekedési balesetek
megelőzésére; fermentáló készülékek [laboratóriumi berendezések]; festékpatronok, üres, nyomtatókhoz és
fénymásológépekhez (1); festékpatronok, üres, nyomtatókhoz és fénymásológépekhez (2); feszültségnövelő
transzformátorok; feszültségszabályozók járművekhez; filmfelvevő készülékek, berendezések; filmvágó
készülékek; fizikai kísérletekhez való készülékek és eszközök; fluoreszcens ernyők; fodrászati gyakorló fejek
[oktatási eszközök]; fogvédők; fonalszámlálók [nagyítóüvegek]; fordulatszámmérők; fordulatszám-szabályozók
lemezjátszókhoz; fotométerek (1); fotométerek (2); fotónyomatok szárítására szolgáló készülékek; fotovillamos
elemek; földmérő berendezések és eszközök; földmérő eszközök; földmérő láncok; frekvenciamérők; függőónok
(1); függőónok (2); fülbetétek fejhallgatókhoz; füldugók búvároknak; fürdőszobai mérlegek; füstjelző
berendezések; galenit kristályok [detektorok]; galvanométerek; gazométerek [mérőműszerek]; gázvizsgáló
eszközök; golyóálló kabátok, mellények; golyóálló ruházat; GPS készülékek; gumiabroncsokban levő nyomás
csökkenését automatikusan jelző készülékek; gyorsulásmérők; gyűrű méretező; hajlékonylemezek, flopilemezek;
hajózási jelzőberendezések; hajózási készülékek és műszerek; hamis pénzérme detektorok; hangátvitelre szolgáló
készülékek; hangfelvétel-hordozók; hanglemezek; hanglokalizáló eszközök; hangreprodukáló készülékek;
hangriasztók; hangrögzítő, hangfelvevő készülékek; hangrögzítő szalagok; hangszedő karok lemezjátszókhoz;
hangszórók, hangosbemondók, megafonok; hangszóró kürtök; hangszórószekrények, hangszóródobozok;
hangvezetők, hangcsatornák; hanyattegerek, trackball-ok [számítógépes eszközök]; háromdimenziós
szemüvegek; háromlábú állványok fényképezőgépekhez (1); háromlábú állványok fényképezőgépekhez (2);
határolók, limiterek [elektromosság]; háttérvásznak [fényképészet]; hegesztőpajzsok; heliografikus [fénytávíró]
készülékek; higanyos libellák; hologramok; homokórák; hordható videokijelző monitorok; hordozható
médialejátszók; hő- és nedvességmérők; hőmérők, nem gyógyászati használatra; hőmérsékletjelző címkék, nem
gyógyászati használatra; hőmérsékletjelző készülékek; hőmérséklet szabályozó készülékek;
hőmérsékletszabályozó készülékek; hullámmérők; humanoid robotok mesterséges intelligenciával;
huzalcsatlakozók [elektromosság]; időregisztráló készülékek; indítókábelek motorokhoz; indukciós tekercsek;
infravörös érzékelő berendezések; infravörös érzékelők; inkubátorok baktériumkultúrákhoz; integrált áramköri
chipek; integrált áramkörök (1); integrált áramkörök (2); integrált áramkörök (3); interaktív érintőképernyős
terminálok; interkommunikációs berendezések, készülék; inverterek, áramátalakítók [elektromosság]; ionizációs
készülékek, nem lég- vagy vízkezeléshez; ipari műveletek távirányítására szolgáló elektromos berendezések;
iránytűk, tájolók, kompaszok [mérőműszerek]; irányzó távcsövek lőfegyverekhez; írásvetítő berendezések;
játékszoftverek; jelölőmércék [asztalosmunkához]; jelzőbóják (1); jelzőbóják (2); jelzőcsengők; jelzőlámpák;
jelzőpanelek, világító vagy mechanikus; jelzősípok; jukeboxok [háttértároló eszközök] számítógépekhez;
kalibráló gyűrűk; kaloriméterek; kamera filterek; kamerás bébiőrök; kapcsolódobozok [elektromosság];
kapcsolók, elektromos; kapcsolótáblák; kapilláris csövek; katódok; katódos rozsdavédő készülékek,
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berendezések; kazánvezérlő eszközök; kéknyomatos berendezések; kémcsövek; kemencék laboratóriumi

használatra; kémlelőnyílások [nagyítólencsék] ajtókra; kénmérők; képtávíró készülékek; keretek diapozitívekhez;
kézi adó-vevők [walkie-talkie készülékek]; kézi elektronikus szótárak; kézi számítógépek [PDA]; kiegyensúlyozó
készülékek, mérlegek (1); kiegyensúlyozó készülékek, mérlegek (2); kihangosító készletek telefonokhoz;
kilométerszámlálók járművekhez; klímaszabályozó digitális termosztátok; koaxiális kábelek; kódolt azonosító
karkötők, mágneses; kódolt kulcskártyák; kódolt mágneskártyák; kommutátorok; kompakt lemezek, CD-k
[audio-video]; komparátorok; kondenzátorok [elektronika]; kontaktlencsék; kontaktlencse tárolók, tartók;
korrekciós lencsék [optika]; kozmográfiai eszközök, műszerek; ködjelzők, nem robbanásveszélyes;
köpenyek/burkolatok elektromos kábelekhez; körlogarlécek; közlekedési jelzőlámpa berendezések
[jelzőeszközök]; közlekedési táblák, világító vagy mechanikus; központi feldolgozó egységek; központosító
készülékek diapozitívokhoz; közúti jelzőbóják; kromatográfiás berendezések laboratóriumi használatra;
kronográfok [időrögzítő készülékek]; kutyasípok; kvantumpont fénykibocsátó diódák [QLED]; laboratóriumi
centrifugák; laboratóriumi robotok; laboratóriumi tálcák; laktométerek, tejfajsúlymérők (1); laktométerek,
tejfajsúlymérők (2); láncok cvikkerhez, csíptetős szemüveghez; laptopokhoz kialakított állványok; laptop
számítógépek (1); laptop számítógépek (2); laptop tokok; légsűrűségmérők, aerométerek; légzőcsövek
búvároknak; légzőkészülékek, a mesterséges lélegeztetésre szolgáló készülékek kivételével; légzőkészülékek
légszűrésre; légzőkészülékek víz alatti úszáshoz; légzőmaszkok nem mesterséges lélegeztetéshez; lejtésmutatók,
dőlésindikátorok; lemezek akkumulátorokhoz; lemezjátszók; lemezjátszótűk cseréjére szolgáló készülékek;
lemezmeghajtók számítógépekhez; lencsevédők (1); lencsevédők (2); lépésmérők, lépésszámlálók; letölthető
csengőhangok mobiltelefonokhoz; letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; letölthető grafikák
mobiltelefonokhoz; letölthető hangulatjelek mobiltelefonokhoz; letölthető számítógépes játékszoftverek;
letölthető zenefájlok (1); letölthető zenefájlok (2); levegő elemzésére szolgáló készülékek; levélmérlegek; lézerek
nem gyógyászati célokra; lézeres vészjelző fények; logarlécek; logok, hajósebesség mérő műszerek;
lombikállványok, retortaállványok; lombikok laboratóriumi kísérletekhez; lopásgátló berendezések, elektromos;
lovagló sisakok; lyukkártyás irodagépek; magasságmérők [altiméterek]; magasságmérő műszerek; mágneses
adathordozók; mágneses huzalok, mágneshuzalok; mágneses kódolók; mágneses rezonanciás képalkotó [MRI]
berendezések, nem gyógyászati célokra; mágneses személyazonosító kártyák; mágneslemezek;
mágnesszalag-egységek számítógépekhez; mágnesszalagok; magnetofonok; magnók [kazetták lejátszásához];
matematikai műszerek; mechanikus jelzések, jelzőtáblák; mechanizmusok érmével működő berendezésekhez,
készülékekhez; megafonok; megfigyelő műszerek; mélynyomók; mélységmérő készülékek és gépek;
mélységmérő ólmok; mélységmérő zsinegek; memóriakártyák videojáték-gépekhez; mentőcsónakok;
mentőkapszulák természeti katasztrófák esetére; mentőmellények (1); mentőmellények (2); mentőmellények (3);
mennyiségjelzők; mércék, mértékek, mérőműszerek; mérlegek testtömeg-analizátorral; mérőasztalok [felmérő,
tervező eszközök]; mérőeszközök, mértékek; mérőkanalak, adagolókanalak; mérőkészülékek, elektromos;
mérőkörzők; mérőműszerek (1); mérőműszerek (2); mérőüvegek; meteorológiai léggömbök; meteorológiai
műszerek; metronómok, ütemadók; mikrofonok; mikrométer csavarok optikai eszközökhöz; mikrométerek;
mikroprocesszorok; mikroszkópok; mikrotomok; mobiltelefonok; modemek; monitorok [számítógép hardver];
monitorok [számítógép programok]; mosótálcák [fényképészet]; munkamegfigyelő, -ellenőrző tükrök;
munkavédelmi arcvédő pajzsok; műholdak tudományos célokra; műholdas navigációs készülékek; műholdkereső
mérőműszerek; nagyfrekvenciás készülékek; nagyító készülékek [fényképészet]; nagyítók, lupék [optika];
nanorészecske-méret elemzők; napelemek, szolár akkumulátorok; napelemek villamosenergia-termeléshez;
napszemüvegek; navigációs berendezések járművekhez [fedélzeti számítógépek]; navigációs eszközök;
nedvességmérők, higrométerek; neon világítások; nyomásjelző dugók szelepekhez; nyomásjelzők; nyomásmérő
eszközök (1); nyomásmérő eszközök (2); nyomógombok csengőkhöz; nyomtatók számítógépekhez; objektívek
[lencsék] optikák; ohm-mérők; okosgyűrűk; okoskarórák; okostelefonok; okosszemüvegek; oktánsok; oktatási
készülékek; olvasók [adatfeldolgozó eszközök]; olvasztótégelyek (Laboratóriumi -); operációs rendszer
programok számítógépekhez, rögzített; optikai adathordozók; optikai cikkek; optikai gyűjtőlencsék, kondenzorok;
optikai karakterolvasók; optikai készülékek és eszközök; optikai lámpák; optikai lemezek; optikai lencsék; optikai
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szálak [üvegszálak] (1); optikai szálak [üvegszálak] (2); optikai üveg; orrcsipeszek műugrók és úszók részére;

orsók [fényképészet]; ostyák, lemezek integrált áramkörökhöz; oszcillográfok; oxigén áttöltésére szolgáló
készülékek; ózonizátorok, ózonizálók; összeadógépek; parkolóórák; pénzérmével működtetett szerkezetek;
pénztárgépek; pénzszámláló és -válogató gépek; periszkópok; petri-csészék; piezoelektromos érzékelők; pipetták;
pirométerek; pitot-csövek; planiméterek, területmérők; polariméterek, sarkításmérők; precíziós mérlegek;
precíziós mérőműszerek; prizmák [optika]; próbabábuk újraélesztés gyakorlásához [oktatási eszközök];
radarkészülékek; rádiókészülékek; radiológiai ernyők ipari használatra; radiológiai készülékek ipari használatra;
rádiós személyhívók; rádiótávíró készülékek; rádiótelefon készülékek; rajzfilmek; rajzgépek; reduktorok
[elektromosság]; refraktométerek; refraktorok, fénysugártörő készülékek; relék, elektromos; reosztátok;
részecskegyorsítók; retorták, lombikok; riasztók; riasztósípok; rosták fotogravűrhöz; röntgencsövek, nem orvosi
célokra; röntgenfelvételek, nem orvosi célokra; röntgenkészülékek nem gyógyászati célokra; röntgensugarak
elleni védőeszközök, nem gyógyászati használatra; röntgensugárzás elleni védőkesztyűk ipari célokra;
röntgensugárzás előállító készülékek és berendezések, nem orvosi célokra; savmérők, acidiméterek
akkumulátorokhoz; savsűrűségmérők; sebesség-ellenőrző készülékek járművekhez; sebességjelzők; sebességmérő
műszerek [fényképészet]; sétálómagnók; sorszám kiadók; sótartalommérők, sófokolók; sötétkamrák
[fényképészet]; sötétkamra lámpák [fényképészet]; sötét üveg, lemez keretei [fényképészet]; speciális
laboratóriumi bútorok; speciális ruházat laboratóriumi használatra; spektrográfok; spektroszkópok; sportsípok;
stroboszkópok; sugárzásmérők, aktinométerek; súlymérő berendezések (1); súlymérő berendezések (2); súlymérő
készülékek és eszközök; súlyok; sűrűségmérők, denziméterek; szabályozó berendezések, elektromos; szabászati
mérőszalagok; szájvédők sportoláshoz; számítógép billentyűzetek; számítógépek; számítógépes hardver;
számítógépes képernyővédő szoftverek, rögzített vagy letölthető; számítógépes programok [letölthető szoftverek];
számítógépes programok, rögzített (1); számítógépes programok, rögzített (2); számítógépes
szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető formában;
számítógéphez kialakított perifériák; számítógép hordozó tokok, táskák; számítógép interfészek;
számítógép-képernyőkhöz kialakított védőfóliák; számítógép memória eszközök; számlálók, mérőműszerek;
számlázógépek; számológépek; szárítóállványok [fényképészet]; szavazógépek; szegélyjelzők, szegélyjelölők;
szelfibotok [kézi egykaros állványok]; szelfi lencsék; szélirány jelzésére szolgáló szélzsákok; szélmérők,
anemométerek; szemlencséket, okulárokat tartalmazó műszerek; szemlencsék, okulárok; szemüvegek (1);
szemüvegek (2); szemüvegkeretek; szemüveglencsék; szemüvegtokok; szenzoros kesztyűk; szerszámbefogó- és
vezető mérőműszerek; szerves fénykibocsátó diódák [OLED]; szextánsok; szferométerek; szigetelt rézhuzalok;
szíjak, pántok mobiltelefonokhoz; szikrafogók; szimulátorok járművek kormányozásához és vezérléséhez;
szimulátorok újraélesztési oktatáshoz; színpadvilágítás-szabályozók; szintezőlécek [földmérő műszerek]; szintező
műszerek (1); szintező műszerek (2); szirénák; szkennerek [adatfeldolgozó eszközök]; szócsövek; szolenoid
szelepek [elektromágneses kapcsolók]; szonárok, hanglokátorok; szondák tudományos használatra; szögmérők
[mérőműszerek]; sztereoszkópikus berendezések; sztereoszkópok; szűrők légzőmaszkokhoz; táblagépek; táblagép
tokok; tachométerek; tanító robotok; tárolók, tartók mikroszkóp tárgylemezekhez; tartók elektromos
tekercsekhez; távadók, transzmitterek [távközlés] (1); távadók, transzmitterek [távközlés] (2); távcsövek,
látcsövek [kétcsövű]; távirányító készülékek; távirányító készülékként működő elektronikus kulcstartók;
távírógépek; távíró huzalok; távíró készülékek; távmérő műszerek, teleméterek; távolságmérő, távmérő
berendezések; távolságrögzítő készülékek, kilométerszámlálók; taxaméterek [díjmutató számlálószerkezetek];
telefonkagylók; telefonok; telefonok mikrofonjai; telefonvezetékek; tele-jelenlét robotok; telekommunikációs
készülékek ékszerek formájában; teleszkópok; tengerészeti iránytűk; tengeri mélységmérők; teodolitok;
térdpárnák, térdvédők munkásoknak; termografikus kamerák; termosztátok járművekhez; tesztelő készülékek
nem gyógyászati használatra; tisztítóberendezések hanglemezekhez; tojáslámpázók; tokok digitális személyi
asszisztensekhez [PDA-khoz]; tokok okostelefonhoz; tokok okostelefonokhoz; tolómérők, tolómércék (1);
tolómérők, tolómércék (2); tolómérők, tolómércék (3); tolósúlyos kézimérlegek; totalizátorok; töltőállomások
elektromos járművekhez; töltők elektromos cigarettákhoz; tranzisztorok [elektronikus]; triódák; túlélőtakarók;
túlfeszültség korlátozók; túlfeszültség levezetők, villámhárítók; tűk lemezjátszókhoz; tükrök [optikai]; tűk
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tájolókhoz; tűzálló ruházat; tűzálló takarók; tűzcsapók; tüzérségi célzótávcsövek; tűzjelző készülékek; tűzlépcsők,

tűzlétrák; tűzoltófecskendők; tűzoltóhajók; tűzoltókészülék (1); tűzoltókészülék (2); tűzoltó sprinkler-rendszerek;
tűzoltó szivattyúk (1); tűzoltó szivattyúk (2); tűzoltótömlők; TV-készülékek; tv-súgógépek; ujjbőségmérők;
ultraibolya sugárzás elleni szűrők, fényképezéshez; USB pendrive-ok; ütközési próbababák;
üzemanyagszint-mérők; üzenetrögzítők; vágóberendezések mozifilmekhez; vakításgátló ellenzők; vakításgátló
szemüvegek; vakuk [fényképészet]; vákuumcsövek [rádió]; vákuummérők; válaszjeladók [transzponderek];
varázsvesszők [vízkutatóké]; variométerek; védőálarcok/-maszkok; védőcipők balesetek, sugárzás és tűz ellen;
védőeszközök személyek balesetvédelmére; védőfóliák okostelefonokhoz; védőöltözetek pilóták részére;
védőruhák balesetek, sugárzás és tűz ellen; védősisakok sportoláshoz; védőszemüvegek sportoláshoz; vegyészeti
berendezések és eszközök; vékony kliens számítógépek; vetítőgépek; vetítővásznak; vezérlőpanelek
[elektromosság]; vezetékcsatornák, kábelcsatornák [elektromosság]; vezetékek, elektromos; vezeték nélküli
telefonok; videojáték patronok, kazetták; videokamerák; videokazetták (1); videokazetták (2); videoképernyők;
videomagnók, képmagnók; videotelefonok; világítástechnikai ballasztok [áramkorlátozó elemek]; világító
jeladók; világító jelek; világító vagy mechanikai jelzések; villamosított sínek fényszórók felszerelésére;
villanófények, villogók; virtuális valóság headsetek; viselhető aktivitásészlelők; viselhető számítógépek;
visszapillantó kamerák járművekhez; viszkozitásmérők; vizelet-fajsúlymérők; vízmérők, hidrométerek;
vízszintezők, vízmértékek (1); vízszintezők, vízmértékek (2); vízszintjelzők; voltmérők; vonalkód leolvasók;
vonalzók [mérőeszközök] (1); vonalzók [mérőeszközök] (2); wah-wah pedálok; zárkioldók [fényképészet] (1);
zárkioldók [fényképészet] (2); zavarszűrő készülékek [villamosság]; zenegépek [jukeboxok]; zsebszámológépek;
zsinórok csíptetős szemüveghez.
38

Digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus

levelezés, e-mail; faxberendezések kölcsönzése; faxok továbbítása; felhasználói hozzáférés biztosítása
számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása [bérbeadása];
hangposta szolgáltatások; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; információszolgáltatás
távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; kommunikáció száloptikás
hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák];
mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű adatátvitel; rádióadás;
rádiós kommunikáció; személyhívó szolgáltatások [rádión, telefonon vagy egyéb elektronikus kommunikációs
eszközön keresztül]; táviratok továbbítása; távírón keresztüli kommunikáció biztosítása (1); távírón keresztüli
kommunikáció biztosítása (2); távkonferencia szolgáltatások; távközlési berendezések kölcsönzése; távközlési
csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások [beszélgetésterelés és
összeköttetés]; telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (1); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (2); telefonok
kölcsönzése; telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; televíziós
műsorszórás, közvetítés; telex szolgáltatások; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása
számítógépek segítségével; üzenetek küldése; üzenetküldő készülékek kölcsönzése; vezeték nélküli
műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; video on-demand közvetítések.
41

Aikido oktatás; akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; állatidomítás,

kiképzés; állatkertek szolgáltatásai; audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése; beltéri akváriumok
kölcsönzése; bentlakásos iskolák; cirkuszok; coaching [tréning]; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése;
dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók
szervezése szórakoztatási célokból; dzsúdó [judo] oktatás; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz];
éjszakai klubok; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása;
előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és
lebonyolítása; fényképészet; filmek feliratozása; filmfelvevő berendezések kölcsönzése; filmforgalmazás;
filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások,
filmbemutatók; fitnesz órák vezetése; fordítás és tolmácsolás; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem
reklámcélra; fotóriportok készítése; golflétesítmények üzemeltetése; gyakorlati képzés [szemléltetés];
hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése
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és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; idegenvezetős túrák levezetése; időmérés sporteseményeken;

iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; játékfelszerelések kölcsönzése; játékkaszinók [szerencsejátékok];
játékkölcsönzés; játéktermi szolgáltatások nyújtása; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; jelbeszéd fordítása;
kalligráfiai [szépírási] szolgáltatások; karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy
oktatás]; know-how átadása (képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és
lebonyolítása; könnyűbúvár felszerelések kölcsönzése; könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy
oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; levelező tanfolyamok; mentorálás;
mikrofilmezés; modellt ülés művészek számára; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése;
múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által
nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár
szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem
reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs
szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; oktatóvizsga drónok vezetésére képesítést szerezni kívánó felhasználók
számára; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása;
óvodák; pályaválasztási tanácsadás; partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és
televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; sado oktatás [japán teázási szertartással
kapcsolatos oktatás]; sajátos igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott oktatási szolgáltatások;
show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sportfelszerelések
kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése (1); sportlétesítmények üzemeltetése (2);
sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; stadionok bérbeadása; stúdiószolgáltatások; szabadidős
létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés;
számítógépes hálózatról online biztosított játékszolgáltatások; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése;
személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szépségversenyek
szervezése; szerencsejátékok; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimulátorokkal nyújtott képzési
szolgáltatások; színházi produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek
kölcsönzése (2); szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés
[kivéve reklámszövegek]; táboroztatás; televíziós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tolmács
szolgáltatások; tornatanítás; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; vallásoktatás; varieté-előadások
bemutatása; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; vezetett mászótúrák lebonyolítása; vidámparkok;
videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok
vágása; videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez; világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez;
világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok
szolgáltatásai; zeneszerzés.
( 210 ) M 19 01991
( 220 ) 2019.06.24.
( 731 ) Virágmandula Kft., Pécs (HU)
( 541 ) Institutio
( 511 ) 16

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

kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; tanítási és oktatási anyagok; nyomdabetűk, klisék.
( 210 ) M 19 01994
( 220 ) 2019.06.24.
( 731 ) Minerva Franchise Kft., Veszprém (HU)
( 740 ) Szigeti, Raszler & Kulisity Ügyvédi Iroda, Veszprém
( 541 ) Minerva Tanulási Alternatíva
( 511 ) 41

Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; coaching [tréning]; gyakorlati képzés; iskolák által

nyújtott oktatási szolgáltatások; know-how átadása (képzés); konferenciák szervezése; mentorálás; oktatás
biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; pályaválasztási tanácsadás; szakmai
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átképzés; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; táboroztatás; szemináriumok szervezése és

lebonyolítása; versenyek szervezése.
( 210 ) M 19 01996
( 220 ) 2019.06.24.
( 731 ) MKB Bank Nyrt, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

( 210 ) M 19 02000
( 220 ) 2019.06.20.
( 731 ) Sáskáné Nádas Ágnes, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Adminisztratív képzéssel kapcsolatos tanfolyamok lebonyolítása; akadémiák [oktatás]; alkalmazottak,

dolgozók képzésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; angol nyelvű oktatási szolgáltatások;
beszédtechnikával kapcsolatos képzési szolgáltatások; coaching; coaching [tréning]; csapatépítés (oktatás);
diákok oktatási tevékenységekben való részvételének megszervezése; diákok oktatási tanfolyamokon való
részvételének megszervezése; egyetemi oktatási szolgáltatások; egyetemi szolgáltatások; egyetemi vagy főiskolai
oktatás; életmód tanácsadás (képzés); előadások szervezése; előadó-művészeti oktatás; etikett oktatás;
felnőttképzés; felnőttoktatás; felnőttoktatási szolgáltatások; felsőoktatási szolgáltatások; folyamatos képzés;
folyamatos tanfolyamok szervezése; gyakorlati képzés; időgazdálkodással kapcsolatos képzési szemináriumok
tartása; időszervezéssel kapcsolatos képzési szemináriumok lebonyolítása; illemszabályokkal kapcsolatos oktatás;
információk biztosítása és folyamatjelentések készítése oktatással és képzéssel kapcsolatban; kapcsolódó oktatási
szemináriumok szervezése; karrier tanácsadás és felkészítés [képzési és oktatási tanácsadás]; képzés a
kommunikációs technikákkal kapcsolatban; képzés a kommunikációs technikák terén; képzés az üzleti készségek
területén; képzés és oktatás; képzés szervezése; képzések biztosítása vállalkozások számára; képzések szervezése;
képzési célú előadások szervezése és lebonyolítása; képzési célú kiállítások szervezése és lebonyolítása; képzési
célú műhelyek; képzési rendezvények szervezése és lebonyolítása; képzési szemináriumok lebonyolítása ügyfelek
számára; képzési szemináriumok lebonyolítása; képzési tanfolyamok biztosítása fiatalok számára; képzési vagy
oktatási szolgáltatások life coaching [életvezetési tanácsadás] területén; képzéssel kapcsolatos konferenciák
rendezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; képzéssel kapcsolatos szemináriumok szervezése;
képzéssel kapcsolatos szemináriumok rendezése; képzéssel kapcsolatos szimpóziumok szervezése;
kommunikációs készségekkel, képességekkel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; középiskolai oktatási
szolgáltatások; menedzser oktatási szolgáltatások; menedzsment ismeretekkel kapcsolatos előadási
szolgáltatások; menedzsment képzéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; menedzsment-szemináriumokon
kiosztott tananyagok összeállítása; menedzsmenttel kapcsolatos tanfolyamok; menedzsmenttel kapcsolatos
oktatási szolgáltatások; menedzsmenttel kapcsolatos felnőttoktatási szolgáltatások; oktatás, tanítás; oktatáshoz
kapcsolódó vizsgák szervezése; oktatási anyagok fejlesztése; oktatási anyagok terjesztése; oktatási
bizonyítványok odaítélése; oktatási célú bemutatók rendezése; oktatási célú bemutatók szervezése; oktatási célú
előadások szervezése és lebonyolítása; oktatási célú előadások tervezése; oktatási célú fesztiválok rendezése;
oktatási célú fesztiválok szervezése; oktatási célú interjúkészítés kortárs személyiségekkel; oktatási célú
kiállítások szervezése és lebonyolítása; oktatási célú kiállítások rendezése; oktatási célú kiállítások, bemutatók
szervezése; oktatási célú kiállítások lebonyolítása; oktatási célú kiállításszervezés; oktatási célú konferenciák
szervezése; oktatási célú konferenciák tervezése; oktatási célú kongresszusok szervezése; oktatási célú műhelyek;
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oktatási célú összejövetelek rendezése; oktatási célú szemináriumok tervezése; oktatási célú szemináriumok

szervezése; oktatási célú szemléltetés nyújtása; oktatási célú tanfolyamok lebonyolítása; oktatási díjak kiosztása;
oktatási előadások szervezése; oktatási értékelési szolgáltatások; oktatási és képzési programok a kockázatkezelés
területén; oktatási és képzési szolgáltatások; oktatási és képzési szolgáltatások az egészségügyi ágazathoz
kapcsolódóan; oktatási és képzési szolgáltatások a természet- és környezetvédelemmel kapcsolatban; oktatási és
képzési szolgáltatások a foglalkozás-egészségügy és -biztonság terén; oktatási és tanítási anyagok előállítása és
kölcsönzése; oktatási és tanítási szolgáltatások; oktatási események szervezése; oktatási felmérések, vizsgálatok;
oktatási fórumok szervezése és lebonyolítása, nem online módon; oktatási gyűlések, kongresszusok szervezése;
oktatási információs szolgáltatások; oktatási intézmények által nyújtott szolgáltatások; oktatási intézményi
szolgáltatások; oktatási kézikönyvek fejlesztése; oktatási kiállítások szervezése; oktatási klub szolgáltatások;
oktatási konferenciák levezetése; oktatási konferenciák rendezése és lebonyolítása; oktatási konferenciák
szervezése; oktatási kongresszusok szervezése; oktatási konzultációs szolgáltatások; oktatási lehetőségek
biztosítása fiatalok számára; oktatási programok szervezésének szolgáltatásai; oktatási rendezvények
lebonyolítása; oktatási szemináriumok; oktatási szemináriumok szervezése; oktatási szemináriumok tartása;
oktatási szemléltetések; oktatási szimpóziumok szervezése; oktatási szolgáltatások coaching formájában; oktatási
szolgáltatások egyetemi szintű tanfolyamok, kurzusok formájában; oktatási szolgáltatások kommunikációs
készségekkel kapcsolatban; oktatási szolgáltatások nyújtása; oktatási szolgáltatások vezető beosztású személyzet
számára; oktatási vizsgalehetőségek biztosítása; oktatási vizsgáztatás; oktatáskutatás; oktatások szervezése és
lebonyolítása; oktatással kapcsolatos akadémiai szolgáltatások; oktatással kapcsolatos konferenciák szervezése;
oktatással kapcsolatos szakmai konzultációs szolgáltatások; oktatással kapcsolatos szemináriumok szervezése;
oktatással kapcsolatos szemináriumok rendezése; oktatással kapcsolatos szimpóziumok szervezése; oktatással
kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; oktató szemináriumok szervezése; oktató tanfolyamok tartása az üzleti
menedzsmenttel kapcsolatban; oktatótanfolyamok biztosítása fiatalok számára; oktatótanfolyamok lebonyolítása;
online képzések biztosítása; online, nem letölthető videók biztosítása; online oktatás biztosítása számítógépes
adatbázisból, vagy internet vagy extranet útján; online oktatás biztosítása; online oktatási tanfolyamok biztosítása;
online szemináriumok biztosítása; online távoktatási szolgáltatások; sporttal kapcsolatos képzési szolgáltatások;
sporttal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; sporttal kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások; sporttal
kapcsolatos tanfolyamok biztosítása; szabadidős és képzési szolgáltatások; szakképzési és képzési szolgáltatások;
szakképzéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; szakképzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások;
szakképzéssel kapcsolatos konzultáció; szakmai átképzés; szakmai előadásokon kiosztott tananyagok
összeállítása; szakmai felkészítő képzések biztosítása fiatalok számára; szakmai felkészítő tanfolyamok
biztosítása fiatalok számára; szakmai képzés, betanítás; szakmai készségfejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatások
nyújtása; szakmai készségfejlesztés; szakmai műhelyek és tanfolyamok szervezése; szakmai szemináriumokon
kiosztott tananyagok összeállítása; szakmai tanfolyamokon kiosztott tananyagok összeállítása; szakoktatás,
szakmai képzés; szakosító tanfolyamok onkológus orvosok számára; szakszemináriumokon kiosztott tananyagok
összeállítása; szaktanfolyamokon kiosztott tananyagok összeállítása; személyi coaching [képzés];
személyiségfejlesztő tanfolyamok szervezése; személyiségfejlesztő tanfolyamok; személyiségfejlesztő tréning;
személyzeti képzés; személyzeti képzési szolgáltatások; szemináriumok; szemináriumok lebonyolítása az
onkológia területén; szemináriumok rendezése és lebonyolítása; szemináriumok szervezése; szemináriumok
szervezése és lebonyolítása; szemináriumok tartása; tanfolyamok biztosítása; tanfolyamok biztosítása személyes
időbeosztással kapcsolatban; tanfolyamok, képzések; tanfolyamok, képzések szervezése; tanfolyamok, kurzusok
biztosítása; tanfolyamok szervezése; tanfolyamok szervezése és lebonyolítása; tanfolyamok szervezése oktatási
intézményekben; tanfolyamok szervezése, tartása; tanfolyamokat biztosító oktatási létesítmények szolgáltatásai
tanfolyamszervezés; továbbképzés; továbbképzési szemináriumok szervezése; továbbképzési tanfolyamok
szervezése; továbbképzésre vonatkozó információk szolgáltatása az interneten; tréningek biztosítása; tudományos
célú vásárok szervezése és lebonyolítása; tudományos tanfolyamok; tudományos tanfolyamok lebonyolítása;
üzleti képzés; üzleti képzési szolgáltatások; üzleti képzéssel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; üzleti
képzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; üzleti konferenciák lebonyolítása; üzleti menedzsmenttel
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kapcsolatos képzési kurzusok biztosítása; üzleti menedzsmenttel kapcsolatos tanfolyamok lebonyolítása; üzleti

menedzsmenttel kapcsolatos oktató tanfolyamok lebonyolítása; üzleti mentorálási szolgáltatások; üzleti oktatási
szolgáltatások; üzleti oktatással kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; üzleti segítségnyújtással kapcsolatos
oktatási szolgáltatások; üzleti tanfolyamok lebonyolítása; üzlettel kapcsolatos képzési szolgáltatások; üzlettel
kapcsolatos oktató tanfolyamok lebonyolítása; üzlettel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; üzletvezetési
tanácsadással kapcsolatos képzési szolgáltatások; üzletvezetéssel kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások;
üzletvezetői képzés; vizsgaszervezés [oktatási].
( 210 ) M 19 02001
( 220 ) 2019.06.24.
( 731 ) Helvex Gyógyszerészeti Kutató, Gyártó és Forgalmazó Kft., Szeged (HU)
( 546 )
( 511 ) 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.
( 210 ) M 19 02002
( 220 ) 2019.06.24.
( 731 ) Helvex Gyógyszerészeti Kutató, Gyártó és Forgalmazó Kft., Szeged (HU)
( 546 )

( 511 ) 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.
( 210 ) M 19 02003
( 220 ) 2019.06.24.
( 731 ) Helvex Gyógyszerészeti Kutató, Gyártó és Forgalmazó Kft., Szeged (HU)
( 546 )
( 511 ) 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.
( 210 ) M 19 02007
( 220 ) 2019.06.25.
( 731 ) Virgo Systems Informatikai Kft., Budapest (HU)
( 740 ) PATINORG KFT., Budapest
( 546 )
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Adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; árverési szolgáltatások; gazdasági

előrejelzések; gazdasági versennyel kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; információk számítógépes
adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi információ
és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; költségelemzés; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; online
piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; piaci információszerzési szolgáltatások
biztosítása; piackutatás; statisztikák összeállítása; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; üzleti információk; üzleti
információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások.
36

Pénzügyi elemzések; pénzügyi információk nyújtása weboldalon keresztül; pénzügyi információs

szolgáltatások.
42

Felhőalapú számítástechnika; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; internetes

keresőmotorok biztosítása; számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és programozással kapcsolatos
információk nyújtása weboldalon keresztül; számítógépek bérbeadása; számítógépes szoftver bérlése,
kölcsönzése; számítógép-programozás; számítógép szoftver tanácsadás; szoftverek frissítése; szoftverfejlesztés
szoftverkiadás keretében; szoftverkarbantartás; szoftvertelepítés; szoftvertervezés; weboldal készítési és
karbantartási szolgáltatás; webtárhely biztosítása internetes oldalakhoz.
( 210 ) M 19 02009
( 220 ) 2019.06.25.
( 731 ) NDL HOME PRODUCTS (H.K) LIMITED, Kowloon, Hong Kong (HK)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Számítógépek; számítógépes perifériák; letölthető számítógépes szoftveralkalmazások; pénztárgépek;

számológépek; adatfeldolgozó berendezés; tűzoltókészülék; mobiltelefonok; okostelefonok; hordozható
számítógépek; transmitterek [telekommunikáció].
11

Berendezések világításhoz; berendezések fűtéshez; gőzfejlesztő berendezés; berendezések főzéshez;

berendezések hűtéshez; berendezések szárításhoz; szellőző berendezés; vízellátó berendezés; berendezések
egészségügyi célokra.
( 210 ) M 19 02011
( 220 ) 2019.06.25.
( 731 ) MKB Bank Zrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

( 210 ) M 19 02012
( 220 ) 2019.06.25.
( 731 ) MKB Bank Zrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

( 210 ) M 19 02013
( 220 ) 2019.06.25.
( 731 ) MKB Bank Nyrt., Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

( 210 ) M 19 02014
( 220 ) 2019.06.25.
( 731 ) MKB Bank Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

( 210 ) M 19 02015
( 220 ) 2019.06.25.
( 731 ) Mopszokért Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) Kussinszky és Juhász Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 44

Fizikai rehabilitáció.

( 210 ) M 19 02016
( 220 ) 2019.06.25.
( 731 ) MKB Bank Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

( 210 ) M 19 02017
( 220 ) 2019.06.25.
( 731 ) MKB Bank Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

( 210 ) M 19 02018
( 220 ) 2019.06.25.
( 731 ) MKB Bank Nyrt., Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

( 210 ) M 19 02019
( 220 ) 2019.06.25.
( 731 ) MKB Bank Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

( 210 ) M 19 02020
( 220 ) 2019.06.25.
( 731 ) MKB Bank Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

( 210 ) M 19 02021
( 220 ) 2019.06.25.
( 731 ) MKB Bank Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

( 210 ) M 19 02022
( 220 ) 2019.06.25.
( 731 ) MKB Bank Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

( 210 ) M 19 02023
( 220 ) 2019.06.25.
( 731 ) Hancsis György, Szentendre (HU)
( 740 ) dr Hadnagy József, Budapest
( 541 ) Neumann Szám
( 511 ) 41
42

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari
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elemzési és ipari kutatási szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

( 210 ) M 19 02025
( 220 ) 2019.06.25.
( 731 ) M-Grill Korlátolt Felelősségű Társaság, Jászapáti (HU)
( 740 ) Pozderka Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Grillózia
( 511 ) 29

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési
olajok és zsírok.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 19 02027
( 220 ) 2019.06.25.
( 731 ) Magyar Szabványügyi Testület, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 19 02028
( 220 ) 2019.06.26.
( 731 ) Molnár Tibor Áron, Sopron (HU)
( 740 ) Dr. Cserich - Dr. Gyovai Ügyvédi Iroda, Sopron
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés).

( 210 ) M 19 02029
( 220 ) 2019.06.26.
( 731 ) Molnár Tibor Áron, Sopron (HU)
( 740 ) Dr. Cserich - Dr. Gyovai Ügyvédi Iroda, Sopron
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés).

( 210 ) M 19 02030
( 220 ) 2019.06.26.
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( 731 ) Danubiana Kft., Bonyhád (HU)

( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MY FAIR LADY
( 511 ) 33

Borok és habzóborok, pezsgők.

( 210 ) M 19 02031
( 220 ) 2019.06.26.
( 731 ) Danubiana Kft., Bonyhád (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) IS THIS IT?
( 511 ) 33

Borok és habzóborok, pezsgők.

( 210 ) M 19 02047
( 220 ) 2019.06.27.
( 731 ) Magyar RTL Telelvízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Gonda Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Apatigris
( 511 ) 35

Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; árösszehasonlító
szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és
szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; divatbemutatók szervezése
promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel
kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;
hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes
adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti
kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás];
kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók
tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;
kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából;
kommunikáció átírása [irodai funkciók]; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;
közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell
közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások;
nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;
on-line kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; on-line kiskereskedelmi szolgáltatások
letölthető digitális zenékhez; on-line kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és előre rögzíthető zenékhez és
filmekhez; on-line piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások
[üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci
tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;
reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás;
reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs
médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek
írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés;
statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (l); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); számítógépes
fájlkezelés, adatkezelési szponzorok felkutatása; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; telemarketing
szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; üzleti
értékelés; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs
szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozások
összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti szerződések tárgyalása másik
fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és
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üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési

tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások;
vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.
38

Digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus

levelezés, e-mail; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes
hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása; hangposta szolgáltatások; hírügynökségek; információszolgáltatás
távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; kommunikáció száloptikás
hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák];
mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű adatátvitel; rádióadás;
rádiós kommunikáció; távkonferencia szolgáltatás; távközlési berendezések kölcsönzése; távközlési csatornák
biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások (beszélgetésterelés és
összeköttetés); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (1); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (2);
telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; televíziós műsorszórás,
közvetítés; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével;
üzenetek küldése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; video on-demand
közvetítések.
41

Audioberendezések kölcsönzése; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene

szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási
célokból; éjszakai klubok; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line
publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; fényképészet; filmek feliratozása;
filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók;
filmszínházi előadások, filmbemutatók; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás nem reklámcélra; fotóriportok
készítése; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek
szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; jelbeszéd fordítása; karaoke szolgáltatás nyújtása;
klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok
szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ]
szolgáltatások; mentorálás; mikrofilmezés; mozifilmek kölcsönzése; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti
galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális
videotár szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján;
nem reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs
szolgáltatások; on-line elérhető elektronikus publikációk nem letölthetők; on-line, nem letölthető videok
biztosítása; partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri
szolgáltatások; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];
stúdiószolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; számítógépes hálózatról online
biztosított játékszolgáltatások; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi
produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási,
szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; televíziós
szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése;
videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások
eseményekhez; világítástechnikai szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak
vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.
( 210 ) M 19 02057
( 220 ) 2019.06.28.
( 731 ) VIVO Mobile Communication CO. LTD., Dongguan, Guangdong (CN)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Mobiltelefon-kijelzők okostelefonokhoz, mobiltelefon állványok, fejhallgatók, fejhallgatók
M2131
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mobiltelefonokhoz, szeifi botok okostelefonokhoz, USB kábelek, tápegységek, elemek, elektromos

akkumulátortöltők, mobil külső akkumulátorok (újratölthető akkumulátor), hangszórók, intelligens hangszórók,
vezeték nélküli fejhallgatók okostelefonokhoz, vezeték nélküli töltők, letölthető applikációs szoftver
mobiltelefonokhoz, számítógépek, okosszemüvegek, okosórák, tablet számítógépek, noteszgépek, televíziók,
okostelevíziók, vezeték nélküli fülhallgatók, vezeték nélküli hangszórók.
( 210 ) M 19 02067
( 220 ) 2019.07.01.
( 731 ) VitaminKosár Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 19 02071
( 220 ) 2019.07.01.
( 731 ) Korda Filmpark Kft., Etyek (HU)
( 740 ) BRAND WAY & COMPASS Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Kereskedelmi ügyletek bonyolítása a filmpark programjainak szervezésével, lebonyolításával kapcsolatban;

filmparkkal, működésével és rendezvényeivel kapcsolatos marketing és reklám tevékenységek; filmparkról
kiállítások szervezése.
41

Kulturális és szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; filmstúdiók; élőfilm készítésének

bemutatása; filmszínházi vetítések; filmbemutatók; filmkészítésben részt vevő valamennyi személlyel való
találkozások, beszélgetések; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és
lebonyolítása; showműsorok készítése; stúdiószolgáltatások; film és színpadi díszletek kölcsönzése; diákok és
gyerekek táboroztatása; zenei produkciók; filmkészítés iránt érdeklődő felnőttek, diákok és gyerekek
programjainak szervezése és lebonyolítása; filmpark megtekintése és betekintés a filmkészítések folyamatába
mint kültéren és stúdiókban.
43

Vendéglátások; éttermi és kávéházi szolgáltatások; fogadások; körasztalos gálavacsorák szervezése és

lebonyolítása; snack bárok üzemeltetése.
( 210 ) M 19 02076
( 220 ) 2019.07.01.
( 731 ) Gao Rui, Budapest (HU)
( 740 ) Wanshida Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Kávé, tea.
M2132
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Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 19 02077
( 220 ) 2019.07.01.
( 731 ) Suzhou Greenleaf Daily Commodity Co., Ltd., Suzhou City, Jiangsu Province (CN)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 3

Szappan; tisztító tejek kozmetikai használatra; mosodai készítmények; samponok; hajápolók; tisztítószerek;

Fényesítő szerek, fényezők; parfümök; kozmetikumok; fogkrémek.
5

Táplálékkiegészítők; bébiételek; hashajtók; egészségügyi betétek; nadrágpelenkák babáknak; Fertőtlenítő

törlőkendők; antibakteriális kézmosók; viszketés elleni szerek; fertőtlenítő szerek; gyógyászati készítmények
bőrápoláshoz.
16

Papírtörlők; sminkeltávolító papírkendők; zacskók (borítékok, tasakok) csomagolásra papírból vagy

műanyagból; szemeteszsákok papírból vagy műanyagból; csomagolóanyagok élelmiszerekhez; papír-írószer áruk;
nyomtatott publikációk; rajzeszközök; írószerek; fénymásoló papírok.
35

Online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; telemarketing szolgáltatások;

keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül;
segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi
ügyintézése; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; reklámozás; import-export
ügynökségi szolgáltatások; értékesítési promóciós szolgáltatások.
( 210 ) M 19 02079
( 220 ) 2019.06.28.
( 731 ) Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Varjas Attila, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

41

Sportversenyek rendezése; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

43

Vendéglátás; szállásfoglalás.

( 210 ) M 19 02081
( 220 ) 2019.07.01.
( 731 ) Egedi-Kovács Melinda, Budapest (HU)
Nagy Norbert, Budapest (HU)
( 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
M2133
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kölcsönzése; honlapforgalom optimalizálása; on-line könyvkereskedelem; eladási propaganda mások számára;

marketing; reklámozás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése;
reklámfilmek előállítása; telemarketing szolgáltatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.
41

Oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások, könyvkiadás; folyóirat- és lapkiadás; kulturális vagy nevelési

célú kiállítások szervezése; oktatás; coaching [tréning]; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása;
konferenciák szervezése és lebonyolítása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; szövegek
kiadása, (nem reklámcélú); tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; elektronikus desktop kiadói
tevékenység; sport és fitnesszolgáltatások; fitnesz klub szolgáltatások; sportklub szolgáltatások, jógaklub
szolgáltatások; jógával kapcsolatos oktatási szolgáltatások; sportesemények megszervezése.
( 210 ) M 19 02082
( 220 ) 2019.07.01.
( 731 ) Nyikes Martin, Budapest (HU)
( 541 ) PinkCats69
( 511 ) 42

Ruha- és divattervezés.

( 210 ) M 19 02083
( 220 ) 2019.07.01.
( 731 ) Nyikes Martin, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 42

Ruha- és divattervezés.

( 210 ) M 19 02086
( 220 ) 2019.06.28.
( 731 ) Kiss Noémi, Sárrétudvari (HU)
Csíkos Csaba Gábor, Wien (AT)
( 546 )

( 511 ) 3

Kozmetikumok, szappanok, testápoló, tusfürdő, sampon.

( 210 ) M 19 02087
( 220 ) 2019.07.02.
( 731 ) POSeidon Solutions Kft., Budapest (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) Transzparetika
( 511 ) 9

Biztonságtechnikai termékek; biztonsági figyelő-ellenőrző berendezések; adatfeldolgozó készülékek,

berendezések; szoftverek; videófelügyeleti rendszerek.
35

Kereskedelmi ügyletek; élelmiszerek, italok, ruházati cikkek, illatszerek, kozmetikai cikkek, háztartási

termékek, papíripari cikkek, elektromos, elektronikus és elektromechanikus berendezések és készülékek,
elektromos háztartási készülékek és gépek értékesítéséhez kapcsolódó kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.

M2134
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Szaktanácsadás biztonsági kérdésekben; biztonsági szolgáltatások; biztonsági kockázatok értékelése;

biztonsági rendszerek felügyelete; biztonsági kamerák felvételeinek elemzése [biztonsági szolgáltatások].
( 210 ) M 19 02094
( 220 ) 2019.07.03.
( 731 ) MONTEL CONSULTING INC., Tortola (VG)
( 740 ) Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest
( 541 ) NATURLAND
( 511 ) 3

Tisztító-, fényesítő-, súroló szerek, szappanok; illatszerek; illóolajok; levegő illatosító készítmények;

balzsamok nem gyógyászati célra; esszenciális olajok, nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények;
bőrápoló kozmetikumok; krémek bőrhöz; gyógynövény kivonatok kozmetikai célokra; kozmetikai krémek;
masszázs készítmények nem gvógyászati célokra; fogkrémek; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló
anyagok; kozmetikai készítmények fürdőkhöz; dezodorok; szappanok; szájvizek nem gyógyászati célra;
kozmetikai szerekkel impregnált kendők; hajápoló szerek; vatta kozmetikai használatra; zsírok kozmetikai célra.
5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készitmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; alginátok gyógyszerészeti célokra; alginát étrend-kiegészítők;
aloe vera készítmények gyógyszerészeti célokra; antibakteriális szappanok; cellulóz-észterek gyógyszerészeti
célokra; ásványi élelmiszer-kiegészítők; ásványvizek gyógyászati használatra; ásványi sók fürdőkhöz; élelmi
rostok; fürdőkészítmények gyógyászati célra; balzsamok orvosi, gyógyászati célokra; cukor gyógyászati célokra;
diabetikus készítmény gyógyászati használatra; diétás italok gyógyászati célokra; étrend-kiegészítők nem
gyógyászati használatra; protein étrend-kiegészítők; étvágycsökkentők orvosi, gyógyászati célokra; fürdősók;
gyógynövények; gyógynövénykivonatok orvosi célra; gyógyhatású olajok; gyógyhatású teák, főzetek;
gyógyszappanok; gyógyszerészeti készítmények bőrápolásra; hashajtók; hajkrémek gyógyászati használatra;
gabonafélék feldolgozásának melléktermékei dietetikai vagy gyógyászati célokra; gyógyászati célokra adaptált
italok; gyógyászati célra alkalmas élelmiszerek; gyógyszeres piperekészítmények; gyógyszeres fogkrémek;
gyógytápanyag készítmények gyógyászati használatra; gyógyhatású iszap; növényi gyökerek orvosi használatra;
nyomelemek gyógyászati célra; izzadás elleni szerek; kazein étrend-kiegészítők; keményítő diétás használatra;
kenőcsök gyógyszerészeti használatra; növényi kivonatok gyógyászati felhasználásra; propolisz orvosi célokra;
szájöblítők gyógyászati célokra; tamponok; terapeutikus fürdőkészítmények; tinkturák gyógyászati használatra;
zsírok, olajok gyógyászati használatra; táplálékkiegészítők; termálvizek; vitaminkészítmények; vitaminpótló
tapaszok; vatta gyógyászati célokra; tapaszok, kötszeranyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására
szolgáló készítmények; gombaölőszerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
29

Húskivonatok; szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok; tej- és tejtermékek; étkezési

olajok és zsírok; fehérje készítmények emberi fogyasztásra; albumin emberi fogyasztásra; zselatin emberi
fogyasztásra.
30

Teák, kakaó, kávé, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények; müzlik; zab-alapú ételek; aromás

készítmények élelmezéshez; méz; melaszszirup; só; mustár; ecet; fűszeres mártások; fűszerek; természetes
édesítőszerek.
31

Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más osztályokba; friss

gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények; alga emberi fogyasztásra; maláta.
32

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

és más készítmények italokhoz.
( 210 ) M 19 02132
( 220 ) 2018.11.06.
( 731 ) Amazon Europe Core S.á r.l., Luxembourg (LU)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály, Dr. Tilk Rita, Budapest
( 541 ) ALKOVE
M2135

( 511 ) 11
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Elektromos világítótestek; lámpaernyők.

Bútorok: párnák, díszpárnák; ajtófogantyúk; gombkilincsek, nem fémből; matracok; tükrök (ezüstözött

üveg); irodabútorok; párnák, fejpárnák; függönyrudak; válaszfalak, spanyolfalak; árnyékolók; tálcák; árnyékolók.
21

Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az

építéshez használt üveget); üvegáru, porcelán és agyagáru.
24

Textilek és textilhelyettesítők; asztalneműk; gumis lepedők; lepedők; ágytakarók, paplanok; ágyneműk;

ágytakaró (ágynemű); asztalneműk; textil falidíszek; párnahuzatok, vánkoshuzatok (1); párnahuzatok,
vánkoshuzatok (2); fedőtakarók, plédek; bútorhuzat.
35

Bútorokkal kapcsolatos online kiskereskedelmi bolti szolgáltatások; bútorszaküzletekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások.
( 210 ) M 19 02137
( 220 ) 2019.01.01.
( 731 ) Családbarát Országos Nonprofit Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Árubemutatás; árusító standok bérbeadása; állásközvetítő irodák; divatbemutatók szervezése promóciós

célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és
reklámszolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok
szervezése; közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; marketingszolgáltatások;
munkaerő-toborzás; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás;
reklámanyag frissítése; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése;
reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs
médiában; reklám kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek
írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; segítségnyújtás
üzleti tevékenységek menedzsmentjében; szabadtéri reklámozás, hirdetés; szállodai üzletvezetés; televíziós
reklámozás; termékminták, áruminták terjesztése; üzleti információk; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti
vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.
36

Gondoskodási alap szolgáltatások; gyűjtések szervezése; irodák bérbeadása közösségi munkavégzéshez;

jótékonysági célú gyűjtések; kedvezmények nyújtása más résztvevő létesítményeknek tagsági kártya használatán
keresztül; online banki szolgáltatások; pénzügyi szponzorálás, támogatás; szálláshelyek bérbeadása (apartmanok);
takarékpénztár szolgáltatások; utazási csekkek kibocsátása.
37

Építési tanácsadó szolgáltatások; vásári standok és üzletek építése.

38

Hírügynökségek; információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása;

kábeltelevíziós műsorszórás; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok fórumai (chat
szobák); mobiltelefonos kommunikáció; rádióadás; rádióskommunikáció; telefon- és mobiltelefon szolgáltatások;
televíziós műsorszórás, közvetítés; üdvözlőkártyák továbbítása online: üzenetek és képek továbbítása
számítógépek segítségével; vezeték nélküli műsorterjesztés; video on-demand közvetítések.
39

Áruszállítás; energiaszolgáltatás; fuvarozás, áruszállítás; hajóutak szervezése; helyfoglalás utazással

kapcsolatban; járművek kölcsönzése és bérbeadása; kirándulások, túrák, társasutazások szervezése; költöztetés;
közlekedési információ; légi szállítás; sétahajó szolgáltatások; szállítás; taxi szólgáltatások; termékek
csomagolása; utaskísérés; utazás és utasok szállítása; vasúti szállítás; villamosközlekedés.
40

Nyomtatási, nyomdai szolgáltatások; ofszetnyomtatás.

41

Akadémiák (oktatás); alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (képzés); bálok szervezése; cirkuszok;
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coaching (tréning); egészségklub szolgáltatások (egészség és fitnesz); elektronikus kiadványszerkesztés;

elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok
szervezése és lebonyolítása; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmszínházi előadások, filmbemutatók;
fotóriportok készítése; gyakorlati képzés (szemléltetés); hangversenyek, koncertekszervezése és lebonyolítása;
iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; játékkölcsönzés; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás);
konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális
vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mentorálás; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); nem
reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; on-line elérhető
elektronikus publikációk, nem letölthetők; óvodák; pályaválasztási tanácsadás; rádió- és televízió műsorok
készítése; rádiós szórakoztatás; sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős
tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok
szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási
szolgáltatások; táboroztatás; televíziós szórakoztatás; testnevelés; vallásoktatás; versenyek szervezése (oktatás
vagy szórakoztatás); vidámparkok; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.
42

Beltéri dekoráció tervezése; csomagolástervezés; divattervezés; építészeti szolgáltatások; grafikai tervezés;

honlaptervezési tanácsadás; ipari formatervezés; szakszövegek írása; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése;
szoftver mint szolgáltatás(SaaS); szoftvertelepítés; szoftvertervezés; tudományos kutatás.
43

Bölcsődék, óvodák; éttermi szolgáltatások; foglalás panziókban; gyorséttermek, snack bárok; kantinok,

büfék, étkezdék; kávéházak; kempingezési lehetőség biztosítása; motelek; nyugdíjas otthonok, -időskorúak
otthona; önkiszolgáló éttermek (1); önkiszolgáló éttermek (2); panziók; recepciós szolgáltatások ideiglenes
elszállásoláshoz (érkezések és távozások ügyintézése); sátrak kölcsönzése; szállásfoglalás; szállásügynökségek
(szállodák, panziók); szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások; turistaházak, üdülők;
üdülőtáborok szolgáltatásai (szállásadás); vendéglátás.
44

Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; fizioterápia, fizikoterápia; fogászat; hospice ellátás,

elfekvők; in vitro (testen kívüli mesterséges) megtermékenyítési szolgáltatások; klinikák, orvosi rendelők
szolgáltatásai; kórházak; mesterséges megtermékenyítési szolgáltatások; optikusok szolgáltatásai; orvosi ellátás;
orvosi rendelők; orvosi szolgáltatások; otthonok lábadozók utókezelésére; pszichológus; szanatóriumi,
idősotthoni szolgáltatások; szanatóriumok; szülésznői szolgáltatások.
45

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

egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.
( 210 ) M 19 02161
( 220 ) 2019.07.10.
( 731 ) Dr. Sesztákné Berecz Marianna, Kisvárda (HU)
( 740 ) Seszták és Társa Ügyvédi Iroda, Kisvárda
( 546 )

( 511 ) 43

Foglalás panziókban; panziók; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szobafoglalás,

szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások; turistaházak, üdülők; motelek; kempingezési lehetőség biztosítása; bár
szolgáltatások; ételek díszítése; éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék;
kávéházak; vendéglátás; sátrak kölcsönzése; szállásfoglalás; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz
[érkezések és távozások ügyintézése].
( 210 ) M 19 02163
( 220 ) 2019.07.11.
( 731 ) T-Systems Magyarország Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Demény Péter, Budapest
( 541 ) MedSol SMART
M2137
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Tudományos célra szolgáló, kutatási, navigációs, földmérő, fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális,

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;
elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy az ellátás vagy
felhasználás ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére,
továbbítására, másolására vagy feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média,
számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő
készülékekhez; pénztárgépek, számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák,
búvármaszkok, füldugók búvárok számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára,
víz alatti úszáshoz használt légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.
10

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

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok; terápiás eszközök és segédeszközök
mozgáskorlátozottaknak; masszírozó készülékek; készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők gondozásához;
szexuális tevékenységet elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek.
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 02168
( 220 ) 2019.07.11.
( 731 ) Balázsfi Alexandra, Oroszlány (HU)
( 546 )
( 511 ) 25

Estélyi ruhák, színházi jelmezek, ruházati cikkek.

34

Ruházati cikkek, jelmezek kis- és nagykereskedelmi forgalmazása.

42

Ruha- és divattervezés.

( 210 ) M 19 02190
( 220 ) 2019.07.09.
( 731 ) Match-Point Tennis Club Szolg. Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 19 02195
( 220 ) 2019.07.14.
( 731 ) Pannon Mézbor Manufaktúra Kft., Litér (HU)
( 546 )

( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

( 210 ) M 19 02202
( 220 ) 2019.07.15.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 554 )
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( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 19 02205
( 220 ) 2019.07.15.
( 731 ) Ásmány Lívia, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése; csapatépítés (oktatás).

( 210 ) M 19 02207
( 220 ) 2019.07.15.
( 731 ) ProteoScientia Kutatási és Fejlesztési Kft., Cserhátszentiván (HU)
( 541 ) TB-ABC interaction screen
( 511 ) 42

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

elemzési és ipari kutatási szolgáltatások.
( 210 ) M 19 02209
( 220 ) 2019.07.15.
( 731 ) My HR Team Kft., Miskolc (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

Munkaerő-közvetítési szolgáltatások, munkaerő-kölcsönzési szolgáltatások, munkaerőtoborzás,

munkaerő-felvételi tanácsadás, munkaerő-közvetítési konzultáció, munkaerő-toborzási hirdetés, üzleti tanácsadás.

( 210 ) M 19 02210
( 220 ) 2019.07.15.
( 731 ) Dr. Zalavári György, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 36

Ingatlanügyletek.

( 210 ) M 19 02211
( 220 ) 2019.07.12.
( 731 ) Szuhay Gergely, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 43

Vendéglátás, kávéházi szolgáltatások.

( 210 ) M 19 02214
( 220 ) 2019.07.16.
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( 731 ) MetLife Europe d.a.c. Magyarországi Fióktelepe, Budapest (HU)

( 546 )

( 511 ) 41

Szakmai képzés.

( 210 ) M 19 02215
( 220 ) 2019.07.16.
( 731 ) MetLife Europe d.a.c. Magyarországi Fióktelepe, Budapest (HU)
( 541 ) ZYP Academy
( 511 ) 41

Szakmai képzés.

( 210 ) M 19 02218
( 220 ) 2019.07.16.
( 731 ) Hymato Products Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentkirályszabadja (HU)
( 740 ) Somogyi és Bende Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) HUMINVEST
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek); diétás anyagok gyógyászati használatra; diétás élelmiszerek
gyógyászati használatra; diétás ételek gyógyászati célokra; diétás italok gyógyászati célokra; diétás készítmények
gyógyászati használatra; élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítő enzimek; étrend-kiegészítő
italkeverékek; étrend-kiegészítő italpor keverékek; étrend-kiegészítők állatok számára; étrend-kiegészítők
kozmetikai hatással; fogyasztó tabletták; fogyasztó kapszulák; gyógyászati célokra adaptált italok; gyógyászati
célra alkalmas, fagyasztva szárított hús; gyógyászati célra alkalmas, fagyasztva szárított élelmiszerek;
gyógyászati célra alkalmas, homogenizált élelmiszerek; gyógyhatású állateledel-kiegészítők; gyógyhatású
készítmények embereknek; gyógyhatású ételkészítmények embereknek; gyógyszeres kiegészítők állati eledelhez;
gyógyteák; gyógyhatású teák; gyógynövényi forrásokból származó antioxidánsok; gyógytápanyag-készítmények
terápiás vagy gyógyászati használatra; gyógyászati célú élelmiszer kiegészítők; lenmag étrend-kiegészítők;
méhpempő étrend-kiegészítők; méhpempő gyógyászati célokra; propolisz étrend-kiegészítők; protein
étrend-kiegészítők; vitaminok és vitamin-készítmények; iszap fürdőkhöz; fürdősók gyógyászati célokra;
gyógyászati fogyasztószerek; gyógyhatású hajszeszek; gyógyhatású hajszeszek, hajra való folyadékok; kémiai
reagensek orvosi vagy állatgyógyászati célokra; kenőcsök leégésre; készítmények napégésre gyógyszerészeti
használatra; korpás fejbőr kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények; lenmag gyógyszerészeti célokra;
nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra; sók ásványi fürdőkhöz; sók gyógyászati használatra;
terapeutikus fürdőkészítmények; termálvizek; vegyi készítmények gyógyszerészeti célokra; vegyi készítmények a
gabonát megtámadó betegségek kezelésére; vegyi készítmények állatorvosi célokra; vegyi készítmények orvosi,
gyógyászati célokra; zsírok gyógyászati célokra; zsírok gyógyászati vagy állatgyógyászati célokra.
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; alternatív gyógyászati szolgáltatások;
aromaterápiás szolgáltatások; egészségfürdő szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások;
kertészeti szolgáltatások; kertészi és kertészeti szolgáltatások.
( 210 ) M 19 02220
( 220 ) 2019.07.16.
( 731 ) UNIVER Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)
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( 546 )

( 511 ) 30

Ketchup.

( 210 ) M 19 02221
( 220 ) 2019.07.16.
( 731 ) UNIVER Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

Majonéz.

( 210 ) M 19 02222
( 220 ) 2019.07.16.
( 731 ) UNIVER Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)
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( 546 )

( 511 ) 30

Mustár.

( 210 ) M 19 02223
( 220 ) 2019.07.16.
( 731 ) HYMATO PRODUCTS Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentkirályszabadja (HU)
( 740 ) Somogyi és Bende Ügyvédi Iroda, Szentkirályszabadja
( 541 ) HYMATO
( 511 ) 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); diétás ételek gyógyászati célokra; diétás italok gyógyászati célokra;
élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítő enzimek; étrend-kiegészítő italkeverékek;
étrend-kiegészítők állatok számára; étrend-kiegészítő italpor keverékek; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással;
gyógyászati célokra adaptált italok; gyógyászati célra alkalmas, fagyasztva szárított élelmiszerek; gyógyászati
célra alkalmas, homogenizált élelmiszerek; gyógyhatású állateledel-kiegészítők; gyógyhatású ételkészítmények
embereknek; gyógyhatású készítmények embereknek; gyógyhatású teák; gyógyteák; gyógynövény-kiegészítők
speciális étrendet igénylő személyeknek; gyógynövényekből kinyert antioxidánsok; gyógytápanyag-készítmények
terápiás vagy gyógyászati használatra; lenmag étrend-kiegészítők; méhpempő étrend-kiegészítők; méhpempő
gyógyászati célokra; növényi kiegészítők; propolisz étrend-kiegészítők; fitoterápiás készítmények gyógyászati
használatra; fogyasztó tabletták; fürdősók gyógyászati célokra; gyógyászati fogyasztószerek; gyógyhatású
hajszeszek; kémiai reagensek orvosi vagy állatgyógyászati célokra; kenőcsök leégésre; készítmények napégésre
gyógyszerészeti használatra; korpás fejbőr kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények; lenmag
gyógyszerészeti célokra; nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra; sók ásványi fürdőkhöz; sók
gyógyászati használatra; tengervíz gyógyfürdőhöz; vegyi készítmények gyógyszerészeti célokra; terapeutikus
fürdőkészítmények; termálvizek; vegyi készítmények a gabonát megtámadó betegségek kezelésére; vegyi
készítmények állatorvosi célokra; vegyi készítmények orvosi, gyógyászati célokra; vitaminkészítmények; zsírok
gyógyászati célokra.
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; alternatív gyógyászati szolgáltatások;
aromaterápiás szolgáltatások; egészségfürdő szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások;
kertészeti szolgáltatások.
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( 210 ) M 19 02224
( 220 ) 2019.07.16.
( 731 ) HYMATO PRODUCTS Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentkirályszabadja (HU)
( 740 ) Somogyi és Bende Ügyvédi Iroda, Szentkirályszabadja
( 541 ) HYMAGRO
( 511 ) 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); diétás ételek gyógyászati célokra; diétás italok gyógyászati célokra;
élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítő enzimek; étrend-kiegészítő italkeverékek;
étrend-kiegészítők állatok számára; étrend-kiegészítő italpor keverékek; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással;
gyógyászati célokra adaptált italok; gyógyászati célra alkalmas, fagyasztva szárított élelmiszerek; gyógyászati
célra alkalmas, homogenizált élelmiszerek; gyógyhatású állateledel-kiegészítők; gyógyhatású ételkészítmények
embereknek; gyógyhatású készítmények embereknek; gyógyhatású teák; gyógyteák; gyógynövény-kiegészítők
speciális étrendet igénylő személyeknek; gyógynövényekből kinyert antioxidánsok; gyógytápanyag-készítmények
terápiás vagy gyógyászati használatra; lenmag étrend-kiegészítők; méhpempő étrend-kiegészítők; méhpempő
gyógyászati célokra; növényi kiegészítők; propolisz étrend-kiegészítők; fitoterápiás készítmények gyógyászati
használatra; fogyasztó tabletták; fürdősók gyógyászati célokra; gyógyászati fogyasztószerek; gyógyhatású
hajszeszek; kémiai reagensek orvosi vagy állatgyógyászati célokra; kenőcsök leégésre; készítmények napégésre
gyógyszerészeti használatra; korpás fejbőr kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények; lenmag
gyógyszerészeti célokra; nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra; sók ásványi fürdőkhöz; sók
gyógyászati használatra; tengervíz gyógyfürdőhöz; vegyi készítmények gyógyszerészeti célokra; terapeutikus
fürdőkészítmények; termálvizek; vegyi készítmények a gabonát megtámadó betegségek kezelésére; vegyi
készítmények állatorvosi célokra; vegyi készítmények orvosi, gyógyászati célokra; vitaminkészítmények; zsírok
gyógyászati célokra.
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; alternatív gyógyászati szolgáltatások;
aromaterápiás szolgáltatások; egészségfürdő szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások;
kertészeti szolgáltatások.
( 210 ) M 19 02230
( 220 ) 2019.07.16.
( 731 ) Demokratikus Koalíció, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Czeglédi és Társai Ügyvédi Iroda, Szombathely
( 546 )
( 511 ) 35

Célzott marketing; reklám-, marketing és hirdetési anyagok terjesztése; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; rádiós reklámozás; reklámfilmek készítése; szabadtéri reklámozás, hirdetés; szabadtéri
reklámozási szolgáltatások.
41

Filmgyártás, kivéve reklámfilmek; konferenciák, kongresszusok, szimpóziumok szervezése és

lebonyolítása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; nem reklámcélú szövegek publikálása.
45

Online közösségi hálózatok szolgáltatásai; politikai összejövetelek szervezése; politikai lobbiszolgáltatások.

( 210 ) M 19 02233
( 220 ) 2019.07.16.
( 731 ) Kránicz Zsanett, Hévíz (HU)
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( 541 ) bike food
( 511 ) 16
35

Receptkönyvek, szakácskönyvek; útikalauzok, útikönyvek; üzleti nyilvántartások; városi címtárak.
Marketing-tanácsadás és -szolgáltatások; partnerprogram-marketinggel kapcsolatos tanácsadói

szolgáltatások; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámanyag-terjesztési szolgáltatások;
reklámanyagok online terjesztése; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése kuponok
terjesztése révén; promóciós anyagok terjesztése; internetes hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és
bérbeadása; termékek és szolgáltatások reklámozására szolgáló felület biztosítása weboldalakon; weboldalakon
biztosított felületek termékek és szolgáltatások reklámozására; hirdetési hely rendelkezésre bocsátása; hirdetési
helyek biztosítása folyóiratokban, újságokban és magazinokban; weboldalakon rendelkezésre álló hely biztosítása
áruk és szolgáltatások reklámozása céljából; értékesítési és népszerűsítő ösztönzőprogramok szervezése,
működtetése és felügyelete; értékesítési promóció privilégiumokkal járó felhasználói kártyák terjesztése révén;
harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése értékesítések adminisztrációja és promóciós
ösztönző sémák útján, amelyek kereskedelmi bélyegeket is magukban foglalnak; mások termékeinek és
szolgáltatásainak marketingje kuponok terjesztése révén; egészségügyi állapotok társadalmi tudatosításával
kapcsolatos reklámszolgáltatások; e-sporteseményekhez kapcsolódó marketingszolgáltatások; franchise-zal
kapcsolatos üzleti hirdetési szolgáltatások; harmadik fél alkotásainak népszerűsítése online portfólió
biztosításával weboldalon keresztül; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak promóciója weboldalakon
elhelyezett reklámokkal; harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak interneten való reklámozása;
hirdetési szolgáltatások az egészségügyi problémák tudatosításának elősegítésére; hirdetési szolgáltatások a
közfigyelem felhívására a közjóléttel kapcsolatos területen; hirdetési szolgáltatások a közvélemény figyelmének
társadalmi kérdésekre való felhívására.
43

Receptekkel kapcsolatos tanácsadás; vendéglátás; tanácsadási szolgáltatások az étel és ital catering

területén.
( 210 ) M 19 02236
( 220 ) 2019.07.17.
( 731 ) Szabó József, Miskolc (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9
36

Szoftverek; applikációs szoftver; számítógépes szoftverek.
Biztosítás, biztosítási információs szolgáltatás; biztosítási statisztikai szolgáltatások; biztosítási

szolgáltatások; biztosítási tanácsadás; biztosításközvetítés, mezőgazdasági növénybiztosítás.
44

Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

( 210 ) M 19 02237
( 220 ) 2019.07.17.
( 731 ) Temesvári Richárd, Vác (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Kereskedelmi és marketing tevékenység; reklám; marketing és promóciós szolgáltatások; piackutatási

szolgáltatások; online piac biztosítása.
41

Oktató anyagok.

42

Számítógépes szoftverek és internetes megoldások tervezése, fejlesztése és telepítése; web-oldalak
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tervezése, elkészítése, honosítása, kezelése és/vagy karbantartása; internet alapú szociális hálózat tervezése,

kezelése és megfigyelése; a fenti szolgáltatásokkal kapcsolatos információk, tanácsadások és segítségnyújtás.
( 210 ) M 19 02242
( 220 ) 2019.07.17.
( 731 ) Hierholcz Nikolett, Abaliget (HU)
( 541 ) Eozin kavicsok
( 511 ) 30

Csokoládé; csokoládé bevonatú diófélék; csokoládé-bevonatú diófélék; csokoládék; csokoládéval bevont

mandula; diófélék bevonattal [édesség]; édességek diófélékből; fogyasztásra kész desszertek [csokoládéalapú];
kakaót tartalmazó élelmiszerek [fő összetevőként]; mandulás édességek; nem gyógyhatású csokoládés édességek;
nem gyógyhatású csokoládé; nem gyógyhatású cukorbevonatú édességek, drazsék; csokoládébevonatos
gyümölcsök; csokoládédesszertek.
( 210 ) M 19 02248
( 220 ) 2019.07.17.
( 731 ) OPTICNET Hungary Egyesülés, Budapest (HU)
( 740 ) LIBER Ügyvédi Iroda, Dr. Liber Ádám, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; reklámozási, marketing

és promóciós szolgáltatások; hűségprogramok, ösztönző és bónusz program szolgáltatások; online rendelési
szolgáltatások; reklámok terjesztése online kommunikációs hálózatokon; áruk és szolgáltatások engedélyezésének
kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott
marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi
készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyszerészeti,
állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; hirdetésiés reklámszolgáltatások; írott kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi információ és tanácsadás
fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás); kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók
tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;
kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; közvélemény-kutatás; marketing szolgáltatások; online
piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése;
reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámeszközök tervezése és
formatervezése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó
tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés;
reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; szabadtéri reklámozás, hirdetés; szabadtéri reklámozás, hirdetés;
szponzorok felkutatása; üzleti segítségnyújtás, menedzseri és adminisztratív szolgáltatások; üzleti konzultációs és
tanácsadási szolgáltatások; franchise szolgáltatásokkal kapcsolatos kereskedelmi tanácsadás.
44

Emberi egészségügyi szolgáltatások; orvosi szolgáltatások; diagnosztikai vagy kezelési célú orvosi

vizsgálatok; egészségügyi szűrés; orvosi szűrővizsgálatok; gyógyászati vizsgálati szolgáltatások betegségek
diagnosztizálásával és kezelésével kapcsolatban; gyógyászati szolgáltatások krónikus fájdalom kezelésének
területén; egészségügyi szűrési szolgáltatások a fejfájás területén; egészségügyi szűrési szolgáltatások a nyakfájás
területén; személyek kezelését és diagnózisát szolgáló orvosi elemzés; egészségfelmérési vizsgálatok;
látásvizsgálati [optikusi] szolgáltatások; optikai szolgáltatások; optikai tesztek; optikusok szolgáltatásai;
szemészeti szolgáltatások.
( 210 ) M 19 02254
( 220 ) 2019.07.17.
( 731 ) Gajáry Erika Zsuzsanna, Törökbálint (HU)
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( 546 )

( 511 ) 44

Orvosi szolgáltatások.

( 210 ) M 19 02259
( 220 ) 2019.07.18.
( 731 ) Goodwill Pharma Kft., Szeged (HU)
( 541 ) Lidoxal
( 511 ) 5

Fülcsepp - orvostechnikai eszköz.

( 210 ) M 19 02268
( 220 ) 2019.07.19.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Központi idegrendszeri betegségek kezelésére szolgáló készítmények; központi idegrendszeri fejlődési

rendellenességek tüneteinek kezelésére szolgáló gyógyszerkészítmények.
16

Nyomdaipari termékek, brossúrák, tájékoztató anyagok, marketing célú kiadványok.

41

Nevelés, szakmai képzés, konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és

lebonyolítása, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; brossúrák, tájékoztató anyagok, marketing célú
kiadványok elektronikus úton történő terjesztése.
44

Egészségügyi szolgáltatások, egészségügyi tanácsadás, orvosi tanácsadás, gyógyszerészeti tanácsadás.

( 210 ) M 19 02269
( 220 ) 2019.07.19.
( 731 ) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, Cincinnati, Ohio (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Nem-gyógyhatású cukorkák; cukorkák és édességek.

( 210 ) M 19 02270
( 220 ) 2019.07.19.
( 731 ) dr. Lovász Diána, Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 32
33

Szőlőmust.
Borok.

( 210 ) M 19 02282
( 220 ) 2019.07.22.
( 731 ) Magyar RTL Televízió Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Gonda Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Bűnös lelkek
( 511 ) 35

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

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása
számítógépes adatbázisokban; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; árösszehasonlító szolgáltatások;
árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások
promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból;
értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel kapcsolatos
információszerzési szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák
bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes adatbázisokba való
gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok
biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi
információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és
megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy
reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kommunikáció átírása [irodai
funkciók]; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati
szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell közvetítés reklámvagy kereskedelmi célból; marketingszolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt
adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi
szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez;
online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és előre rögzíthető zenékhez és filmekhez; online piactér
biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás];
Pay Per Cikk (PPC) hirdetés; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok; piackutatás;
rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,
nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök tervezése és
formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában;
reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;
reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés;
statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); számítógépes
fájlkezelés, adatkezelés; szponzorok felkutatása; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; telemarketing
szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; üzleti
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értékelés; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs

szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozások
összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti szerződések tárgyalása másik
fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és
üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési
tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások;
vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.
38

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

elektronikus levelezés, e-mail; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális
számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása; hangposta szolgáltatások; hírügynökségek;
információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás;
kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok
fórumai [chat szobák]; mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű
adatátvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció; távkonferencia szolgáltatás; távközlési berendezések kölcsönzése;
távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások
(beszélgetésterelés és összeköttetés); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (1); telefon- és mobiltelefon
szolgáltatások (2); telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; televíziós
műsorszórás, közvetítés; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek
segítségével; üzenetek küldése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; videó
on-demand közvetítések.
41

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

kölcsönzése; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten
[nem letölthető]; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; éjszakai klubok;
elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek
szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; fényképészet; filmek feliratozása; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve
reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók;
forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; hangfelvételek kölcsönzése;
hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása;
helyfoglalás show-műsorokra; jelbeszéd fordítása; karaoke szolgáltatás nyújtása; klubszolgáltatások
[szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és
lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások;
mentorálás; mikrofilmezés; mozifilmek kölcsönzése; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által
nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár
szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem
reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs
szolgáltatások; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók
biztosítása; partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri
szolgáltatások; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];
stúdiószolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; számítógépes hálózatról online
biztosított játékszolgáltatások; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi
produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási,
szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; televíziós
szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése;
videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások
eseményekhez; világítástechnikai szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak
vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.
( 210 ) M 19 02283
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( 220 ) 2019.07.22.
( 731 ) Nyikes Martin, Budapest (HU)
( 541 ) PinkCats69
( 511 ) 25

Abroncsszoknyák; aikido ruhák; alakformáló alsónemű; alakformáló ruhák; alapréteg felsők; álarcosbálra

való és halloween jelmezek; alkalmi, elegáns ingek, frakkingek; alkalmi öltönyök; állatbőrből készült ruhák;
alsóingek kimonókhoz [juban]; alsóingek kimonókhoz [koshimaki]; alsóingek, trikók; alsók csecsemőknek;
alsónadrágok; alsónadrágok, bugyik; alsónadrágok, rövid; alsóneműhez való betoldások [ruházati cikkek részei];
alsórészek [ruházat]; alsóruházat; alsóruházat, fehérneműk; alsóruházat kisbabáknak; alsószoknyák; alul
összepatentozható body-k, kombidresszek csecsemőknek és kisgyermekeknek; alvómaszkok; amerikai [bolo]
nyakkendők; amerikai (bolo) nyakkendők nemesfém csattal; ballonkabátok; ballonkabátok [ruházat];
ballonkabátok [trench coat]; bandana kendők; báránybőr bekecsek; báránybőr kabátok; baseball mezek,
egyenruhák; bélelt mellények; bermuda nadrágok; biciklisnadrágok; betoldások (ruházat része); bikinik; birkózó
mérkőzéseken viselt ruházat; blézerek; blúzok; bő szárú rövidnadrágok; bő szárú szabadidős nadrágok; boák;
boák [nyakbavalók]; bodyk [alsóruházat]; bodyk [ruházat]; bokazoknik; boksz-nadrágok; bokszer alsónadrágok,
bokszeralsók; bolerók; bomberdzsekik; borbélyköpenyek; bőrből készült motorosruházat; bőrdzsekik;
bőrkabátok; bőrmellények; bőrnadrágok; bőrövek; bőrövek [ruházat]; bőrruhák; bőrruházat; buggyos
térdnadrágok, bricsesznadrágok; bugyik; bugyogónadrágok, buggyos rövidnadrágok; bundák, szőrmék [ruházat];
bundák, szőrmekabátok; burkák; burnuszok; búvárkesztyűk; búvárruhák, vízhatlan ruhák, neoprén ruhák; capri
nadrágok; chaps nadrág (ruházat); chino nadrágok; cheongsam (kínai hagyományos ruha); csadorok; csecsemő
felsőruházat; csecsemőkelengyék, babakelengyék; csecsemőnadrágok; csecsemőruházat; cselgáncsozáshoz viselt
ruha; csípőszorítók; csizmaszárvédők; cső felsők; csogori felett viselt, felöltőhöz hasonló koreai kabát
[magodzsa]; csokornyakkendők; csukló szalagok; csuklómelegítők; csuklyák, kapucnik [ruházat]; csuklyák,
tompok; csúszásgátló zoknik; derékfűzők, gyógyfűzők; derékszalagok, övek kimonókhoz [datemaki]; derékszíjak,
övek; derékzsinórok kimonókhoz [koshihimo]; díszzsebkendők [ruházat]; düftin kabátok; dzsekik; dzsekik
bélései; dzsekik motorkerékpárosoknak; dzsekik sportruházatként; dzsekik, széldzsekik, ingkabátok; edző nadrág;
edző rövidnadrágok, sportos rövidnadrágok; egyberészes fürdőruhák [hurkolt/ kötöttáruk]; egyenruhák;
egyenruhák kereskedelmi használatra; egyrészes kisgyermek- és csecsemőruhák; egyrészes overallok (playsuit);
egyrészes ruhák; egyujjas kesztyűk; eldobható alsóneműk; elöl gombolós hawaii mintás ingek; esküvői ruhák; eső
elleni viselet; esőálló ruházat; esőkabátok; esőköpenyek; esőköpenyek, esőkabátok; esőnadrágok; esőponcsók;
esőruhák; esőruhák, esőtől védő ruhák; estélyi, alkalmi kabátok; estélyi ruházat; farmer kertésznadrágok,
kertészruhák; farmerdzsekik; farmerek; farmerkabátok; farmernadrágok; farmerruházat; fátylak [ruházat];
favágó-kockás dzsekik; fehér köpenyek kórházi használatra; fehérnemű; fehérnemű kismamáknak; fejdíszek
[fátylak]; fejkendő; fejkendők; fejpánt, izzadás felfogására; fejpántok izzadás felfogására; fejre való sálak,
fejkendők; felsők csecsemőknek; felsőkabátok; felsőruházat; felszíni szárazruhák vízi sportokhoz; fényvisszaverő
kabátok, dzsekik; férfi alsóneműk; férfi és női dzsekik, kabátok, nadrágok, mellények; férfi és női fürdőruhák és
fürdőnadrágok; férfi és női ingek; férfi felsőruházat; férfi fürdőnadrágok; férfi kabátok; férfi nadrágtartók; férfi,
női és gyermek ruházat; férfi öltönyök; férfi ruházat; fiú felsőruházat; férfi zoknik; fiú rövidnadrágok
[alsóneműk]; fiú ruházat; focimellények; fodrász beterítőkendők; frakkok; francia bugyik; fülvédők [ruházat];
funkcionális fehérnemű; fürdőköpenyek; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok, bermudák;
fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőruha gyermekek számára; fürdőruhák, fürdődresszek; fürdőruhák,
úszódresszek; fürdőruhákhoz való betoldások [ruházati cikkek részei]; futball mez replikák, másolatok; futball
mezek; futballmezek; futómezek; futónadrágok; futótrikók; fűzők; fűzők [alsónemű]; fűzők [alsóneműk,
fűzőáruk]; fűzők [ruházat, derékfűzők]; gabardin ruházat; gallérok; gallérok [ruházat]; galléros ingek;
gallérvédők; garbó nyakú ingek; garbó nyakú felsők; garbó nyakú pulóverek; gaucsók; golfnadrág; golfnadrágok;
golfnadrágok, -ingek és -szoknyák; golfruházat, a kesztyűk kivételével; golfszoknyák; guernsey-k [kötött
tengerész pulóverek]; gyapjú felsőrészek; gyapjú harisnyanadrágok; gyapjúmellények; gyapjúruházat;
gyapjúzoknik; gyereknadrágok; gyermek felsőruházat; gyermekek beöltözős játékaihoz használatos jelmezek;
gyermekruházat; hagyományos japán ruházat; hagyományos koreai felöltők [durumagi]; hagyományos koreai női
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mellény [baeja]; hagyományos koreai öltözék hosszú ujjú felső része [csogori]; hajmosó gallérok; hajszalagok

[ruházat]; halászkabátok; halloween-jelmezek; hálóing; hálóingek; hálóingek, babydollok; hálókabátok;
hálóköntösök, pongyolák; hálóruhák; hálóruhák, alváshoz használt ruhák; hálóruhák kismamáknak; hálós
jelzőtrikók; hálózoknik; hamis garbó nyakú felsők; hamis garbó nyakú ingek; hamis garbó nyakú melegítők;
harisnyaáruk, kötöttáruk; harcművészeti egyenruhák; harisnyák; harisnyákhoz való betoldások [ruházati cikkek
részei]; harisnyanadrágok; harisnyanadrágokhoz való betoldások [ruházati cikkek részei]; harisnyatartók,
harisnyakötők, zoknitartók; harisnyatartós fűzők; háromrészes öltönyök [ruházat]; hawaii mintás ingek;
házikabátok; hétköznapi, utcai viselet; hidzsábok; hímzett ruhadarabok; hivatalos viselet; hódeszkás egyujjas
kesztyűk; hódeszkás kesztyűk; hódeszkás ruhák; hónadrágok; hónaljtoldatok [ruhák részei]; hónaljvédők;
horgászcipők; horgászingek; horgászmellények; hosszú alsóneműk; hosszú kabátok; hosszú kimonók (nagagi);
hosszú szárú bugyik; hosszú ujjú alsóingek; hosszú ujjú ingek; hosszú ujjú pulóverek; hosszú zakók;
hosszúnadrágok; hosszúnadrágok, nadrágok; hosszúszárú alsóneműk; hőszigetelt ruházat; időjárásálló
felsőruházat; időjárásálló ruházat; ingek; ingek legombolt gallérral; ingek ramiból [hócsalán]; ingelők, ingblúzok;
ingfazonú dzsekik; iskolai egyenruhák; izzadásgátló zoknik; izzadságfelszívó alsóruházat; izzadságfelszívó
harisnyák; izzadságfelszívó zoknik; izzadtság felszívó csuklópántok; izzadtságfelszívó pántok teniszezéshez;
izzadtságszívó alsóneműk; izzasztó nadrágok; jampecruhák; japán hálóköntösök [nemaki]; japán kimonók; japán
stílusú zokni (tabi); japán stílusú zoknik (tabi); jasmakok [arcot takaró fátyol, kendő]; játékvezetői, bírói
egyenruhák; játszóruhák, egyberészes rövidnadrágok [ruházati cikkek]; jégeralsók; jégtáncos ruházat; jelmezek;
jelmezek, kosztümök; jodhpur nadrágok, lovaglónadrágok; jógafelsők; jóganadrágok; jógapólók; jógazoknik;
kabátok, dzsekik; judo ruhák; judo egyenruhák; kabátok nőknek; kaftánok; kalóz nadrágok; kamáslik
[lábszárvédők]; kámzsák; kantáros kerékpáros nadrág; kantáros nadrágok, kertésznadrágok; kapacitív kesztyűk
érintőképernyős készülékekhez; kapucnis felsők; kapucnis pulóverek; kapucnis pulóverek, melegítőfelsők; karate
egyenruhák; karateruhák; karcsúsító anyagokat tartalmazó ruházat; kardigánok; karmelegítők [ruházat]; kasmír
ruházat; kasmírsálak; kemény ingmellek, plasztronok; kendők fejre; kendők [ruházat]; kendoruhák; kerékpáros
felsőruházat; kerékpáros nadrágok; kerékpáros ruházat; keresztelőruhák; kész bélések [ruházat részei]; készruhák;
kesztyű, mint ruházat; kesztyűk; kesztyűk kerékpárosoknak; kesztyűk bőrből, irhából vagy szőrméből; kesztyűk
[ruházat]; két gombsoros vastag katona kabát [pea coat]; kétujjas kesztyűk; kézelők [ruházat]; kezeslábas
overallok; kezeslábas pizsamák gyerekeknek; kezeslábas ruhák; kezeslábasok; kezeslábasok [felsőruházat];
kezeslábasok, overallok; kézmelegítők [ruházat]; khakiszínű nadrág [ruházat]; khimarok; kifordítható dzsekik;
kikerikik obi-csomókhoz (obiage-shin); kimonó megkötésére szolgáló díszes öv (obiage); kimonók; kipárnázott
ingek atlétikai használatra; kipárnázott nadrágok atlétikai használatra; kipárnázott rövidnadrágok atlétikai
használatra; kisgyermek ruházat; kismama felsők; kismama ingek; kismama leggingek; kismama nadrágok;
kismama rövidnadrágok; kismama ruhák; kismama ruházat; kismamaövek [ruházat]; kismamaruhák; kockás
skótszoknyák; kombinék; kombinék [alsónemű]; kombinék [alsóruházat]; kombinék, hálóingek [chemise];
köntösök, pongyolák; köpenyek; korcsolyaruhák; kordbársony ingek; kordbársony nadrágok; környakas
pulóverek; körsálak [ruházat]; kórusi talárok; koszorúslány ruhák; kosztümök; kosztümök szerepjátékokhoz;
kötények; kötények [ruházat]; kötényruhák; kötényruhák, ingruhák; kötényruhák, kötények; kötött alsónemű;
kötött dzsekik, kabátok; kötött kesztyűk; kötött mellények; kötött pólók; kötött ruhadarabok; kötött topok;
kötöttáruk [ruházat]; kravat [nyaksál, nyakkendő]; lábbelikhez való betoldások [ruházati cikkek részei];
labdajátékokhoz való párnázott aláöltözékek; lábfej nélküli harisnyanadrágok; lábfej nélküli zoknik;
laborköpenyek; lábszármelegítők; lábszárvédők; lábujjzoknik; lányka felsőruházat; lányka ruhák; laza, informális
öltönyök; legging nadrágok, cicanadrágok; leplek; leszorító bugyik, rövidnadrágok [alakformáló fehérneműk];
levehető gallérok; levehető nyakrészek kimonókhoz (haneri); lezser, hétköznapi ingek; libériák, inasruhák;
lovagló dzsekik; lovaglókesztyűk; lovaglónadrágok; mankinik; melegítő felsők; matróz- és tengerészruházat;
melegítő felsők, sportos pulóverek; melegítő nadrágok, tréning nadrágok; melegítőalsók; melegítődzsekik;
melegítőfelsők; melegítőnadrág; melegítőnadrágok; melegítőnadrágok, melegítőalsók; melegítőnadrágok,
melegítő alsók; melegítőnadrágok [ruházat]; mellbimbó takarók; mellények; mellények [gilet]; mellények, kötött
mellények; melltartók; mellények [ruházat]; melltartópántok [ruházati részek]; menyasszonyi harisnyatartók;
M2150

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 18. szám, 2019.09.30.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
menyasszonyi ruhák; merevítő nélküli melltartók; mezek; mezek amerikai futballhoz; mezek, sporttrikók,

egyberészes fürdőruhák; míderek; miniszoknyák; miseingek; miseruhák, kazulák; monokinik; motorkerékpáros
öltözékek; motoros kesztyűk; műanyag csecsemő-partedlik; műanyag kötények; műbőr övek; műbőr ruhák;
műbőr ruházat; muffok; muffok [ruházat]; munkaköpenyek; munkaruházati cikkek; műszőrme stólák; muumuu-k;
nadrág skótkockás gyapjúszövetből [trews]; nadrágkosztümök; nadrágleszorítók, pantallók; nadrágok; nadrágok
amerikai futballhoz; nadrágok hétköznapi viseletre; nadrágszoknyák; napellenzők [ruházat]; napozóruhák;
nedvességfelszívó sportingek; nedvességfelszívó sportmelltartók; neglizsék, hálóköntösök; nedvességfelszívó
sportnadrágok; nem elektromosan fűtött lábzsákok; népviseletek [ruházat]; nikábok; női alkalmi ruhák; női alsó;
női alsóruházat, fehérnemű; női felsőruházat; női fürdőruhák; női ingek, blúzok; női kosztümök; női overallok;
női ruhák; nyakbavalók; nyakkendők; nyakkendők (aszkotok); nyakkendők, selyem nyaksálak; nyakmelegítők;
nyakpántok [ruházati cikkek részei]; nyakpántos topok [felsőrészek]; nyaksál; nyaksálak; nyaksálak [ruházat];
nyaksálak [sálak]; nyitott nyakú ingek; nylon melegítők; nyomtatott pólók; oldalzsebes nadrágok; öltöny zakók;
öltönyhöz való ingek; öltönynadrágok, kosztümnadrágok; öltönyök; öltönyök férfiak részére; öltözékek a ruházat
védelmére; öntapadós melltartók; orárion [egyházi ruházat]; orvosi köpenyek; otthoni köntösök; otthoni ruházat;
övek [ruházat]; overállok csecsemőknek és kisgyermeknek; overallok kismamáknak; overallok, munkaruhák;
palást, köpönyeg; pamut rövidnadrágok; pamutkabátok; pánt nélküli melltartók; papírkalapok [ruházat];
papírkötények; papírruházat; papucszoknik; pareók [polinéziai lapszoknyák]; parkák; parkák (anorákok);
partedlik; partedlik, előkék, nem papírból; partedlik (nem papírból); parti kalapok [ruházat]; pehelymellények;
pelenkanadrágok [ruházat]; pelerin, köpeny; pelerinek; pénztartó övek [ruházat]; pizsama; pizsamaalsók;
pizsamák; pizsamák [csak trikószövetből]; plüssruházat; polár gyapjúdzsekik; pólóingek; polár pulóverek;
pólóingek, kötött ingek, pólók; pólók; pólyák; poncsók; pongyolák; prémsálak [szőrmék]; pruszlikok, míderek,
fűzős mellények; pufi dzsekik [ruházat]; pufi kabátok, dzsekik; pulóverek; pulóverek, kötényruhák; pulóverek,
mezek; pulóverek, kötött pulóverek; pulóverek, szvetterek; rakott szoknyák elegáns kimonókhoz (hakama); rakott
szoknyák; rash guard felső ruházat; repülős ruhák; rögbi felsők; rögbi ingek; rögbi mezek; rögbi nadrágok;
rögzítő zsinórok haorihoz [haori-himo]; röplabdamezek; rövid alsószoknyák; rövid együttesek [ruházat]; rövid
felsőkabát kimonókhoz (haori); rövid kertésznadrágok; rövid ujjú ingek; rövid ujjú pólók; rövid ujjú sportingek;
rövidnadrágok; rövidnadrágok amerikai futballhoz; rövidnadrágok [ruházat]; rövidnadrágok, shortok;
rövidnadrágok, sortok; ruhák csecsemők és kisgyermekek számára; ruhák, edzőruhák küzdősportokhoz; ruhák
koszorúslányoknak; ruhákhoz való gallérok; ruházat (bőr-); ruházat gépkocsivezetőknek; ruházat halászoknak;
ruházat harcművészetekhez; ruházat kerékpárosoknak; ruházat lovagláshoz [nem lovaglósapkák]; ruházat
sportoláshoz; ruházati cikkek nők számára; ruházati cikkek színházi használatra; ruházati cikként használt
papírkalapok, papírcsákók; ruhazsebek; sálak; sálak [nyaksálak]; sálak [ruházati cikkek]; sarokerősítés
harisnyákhoz; selyem nyakkendők; selyemövek, vállszalagok; selyemruházat; sídzsekik; síkesztyűk; sildek,
napellenzők [fejfedők]; símaszkok; sínadrágok; síoverallok; síruhák; síruházat; sivatagi cipők; skortok
[sportszoknyák]; skótszoknyák; snowboard dzsekik, kabátok; snowboard nadrágok; sötét, rövid, gombos
férfikabátok [donkey jacket]; spanyol övek [szmokinghoz]; sport felsők, topok; sport pulóverek és
lovaglónadrágok, bricsesznadrágok; sportbírói egyenruhák; sportkabátok; sportmellények; sportmelltartók;
sportnadrágok; sportruhák és -mezek; sportruházat; sportruházat [kivéve golfkesztyűk]; sportzakók; sportzokni;
sportzoknik; steppelt dzsekik [ruházat]; steppelt mellények; stólák; stólák, váll takarására szolgáló ruhadarabok;
strandkendők; strandköpenyek; strandöltözet; strandruhák; strandruházat; szabadidő együttesek [ruházat];
szabadidőfelsők, melegítőfelsők; szabadidő ruházat; szabadidős nadrágok; szabadidős ruházat; szafari dzsekik;
szafari kabátok; szakácsruhák; szárik; szarong, maláj szoknya; szarongok; szarvasbőr dzsekik; szélálló öltözék;
szélálló ruházat; széldzsekik; széldzsekik, bomber dzsekik; széles selyemövek kimonókhoz [obi]; szélmellények;
szélnadrágok; szemmaszkok; színházi jelmezek; szmokingkabátok; szmokingok; szoknyák; szoknyás kosztümök;
szörfruházat; szorítózsinórok kimonókhoz [datejime]; szőrme muffok; szőrmebéléses kabátok; szőrméből készült
ruházati cikkek; szőrmekabátok; szőrmekabátok és -dzsekik; szőtt ingek; szőtt ruházat; szövetből, ruhaanyagból
készült övek; szövetelőkék felnőtteknek; szövetkabátok, felöltők; sztreccs-nadrágok; szuszpenzorok,
fecskenadrágok [alsóneműk]; szvetterek; taekwondo ruhák; talárok; tánc unitard [balett-trikók, táncruhák];
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tánchoz viselt öltözék; tánchoz való öltözékek; tangák; tankinik; tarka selyemkendők (baboskendők); teddyk

[alsónemű]; téli kesztyűk; télikabátok; tenisz shortok; télikabátok, nagykabátok; tenisz szoknyák; tenisz zoknik;
teniszingek; teniszpulóverek; teniszruhák; teniszruházat; térdharisnyák; térdmelegítők [ruházat]; térdnadrágok;
térdzoknik; terepszínű dzsekik; terepszínű ingek; terepszínű kesztyűk; terepszínű mellények; terepszínű nadrágok;
termo zoknik; testharisnyák; testreszabott fürdőruhák melltartókosárral; textil fejkendők; textilövek [ruházat];
thermo alsóruházat; thobe [hagyományos ruházat]; tógák; topok [ruházati cikkek]; torna- és balettruhák;
tornanadrágok; tornaruhák; tornaruházat; tréningalsók; tréningruha felsők, melegítő felsők; tréningruhafelsők,
melegítőfelsők; triatlonos ruházat; trikó [alsónemű], kombiné; tunikák; trikók; túranadrágok; ujjas dzsekik,
kabátok; ujjas előkék, nem papírból; ujjatlan kabátok, köpenyek; ujjatlan dzsekik, kabátok; ujjatlan kesztyűk;
ujjatlan mezek, sportingek; ujjatlan pólók, trikók; ujjatlan trikók; ünnepélyes alkalmi, estélyi viseletek;
úszódressz, fürdőruha; úszónadrágok; úszónadrágok, fürdőnadrágok; v-nyakú pulóverek; v-nyakú szvetterek;
vadászathoz szánt overallok; vadászcsizmákhoz kialakított zsákok; vadászdzsekik; vadászmellények;
vadásznadrágok; vadászpólók; vágott felsők; vallási öltözékek; vállbetétek western stílusú ingekhez; vállkendő,
nagykendő [csak trikószövetből]; vállkendők; vállkendők és fejkendők; vállkendők és stólák; vállkendők,
nagykendők; vállon viselt cikkek [ruházat]; vállpántok ruházati cikkekhez; vastag ingek; vászon ruházat;
védőnadrágok; verseny síruhák; visszahajtott, magas nyakú pulóverek, pólók [garbó]; viaszosvásznak [ruházat];
vízálló nadrágok; vízálló motoros ruhák; vízálló ruhák szörfözéshez [windsurf, windszörf]; vízálló öltözékek
vízisíeléshez és búvárkodáshoz; vízálló ruházat vitorlázáshoz; vízhatlan dzsekik; vízhatlan felsőruházat; zoknik
amerikai futballhoz; zoknik; zakók, dzsekik; yashmagh [arab, palesztin kendők]; wetsuit ruhák vízisíeléshez;
vízhatlan zoknik; vízhatlan, vízálló ruházat; vízhatlan szörfruházat; vízhatlan ruházati cikkek; vízhatlan ruházat;
vízhatlan nadrágok; zoknik csecsemőknek és kisgyermekeknek; zoknitartók; zoknik és harisnyák; zsakettek;
zsebkendők.
( 210 ) M 19 02303
( 220 ) 2019.07.25.
( 731 ) Siklós Júlia, Budapest (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Kozmetikai, szépségápolási oktatás; kozmetikai tetoválás oktatás; kozmetikai szolgáltatások oktatás;

higiéniával kapcsolatos oktatási szolgáltatások; szépségápolási, kozmetikai iskolák szolgáltatásai; szépségápolási,
kozmetikai oktatás; szépségterápiával kapcsolatos oktatási szolgáltatások; szórakoztatás divatbemutatók
formájában; szórakoztató bemutatok; szervezése és lebonyolítása stílussal és divattal kapcsolatban.
44

Kozmetikai kezelések; kozmetikai szolgáltatások; kozmetikai testkezelések; kozmetikai vizsgálat;

kozmetikai tanácsadó szolgáltatás; kozmetikai sminkelési szolgáltatások; kozmetikai tetoválások készítése;
testművészeti szolgáltatások; smink tetoválások készítése; smink tetoválási szolgáltatások; tetoválószalonok
szolgáltatásai; szemöldök-tetoválási szolgáltatások; tetoválások lézeres eltávolítása; tetoválások kozmetikai
lézerkezelése; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; injekciós feltöltőkezelések kozmetikai célokra;
kozmetikával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; sminktanácsadási szolgáltatások online vagy személyesen;
sminkelési tanácsadás és annak alkalmazása; szépségápolás; szépségápolási kezelések; szépségápolással
kapcsolatos tanácsadás; szépségszalon és fodrászati szolgáltatások; tanácsadás az interneten keresztül a test- és
szépségápolás területén; manikűr és pedikűr szolgáltatások; körömápolási szolgáltatások.

M2152

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 18. szám, 2019.09.30.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 210 ) M 19 02306
( 220 ) 2019.07.25.
( 731 ) Dömötör Júlia, Szada (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 16
35

Füzetek; könyvek; naplók, naptárak; oktató jellegű kiadványok.
Ajándéktárgyak kis-és nagykereskedelme; állatoknak készített ruhák kis-és nagykereskedelme; állatoknak

készített ruházati cikkek kis-és nagykereskedelme; állatorvosi információkat tartalmazó nyakörvek kis-és
nagykereskedelme; bögrék kis-és nagykereskedelme; háziállatoknak készített masnik kis - és nagykereskedelme;
kisállatoknak való pórázok kis-és nagykereskedelme; könyvek kis-és nagykereskedelme; kulcstartók kis-és
nagykereskedelme; kutyacipők kis-és nagykereskedelme; kutyáknak készített nyersbőr rágnivalók kis-és
nagykereskedelme; kutyanyakörvek kis-és nagykereskedelme; kutyapórázok kis-és nagykereskedelme;
kutyaruhák kis-és nagykereskedelme; naplók, naptárak kis-és nagykereskedelme; naptárak kis-és
nagykereskedelme; nyakörvek házi kedvenceknek kis-és nagykereskedelme; oktató jellegű kiadványok kis-és
nagykereskedelme; online ruházati kis-és nagykereskedelmi bolti szolgáltatások; ruházati cikkek kis-és
nagykereskedelme; ruházati kiegészítők kis-és nagykereskedelme.
41

Állatidomítás, kiképzés; állatok engedelmességi képzése, kiképzése; blogírási szolgáltatások; házi

kedvencek bemutatóinak menedzsmentjével kapcsolatos képzés; házi kedvencek gondozásának oktatása; házi
kedvencek gondozásának oktatása állatbemutatók; menedzsmentjének keretében; kutyakiállítások, bemutatók
rendezése; kutyakiállítások, kutyabemutatók; kutyákkal való bánás oktatása; kutyapanziók működtetésével
kapcsolatos oktatás; kutyaversenyek; kutyaversenyek szervezése és lebonyolítása; oktatási és képzési
szolgáltatások; sporttal kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások; szabadidős rendezvények szervezése és
lebonyolítása; vakok képzése vakvezető kutyák alkalmazásával kapcsolatban; vakvezető kutyák kiképzése;
webináriumok szervezése; állatidomítással kapcsolatos csoportos és egyéni tréningek, ülések,; workshopok;
online állatidomítással kapcsolatos csoportos és egyéni tréningek, ülések, workshopok; házi kedvencek
gondozásával kapcsolatos csoportos és egyéni; tréningek, ülések, workshopok; online házi kedvencek
gondozásával kapcsolatos csoportos és egyéni tréningek, ülések, workshopok.
( 210 ) M 19 02347
( 220 ) 2019.07.30.
( 731 ) Kapu a Promenádhoz Kft., Budapest (HU)
( 740 ) PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest
( 541 ) AKVINKO
( 511 ) 39
43

Szállítás, étel-ital kiszállítás, házhozszállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
Vendéglátás (élelmezés): éttermi szolgáltatások, gyorséttermek, önkiszolgáló éttermek, snack bárok,

bárszolgáltatások, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, pékségek; magánszakács, személyi séf; ételek és italok
elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; gyermekmegőrzési szolgáltatások; terembérlés
találkozókhoz; ideiglenes szállásadás.
( 210 ) M 19 02350
( 220 ) 2019.07.29.
( 731 ) Magyar Látszerész Szövetség, Budapest (HU)
( 740 ) Gyülvészi Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 9

Kontaktlencsék; kontaktlencse tárolók, tartók; korrekciós lencsék (optika); napszemüvegek; optikai cikkek;

optikai lencsék; optikai szálak (üvegszálak) (2); optikai üveg; szemüvegek (1); szemüvegek (2);
szemüvegkeretek; szemüveglencsék; szemüvegtokok.
35

Célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület

kölcsönzése; honlapforgalom optimalizálása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói
tanácsadás]; közvélemény-kutatás; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; on-line hirdetői
tevékenység számítógépes hálózaton; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok
[röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése;
sajtófigyelés; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); termékminták, áruminták terjesztése.
( 210 ) M 19 02375
( 220 ) 2019.07.31.
( 731 ) Kaffeine Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Dietz Henrietta, 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].
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 19 02380
( 220 ) 2019.08.01.
( 731 ) Székely Krisztián, Brighton & Hove (GB)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 45

Jogi szolgáltatások.

( 210 ) M 19 02388
( 220 ) 2019.08.02.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 554 )
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( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 19 02393
( 220 ) 2019.08.02.
( 731 ) Adventum TRIUM Zártkörű Ingatlan Befektetési Alap, Budapest (HU)
( 740 ) Hümpfner Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 19 02394
( 220 ) 2019.08.02.
( 731 ) Adventum TRIUM Zártkörű Ingatlan Befektetési Alap, Budapest (HU)
( 740 ) Hümpfner Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 19 02406
( 220 ) 2019.08.05.
( 731 ) Intertoll-Europe Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 37

Útkarbantartás; útépítés.

39

Útdíj-szedő állomások üzemeltetése országúton és autópályán; útdíjas utak működtetése.

42

Mérnöki tanácsadás; talajmozgatási technológiával (útépítés) kapcsolatos műszaki konzultáció.

( 210 ) M 19 02499
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( 220 ) 2019.08.12.
( 731 ) Fumakilla Limited, Tokyo (JP)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) VAPE DERM HERBAL
( 511 ) 5

Rovarirtó szerek; kártevők elpusztítására szolgáló készítmények; szúnyogriasztó füstölők; szúnyogriasztók;

szúnyogriasztók a bőrre történő alkalmazásra.
( 210 ) M 19 02503
( 220 ) 2019.08.12.
( 731 ) Ternai Csanád, Vértesboglár (HU)
( 740 ) Dr. M. Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Akadémiák, oktatás; gyakorlati képzés; klubszolgáltatások; szórakoztatás vagy oktatás; oktatás biztosítása;

sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények üzemeltetése; versenyek szervezése; testnevelés.
( 210 ) M 19 02504
( 220 ) 2019.08.12.
( 731 ) dr. Kovács Krisztián, Üllő (HU)
( 546 )

( 511 ) 45

Jogi szolgáltatások; mentorálás [szellemi]; vallási összejövetelek lebonyolítása; vallási összejövetelek

szervezése; vallással kapcsolatos tájékoztatás; adatbázisok engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; adózással
kapcsolatos jogi tanácsadás; alternatív vitarendezési szolgáltatások [jogi szolgáltatások]; alternatív vitarendezési
szolgáltatások; arbitrációs szolgáltatások; audio termékekhez kapcsolódó jogok bejegyzése [jogi szolgáltatások];
békéltető szolgáltatások; cégbejegyzési szolgáltatások; copyright [szerzői jog] menedzsment; egyeztetési,
közvetítési és békéltetetési szolgáltatások; előadói jogokkal kapcsolatos engedélyezési szolgáltatások [jogi
szolgáltatások]; engedélyek jogi ügyintézése; fogyasztói jogokkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások [jogi
tanácsadás]; fogyasztói jogokkal kapcsolatos információs szolgáltatások; információnyújtás jogi szolgáltatásokkal
kapcsolatban; joggal, jogi ügyekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; jogi dokumentumok elkészítése; jogi
információk biztosítása; jogi információk összeállítása; jogi információkutatási szolgáltatások; jogi információs
szolgáltatások; jogi képviseleti szolgáltatások; jogi közvetítői, közbenjárási szolgáltatások; jogi közvetítési
szolgáltatások; jogi konzultációs szolgáltatások; jogi kutatás; jogi kutatási szolgáltatások; jogi kutatások; jogi
segítségnyújtás szerződések készítésénél; jogi segítségnyújtó szolgáltatások; jogi szakvélemények biztosítása;
jogi szakvélemények készítése; jogi szolgáltatások megszervezése; jogi szolgáltatások vállalatok alapításával és
bejegyzésével kapcsolatban; jogi szolgáltatások szerződések tárgyalásával kapcsolatban harmadik fél számára;
jogi szolgáltatásokról szóló tájékoztatás honlapokon keresztül; jogi tanácsadás; jogi tanácsadás és képviselet; jogi
ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás; jogi ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás, tanácsadás és konzultáció; jogi
ügyekkel kapcsolatos szaktanácsadás; képviselet jogvitákban [jogi szolgáltatások]; közbenjárás; közvetítés jogi
eljárásoknál; litigációs segítségnyújtási szolgáltatások; litigációs szolgáltatások; mediációs szolgáltatások;
perekkel kapcsolatos jogi szolgáltatások; peres ügyekkel kapcsolatos tanácsadás; pro bono jogi szolgáltatások.
( 210 ) M 19 02505
( 220 ) 2019.08.12.
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( 731 ) Varga Sándor, Szentgál (HU)

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

( 511 ) 29

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

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

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

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; fagylalt, szorbetek és más ehető jégkrémek;
cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet, szószok és
egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].
31

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

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és
virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta.
32

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

készítmények italok készítéséhez.
( 210 ) M 19 02507
( 220 ) 2019.08.12.
( 731 ) Varga Sándor, Szentgál (HU)
( 740 ) Lánchidi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

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

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

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

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; fagylalt, szorbetek és más ehető jégkrémek;
cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet, szószok és
egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].
31

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

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és
virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta.
32

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

készítmények italok készítéséhez.
( 210 ) M 19 02538
( 220 ) 2019.08.14.
( 731 ) Office Depot Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) Ültess legalább egy fát a jövőnek!
( 511 ) 16

Papír és írószer.

A rovat 164 darab közlést tartalmaz.
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