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Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 228.385
( 151 ) 2019.09.04.
( 210 ) M 18 00795
( 220 ) 2018.03.12.
( 732 ) 4BRO HUNGARY Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Debreceni Róbert, Budapest
( 541 ) Urban Games
( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 228.805
( 151 ) 2019.09.03.
( 210 ) M 17 04137
( 220 ) 2017.12.28.
( 732 ) Kovács László, Szentendre (HU)
( 740 ) dr. Vadnai Bence, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Bálok szervezése; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és

lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése;
partik tervezése [szórakoztatás]; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szórakoztatási szolgáltatások;
versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; helyfoglalás show-műsorokra; eszmecserék, kollokviumok
szervezése és lebonyolítása; élő előadások bemutatása; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások;
oktatási vizsgáztatás; szakmai átképzés; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások;
sportversenyek rendezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; szerencsejátékok.
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 229.134
( 151 ) 2019.10.15.
( 210 ) M 19 01879
( 220 ) 2010.01.08.
( 732 ) Rockstar, Inc., Las Vegas, Nevada (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) ROCKSTAR RECOVERY
( 511 ) 32

Sportitalok, nevezetesen energiaitalok.

( 111 ) 229.199
( 151 ) 2019.10.07.
( 210 ) M 18 03758
( 220 ) 2018.12.17.
( 732 ) Alapítvány az Alapítványokért Foundation for Foundations, Budapest (HU)
( 541 ) GÖRITLON ROLLING SPORTS
( 511 ) 41

Sport- és kulturális tevékenységek; szórakoztatás; nevelés és oktatás; sportversenyek rendezése.

( 111 ) 229.203
( 151 ) 2019.10.16.
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( 210 ) M 18 03754
( 220 ) 2018.12.18.
( 732 ) Görög Nita, Écs (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Fogászati készítmények és árucikkek, gyógyhatású fogkrémek.

10

Protézisek és mesterséges implantátumok; fogpótlások; fogászati berendezések.

44

Orvosi szolgáltatások; emberi egészségügyi szolgáltatások; fogászat; fogászati szolgáltatások.

( 111 ) 229.204
( 151 ) 2019.10.02.
( 210 ) M 19 00184
( 220 ) 2019.01.23.
( 732 ) Ungor Erik, Izsák (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 541 ) La Vie - Az élet boros oldala
( 511 ) 33

Borok, bor alapú italok, habzóbor, pezsgő.

( 111 ) 229.205
( 151 ) 2019.10.02.
( 210 ) M 19 00585
( 220 ) 2019.02.25.
( 732 ) Top News Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Imre Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) TWN
( 511 ) 35
41

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 111 ) 229.206
( 151 ) 2019.10.02.
( 210 ) M 19 00584
( 220 ) 2019.02.25.
( 732 ) m20 Generál Kft., Veszprém (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti tanácsadás; üzletvezetési

konzultáció, tanácsadás; hatékonysággal kapcsolatos tanácsadás; üzleti stratégiai tanácsadás; üzletszervezési és
működtetési tanácsadás; felvásárlásokhoz kapcsolódó üzleti tanácsadás; kereskedelmi tranzakciókhoz kapcsolódó
tanácsadó szolgáltatások; gyártáshoz kapcsolódó üzleti tanácsadó szolgáltatások; növekedés finanszírozásával
kapcsolatos üzleti tanácsadás; megrendelések költségszámításával kapcsolatos tanácsadás, konzultáció; üzleti
konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; reklámozás, marketing és promóciós konzultáció, tanácsadó és
segítségnyújtási szolgáltatások; üzleti szakértői szolgáltatások; üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai;
üzletvezetési tervezés; stratégiai üzleti tervezés; üzleti stratégiai tervezés; üzleti tervezési szolgáltatások;
segítségnyújtás üzleti tervezéshez; üzleti tervezési szolgáltatások vállalkozások számára; üzleti tervezéssel
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kapcsolatos adminisztráció; üzleti stratégiai és tervezési szolgáltatások; üzleti tervezéssel kapcsolatos tanácsadás,

konzultáció; üzleti tervezéshez kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; üzleti tervezéssel kapcsolatos
segítségnyújtás, tanácsadási szolgáltatások és konzultáció; üzleti lehetőségek értékelése; üzleti értékelések; üzleti
lehetőségek értékelése, becslése; kereskedelmi ügyekhez kapcsolódó értékelések; üzleti ügyekkel kapcsolatos
szakértői értékelések és beszámolók; üzleti becslések és értékelések üzleti ügyekben; üzleti értékelések készítése,
irányítása; szaniterberendezésekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; bútorokkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások; fémárukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások.
36

Beruházási tanácsadás; beruházások elemzése; infrastruktúra-beruházásokkal kapcsolatos pénzügyi

szaktanácsadás; beruházások, befektetések felügyelete; ingatlanberuházási tanácsadás; pénzügyi tanácsadás;
tőkebefektetési tanácsadás; befektetésekkel kapcsolatos pénzügyi tanácsadás; vagyonkezeléssel, befektetéssel
kapcsolatos tanácsadás; ingatlanokhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; tanácsadási szolgáltatások
ingatlanbecsléssel kapcsolatban; pénzügyi gazdasági tanácsadási szolgáltatások; ingatlanhoz kapcsolódó
befektetési tanácsadási szolgáltatások; tanácsadási szolgáltatások ingatlan-tulajdonjoggal kapcsolatban; vállalati
ingatlanhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; lakásbiztosítással kapcsolatos tanácsadási és ügynöki
szolgáltatások; ingatlanvagyon tervezés; magánvagyon befektetési tervezés; ingatlanprojektekkel kapcsolatos
pénzügyi tervezés; ingatlanokkal kapcsolatos tervezési szolgáltatások [pénzügyek rendezése]; ingatlanértékelés;
bérelt tulajdon, ingatlan pénzügyi értékelése; tulajdon értékbecslések és pénzügyi értékelések; fűtési költségekkel
kapcsolatos pénzügyi értékelések; fejlesztési projektek finanszírozása; lakossági ingatlanbefektetési tanácsadás;
lakótelepekkel kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; lakóingatlanokkal kapcsolatos ügynökségi
szolgáltatások; lakóingatlanokkal kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; tanácsadás lakóingatlanokra
vonatkozó jelzálogokkal kapcsolatban; jelzáloggal kapcsolatos és kölcsönzési szolgáltatások; állandó szállások
bérbeadása és kölcsönzése; építési projektek pénzügyi menedzsmentje.
37

Építési tanácsadó szolgáltatások; mélyépítési, építőmérnöki tanácsadás; épületfelújítással kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; aszfaltozással kapcsolatos, tanácsadási szolgáltatások; csőfektetéssel kapcsolatos
tanácsadási szolgáltatások; épületek lebontásához kapcsolódó tanácsadó szolgáltatások; világítóberendezések
üzembe helyezéséhez kapcsolódó tanácsadás; vízvezetékek karbantartásával kapcsolatos tanácsadói
szolgáltatások; vízvezetékek javításával kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások; vízvezetékek beszerelésével
kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások; épületek átépítésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;
klímarendszerek javításával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; ingatlantulajdon renoválásával kapcsolatos
tanácsadási szolgáltatások; épületek karbantartásával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; árkok
helyreállításával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; kotrással, ásással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;
vízvezetékek karbantartásával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; klímarendszerek karbantartásával
kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; vízvezetékek beszerelésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;
útburkolási projektekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; vízvezetékek javításával kapcsolatos tanácsadási
szolgáltatások; épületek javításával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; személyszállító felvonók
üzembehelyezéséhez kapcsolódó tanácsadás; takarításhoz kapcsolódó tájékoztatás, tanácsadás és szaktanácsadás;
tűzmegelőzési berendezések üzembe helyezéséhez kapcsolódó tanácsadás; közüzemi létesítmények építésével
kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; épület-automatizálási berendezések üzembe helyezéséhez kapcsolódó
tanácsadás; fűtő és hűtőberendezések üzembe helyezéséhez kapcsolódó tanácsadás; mechanikus és villamos
berendezések karbantartásához és javításához kapcsolódó tanácsadás; szilárd tüzelőanyagú fűtőrendszerek
üzembe helyezésével, beszerelésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; közüzemi létesítmények építésével
kapcsolatos konzultációs, tájékoztatási és tanácsadási szolgáltatások; épületek szakértői felújítása; földkiemelési
szolgáltatások közüzemi vezetékek helyének ellenőrzésére; épületek kivitelezése; építéscontrolling,
kivitelezés-felügyelet; ipari építkezések kivitelezése; gipszkarton kivitelezési szolgáltatások; villamossági,
elektronikai kivitelezési szolgáltatások; vízalatti építés és kivitelezés; bontási munkák, szolgáltatások; leszerelési,
bontási szolgáltatások; építés, építkezés és bontás; javítás és karbantartás épületek bontásakor; vasútépítés; vasúti
infrastruktúra építése; vasúti alépítmények, pályatestek építése; lakóépületek, lakóhelyiségek takarítása;
lakóingatlan-építés; lakóterületek létesítése; lakóingatlanok építése; lakóházak takarítása; lakóépületek javítása és
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karbantartása; lakó- és kereskedelmi épületek építése; lakóhelyi biztonsági berendezések üzembehelyezése;

tartozékok és szerelvények felszerelése lakóhelyiségekben; napelemes áramellátó rendszerek üzembe helyezése
nem lakóépületekhez; autópályák építése; autópálya-hálózatok építése; autópályák építése megrendelésre;
útépítés; útjavító, útépítő gépek kölcsönzése; alagútépítés; bevonatok, burkolatok felvitele alagutakra; alagutak
építése; építőszerszámok kölcsönzése; építőipari felszerelések kölcsönzése; építőipari gépek kölcsönzése;
építkezéshez használt gépek, szerszámok és berendezések kölcsönzése; építéshez és építkezéshez használt
berendezések kölcsönzésével kapcsolatos információnyújtás; folyadékszállító csővezeték hálózatok létesítése;
folyadékot szállító tömlőket tartalmazó rendszerek karbantartása és javítása; közművek építése; közművekkel
kapcsolatos építési információk szolgáltatása; közművek bevezetése építési területeken; elektromos vezetékek
felújítása, javítása és karbantartása; elektromos világító- és áramellátó rendszerek üzembe helyezése;
villanyszerelők által nyújtott szolgáltatások; építési területek szintezése; építési területek elegyengetése; építési
területek előkészítése; vízvezeték szerelés, gáz és víz bevezetése; vízvezetékszerelés és üvegezés; vakolás
[vakolási munkák]; asztalosmunkák [javítás]; padlóburkolási szolgáltatások; festési munkák; épületek festése és
mázolása; ablakok üvegezése; üvegezés, üvegek, ablakok, rolók beszerelése, karbantartása és javítása; üvegezés;
tetőfedési szolgáltatások; fűtéstechnikai szolgáltatások; központi fűtésrendszerek üzembe helyezése; fűtési
rendszerek karbantartása és javítása; központi fűtés beszerelése; központi fűtés üzembe helyezése; építési
menedzsment; építési szolgáltatások; építési munka felügyelete; építési projektmenedzsment szolgáltatások;
építési tárgyú információk; építési állványzatok, munka- és építési platformok bérbeadása; építési telkek
kialakítása, hasznosítása; telkek, építési területek megtisztítása; általános építési vállalkozói szolgáltatások;
építési tárgyú információk biztosítása; mélyépítési projektek építési felügyelete; építési munkálatok javítása;
csatornafektetéssel kapcsolatos földalatti építési munkák; szennyvízcsatornákkal kapcsolatos földalatti építési
munkák; építőmérnöki munkák helyszíni építési felügyelete; alapozással kapcsolatos földalatti építési munkák;
lakáscélú építéssel kapcsolatos építési szolgáltatások; vezetékekkel kapcsolatos földalatti építési munkák;
csővezetékekkel kapcsolatos földalatti építési munkák; építési [építkezési] és javítási szolgáltatások; gázellátó
csövekkel kapcsolatos földalatti építési munkák; vízellátó hálózattal kapcsolatos földalatti építési munkák; ipari
célú építéssel kapcsolatos építési szolgáltatások; vízellátó csövekkel kapcsolatos földalatti építési munkák;
hidraulikus eszközökkel végzett építési szolgáltatások.
42

Lakberendezési tanácsadás; technológiai tanácsadás; tervezési tanácsadás; energiatakarékossági tanácsadás;

műszaki tanácsadó szolgáltatások; építészeti tanácsadó szolgáltatások; mérnöki tanácsadó szolgáltatások;
belsőépítészettel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; földrajzi tervezéssel kapcsolatos tanácsadó
szolgáltatások; tanácsadó szolgáltatások építési folyamodványokkal kapcsolatban; építészeti tervezéssel
kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; tűzmegelőzéssel kapcsolatos szaktanácsadás, műszaki tanácsadás; műszaki
tanácsadás a fénytechnika területén; technikai tanácsadás a környezettudomány területén; tanácsadási
szolgáltatások az építészettel kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások a környezetvédelemmel kapcsolatban;
tanácsadási szolgáltatások tavak tervezésével kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások futballpályák tervezésével
kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások helyiségek tervezésével kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások
mérnöki tervezéssel kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások az energiahatékonysággal kapcsolatban; tanácsadási
szolgáltatások épületek tervezésével kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások a környezetbiztonsággal
kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások az energiafelhasználással kapcsolatban; belsőépítészeti tervező
szolgáltatások, információnyújtás és tanácsadás; gépészeti elemzéssel kapcsolatos technológiai tanácsadási
szolgáltatások; műszaki tervezés és tanácsadás a fénytechnika területén; tanácsadás az építészet és építészeti
tervezés területén; építészeti tervezés; belsőépítészeti tervezés; mérnöki tervezés; fürdőszobatervezés; konyhák
tervezése; szállodák tervezése; úthálózatok tervezése; épületek tervezése; emlékművek tervezése; üzlethelyiségek
tervezése; boltok tervezése; bárok tervezése; épületbővítések tervezése; sportlétesítmények tervezése;
fürdőszobák tervezése; redőnyök tervezése; tárolórendszerek tervezése; csővezetékek tervezése;
világítórendszerek tervezése; tervezési szolgáltatások; belsőépítészeti tervezések; építészeti tervező
szolgáltatások; építészeti tervezés várostervezéshez; kereskedelmi belsőépítészeti tervezés; grafikus tervezés,
design; mérnöki tervezési szolgáltatások; beltéri dekoráció tervezése; többemeletes irodatornyok tervezése;
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díszítő szerkezetek tervezése; irodai terek tervezése; üzlet felszerelés rendszerek tervezése; lakóparkok,

lakótelepek tervezése; építészeti tervezési szolgáltatások; gyermekgondozó létesítmények tervezése; kiállítási
standok tervezése; díszítő minták tervezése; pubok [sörözők] tervezése; bevásárló központok tervezése; beltér
tervezési szolgáltatások; fürdőszoba-tervezési szolgáltatások; vendéglátóipari egységek tervezése; szállodák,
hotelek tervezése; épületek külsejének tervezése; színházi világítás tervezése; mérési rendszerek tervezése;
tervezetek/tervek kidolgozása; tervezéssel kapcsolatos kutatások; mérnöki tervezés és konzultáció; ingatlanokhoz
kapcsolódó tervezési szolgáltatások; éttermekkel kapcsolatos tervezési szolgáltatások; lakóingatlanokhoz
kapcsolódó tervezési szolgáltatások; fürdőkkel kapcsolatos tervezési szolgáltatások; ellenőrzött környezetű
épületek tervezése; pubok tervezése [tervrajz készítés]; építészeti tervezési[dizájn] szolgáltatások; építészettel
kapcsolatos tervezési szolgáltatások; sportlétesítmények tervezése és kialakítása; konyhák tervezése és
kialakítása; lakóparkok tervezése és kialakítása; irodák tervezése és tervkészítése; építőmérnöki, mélyépítési
tervezési szolgáltatások; tervezési szolgáltatások ideiglenes szerkezetekhez; tervezési szolgáltatások
nagyszilárdságú szerkezetekhez; tervezéssel kapcsolatos mérnöki konzultáció; tervezéssel kapcsolatos jelentések
készítése; belsőépítészeti tervezéssel kapcsolatos szaktanácsadás; építészeti tervezéshez kapcsolódó
szakszolgáltatások; lakóközösségek tervezésével kapcsolatos szolgáltatások; építészeti szolgáltatások
bevásárlóközpontok tervezéséhez; építészeti szolgáltatások épületek tervezéséhez; építészeti szolgáltatások
irodaépületek tervezéséhez; tervezőgrafikával kapcsolatos jelentések készítése; tervezési szolgáltatások irodák
berendezésével kapcsolatban; tiszta terek tervezése [clean room]; fűtőberendezésekkel kapcsolatos műszaki
tervezési szolgáltatások; környezeti tervezéshez kapcsolódó konzultációs szolgáltatások; szerkezetek tervezésével
kapcsolatos műszaki szolgáltatások; építészeti szolgáltatások kereskedelmi épületek tervezéséhez; építészeti
szolgáltatások ipari létesítmények tervezéséhez; építészeti szolgáltatások kiskereskedelmi létesítmények
tervezéséhez; építészeti szolgáltatások irodai létesítmények tervezéséhez; kül- és beltéri tervezési, kivitelezési
szolgáltatások; építészethez kapcsolódó számítógéppel támogatott tervezési szolgáltatások;
szennyvízcsatorna-rendszerek műszaki formatervezése és tervezése; szennyvíztisztító telepek műszaki
formatervezése és tervezése; fürdők, fürdőkádak beszerelésével kapcsolatos tervezési szolgáltatások; vízellátó
berendezésekkel kapcsolatos műszaki tervezési szolgáltatások; építészeti tervezéssel kapcsolatos tájékoztatás
weboldalon keresztül; várostervezéssel és városi kereskedelmi létesítményekkel kapcsolatos tervezés; műszaki
tervezés és műszaki projektmenedzsment világítóberendezések fejlesztéséhez; technológiai szolgáltatások és a
hozzájuk kapcsolódó tervezés; épületek hibáinak kijavítására szolgáló javító kezelés kidolgozása, tervezése;
építési tervekkel, projektekkel kapcsolatos, számítógéppel segített tervezési szolgáltatások; mérnöki munkák
tervezése földterületek árvíz általi elárasztásának megelőzéséhez; gáz-, víz- és szennyvízcső vezetékek műszaki
formatervezése és tervezése; tiszta terek tervezésére és elrendezésének kidolgozására vonatkozó szolgáltatások;
építészeti tervezési szolgáltatások a közlekedés és a szállítás területén; fúrólyukak, furatok felmérése, ellenőrzése;
tervezéssel kapcsolatos műszaki értékelések; geológiai becslések, értékelések és kutatások; építési projektek
fejlesztése; ipari fejlesztési szolgáltatások; talaj mozgatási technológiával [útépítés] kapcsolatos műszaki
konzultáció; talajmintavétel elemzési célokra; fűtéstervezés; építési tervkészítés; építési tervek készítése; mérnöki
építési rendszerek tervezése; műszaki projekttanulmányok készítése építési projektekhez.
( 111 ) 229.207
( 151 ) 2019.10.02.
( 210 ) M 19 00173
( 220 ) 2019.01.22.
( 732 ) Ranyák György, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Mikófalvi Gábor, Budapest
( 541 ) CSÖPI
( 511 ) 10

Gyógyászati készülékek és eszközök; meleg levegővel működő gyógyászati készülékek; pumpák

gyógyászati használatra; orrüreg tisztítására szolgáló készülékek; orrváladék-eltávolító eszközök.
( 111 ) 229.208
M2464
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( 151 ) 2019.10.02.
( 210 ) M 19 00185
( 220 ) 2019.01.23.
( 732 ) EXCELLENT GAME Mozgásakadémia és Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft., Székesfehérvár (HU)
( 740 ) Dr. Pankotai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25
41

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.
Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 111 ) 229.209
( 151 ) 2019.10.02.
( 210 ) M 19 00764
( 220 ) 2019.03.11.
( 732 ) Joó Géza Imre, Drávakeresztúr (HU)
( 541 ) CROSSART
( 511 ) 41

Szórakoztatás, kulturális tevékenység, kiadói tevékenység.

( 111 ) 229.210
( 151 ) 2019.10.02.
( 210 ) M 19 00330
( 220 ) 2019.02.05.
( 732 ) Kunság-Szesz Zrt., Kiskőrös (HU)
( 546 )

( 511 ) 33

Szeszesitalok.

( 111 ) 229.211
( 151 ) 2019.10.02.
( 210 ) M 19 00329
( 220 ) 2019.02.05.
( 732 ) Paizs-Tar Ildikó, Jászfényszaru (HU)
( 541 ) TIKOTEX
( 511 ) 41

Nevelés, szakmai képzés, művészképző tanfolyam szervezése, kiállítások szervezése, alkotótáborok

szervezése, textilszobrász képzés szervezése, kézműves foglalkozások szervezése.
( 111 ) 229.212
M2465
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( 151 ) 2019.10.02.
( 210 ) M 19 00517
( 220 ) 2019.02.19.
( 732 ) Great Getzby Kft., Budapest (HU)
( 740 ) BRAND WAY & COMPASS Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Kereskedelmi ügyletek kereskedelem és szolgáltatás területeken, beleértve az internetes kereskedelmet is;

kereskedelmi és szolgáltatói reklám és marketing tevékenységek; kiállítások és termékbemutatók szervezése és
lebonyolítása.
38

Kereskedelmi és szolgáltató épületek, és irodaházak üzemeltetése; ingatlanközvetítés; ingatlanok

bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok értékbecslése; ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanügynökség;
irodahelyiségek bérbeadása; vagyonkezelés; biztosítási ügyletek.
( 111 ) 229.213
( 151 ) 2019.10.02.
( 210 ) M 19 00331
( 220 ) 2019.02.05.
( 732 ) CECZ Közép-európai Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 111 ) 229.216
( 151 ) 2019.10.02.
( 210 ) M 19 00169
( 220 ) 2019.01.21.
( 732 ) Kiss Henriette, Érd (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

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

( 111 ) 229.217
( 151 ) 2019.10.02.
( 210 ) M 19 00335
( 220 ) 2019.02.05.
( 732 ) Nem Csapom Be Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) Dr. Győrfi András, Debrecen
( 546 )
( 511 ) 39

Taxi szolgáltatások; utazás és utasok szállítása, sofőrszolgáltatás; szállítás.

( 111 ) 229.218
( 151 ) 2019.10.02.
( 210 ) M 19 00340
( 220 ) 2019.02.05.
( 732 ) Jakab Róbert Ervin, Budapest (HU)
M2466
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( 740 ) dr. Antal György Károly, Gyöngyös

( 546 )

( 511 ) 41

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

( 111 ) 229.219
( 151 ) 2019.10.07.
( 210 ) M 19 00345
( 220 ) 2019.02.05.
( 732 ) PQRS Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 9

Számítógépes szoftverek dinamikus weboldalak létrehozásához; szoftverek online hirdetések weboldalakon

történő kialakításához; szoftverek online reklámok bérbeadásához weboldalakon.
16

Nyomtatott hirdetések; hirdetési kiadványok.

35

Harmadik fél weboldalakból álló címtárainak biztosítása üzleti ügyletek megkönnyítéséhez; internetes

weboldalakként használható reklámok összeállítása; marketinggel kapcsolatos információnyújtás weboldalakon
keresztül; számítógépes hálózatok és weboldalak online reklámozása; weboldalakként használt reklámanyagok
összeállítása; weboldalakként használt reklámok összeállítása; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül;
termékek és szolgáltatások reklámozására szolgáló felület biztosítása weboldalakon; üzleti weboldalak
reklámozása; weboldalakon biztosított felületek termékek és szolgáltatások reklámozására; weboldalakon
rendelkezésre álló hely biztosítása áruk és szolgáltatások reklámozása céljából; weboldalakon található hirdetési
helyek bérbeadása; hirdetés elektronikus médián, főként interneten keresztül; hirdetés és reklámozás; hirdetések
elhelyezése; hirdetések és reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, reklámcédulák és minták] terjesztése;
hirdetések készítése és elhelyezése; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési és reklámozási szolgáltatások
televíziós, rádiós, postai úton; hirdetési hely bérbeadása; hirdetési felület online kölcsönzése; hirdetési felület
kölcsönzése; hirdetési hely rendelkezésre bocsátása; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre bocsátása;
hirdetésszervezés; interneten keresztül biztosított hirdetési szolgáltatások; internetes hirdetési felületek
rendelkezésre bocsátása és bérbeadása; internetes hirdetési felület bérbeadása; pay per click (ppc) hirdetés; online
hirdetési hálózaton biztosított összepárosítási szolgáltatások a hirdetők weboldalakkal történő összehozása
céljából; reklámok, hirdetések összeállítása; reklámok és kereskedelmi hirdetések terjesztése; reklámozás,
hirdetés mobiltelefonos hálózatokon keresztül; reklámozással, hirdetéssel kapcsolatos statisztikák összeállítása;
reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek.
38

Hozzáférés biztosítása tartalmakhoz, weboldalakhoz és portálokhoz; hozzáférés tartalmakhoz,

weboldalakhoz és portálokhoz; információs távközlés (beleértve a weboldalakat); weboldal továbbító
szolgáltatások; weboldalakhoz való hozzáférés biztosítása.
43

Személyre szabott étrendtervezési szolgáltatások weboldalon keresztül.

( 111 ) 229.220
( 151 ) 2019.10.02.
( 210 ) M 19 00177
( 220 ) 2019.01.21.
( 732 ) Szarvasi Háztartásigép Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Balogh-B.Szabó-Jean-Zalavári és Társai ügyvédi iroda, Budapest

M2467
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( 546 )

( 511 ) 11

Automata kávéfőző készülékek; elektromos kávéfőzőgépek; elektromos kávéfőzők; elektromos kávéfőzők

háztartási használatra; háztartási kávéfőzők [elektromos]; kávéfőzőgépek, elektromos; kávéfőzők, elektromos;
perkolátorral felszerelt elektromos kávéfőzők; presszó kávéfőzők; vezeték nélküli elektromos kávéfőzők; asztali
lámpák; éjjeli lámpák; elektromos lámpák beltéri világításhoz; elektromos lámpák kültéri világításhoz; halogén
lámpák; talapzatos lámpák.
21

Kávéfőzők, nem elektromos; nem elektromos dugattyús kávéfőzők; vákuumos kávéfőzők.

( 111 ) 229.221
( 151 ) 2019.10.02.
( 210 ) M 19 00338
( 220 ) 2019.02.05.
( 732 ) Jakab Róbert Ervin, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Antal György Károly, Gyöngyös
( 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.
( 111 ) 229.222
( 151 ) 2019.10.02.
( 210 ) M 19 00341
( 220 ) 2019.02.05.
( 732 ) Jakab Róbert Ervin, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Antal György Károly, Gyöngyös
( 546 )

( 511 ) 41

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

( 111 ) 229.223
( 151 ) 2019.10.02.
( 210 ) M 19 00346
( 220 ) 2019.02.06.
( 732 ) Kövecs Ferenc, Pécs (HU)

M2468
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( 546 )

( 511 ) 35
38

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

( 111 ) 229.224
( 151 ) 2019.10.02.
( 210 ) M 19 00336
( 220 ) 2019.02.05.
( 732 ) Jakab Róbert Ervin, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Antal György Károly, Gyöngyös
( 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.
( 111 ) 229.225
( 151 ) 2019.10.02.
( 210 ) M 19 00347
( 220 ) 2019.02.06.
( 732 ) Kövecs Ferenc, Pécs (HU)
( 546 )
( 511 ) 38
41

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

( 111 ) 229.226
( 151 ) 2019.10.02.
( 210 ) M 19 00188
( 220 ) 2019.01.22.
( 732 ) Familia Bergmann Kft., Balatonfüred (HU)
( 740 ) Dr. Pajor Levente, Veszprém
( 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).
M2469
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( 111 ) 229.227
( 151 ) 2019.10.02.
( 210 ) M 19 00170
( 220 ) 2019.01.21.
( 732 ) Kiss Katalin, Szolnok (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

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

( 111 ) 229.228
( 151 ) 2019.10.02.
( 210 ) M 19 00348
( 220 ) 2019.02.06.
( 732 ) Spasic Vladimir, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Szánthó Pál, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 229.229
( 151 ) 2019.10.16.
( 210 ) M 18 03768
( 220 ) 2018.12.17.
( 732 ) Raffay Boróka, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Wéber Helga, Budapest
( 546 )

( 511 ) 14

Amulettek [ékszerek]; brossok [ékszerek]; dísztűk [ékszerek]; ékszerdobozok; ékszerek; ékszerkellékek;

függők ékszerekhez; fülbevalók; gyűrűk [ékszerek]; hímzett textilből készült karkötők [ékszer]; karkötők
[ékszerek]; kulcskarikák [apró díszekkel, fityegőkkel]; kulcstartók [kulcskarikák apró díszekkel, fityegőkkel];
láncok [ékszerek]; medálok [ékszerek]; nyakláncok [ékszerek]; zománcozott ékszerek.
25

Atlétatrikók; fejfedők [kalapáruk]; felsőruházat; női ruhák; pólók; ruházati cikkek; pulóverek; sapkák;

strandruhák; szoknyák.
41

Dalírás; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy

oktatás]; stúdiószolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai;
zeneszerzés.
( 111 ) 229.237
( 151 ) 2019.10.04.
( 210 ) M 18 00393
M2470
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( 220 ) 2018.02.07.
( 732 ) CLAIR & CURTIS COMMUNICATION Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Solti Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) REAL PEOPLE MARKETING
( 511 ) 35

Értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók

tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;
kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; marketing szolgáltatások; reklámanyagok (röplapok,
prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; szponzorok felkutatása; termékminták, áruminták
terjesztése.
( 111 ) 229.238
( 151 ) 2019.10.04.
( 210 ) M 18 01550
( 220 ) 2018.05.22.
( 732 ) Bodrogi Bau Kft., Hódmezővásárhely (HU)
( 740 ) Dr. Horváth László ügyvéd, Hódmezővásárhely
( 541 ) Greenland
( 511 ) 17

Szigetelő anyagok; hőálló szigetelő anyagok; előre megformált szigetelő elemek; építőipari szigetelőhabok;

időjárásvédő szigetelőanyagok; poliuretán habból készült szigetelőanyagok; épületek védelmére használt
szigetelések; épületszigetelésként használt habfóliák, hablapok; ipari burkolatok épületszigeteléshez; kis sűrűségű
poliuretán hab szigeteléshez; polisztirol panelek szigetelési célokra; poliuretán hab szigetelési célokra; poliuretán
hab tömbökben szigeteléshez; ragasztók szigeteléshez; szigetelés építkezési célokra; szigetelő anyagból készült
lapok gyártásban való felhasználásra; szigetelő vakolat; üvegszálas hálók, szövetek szigetelési célokra;
üvegszálak épületszigetelések gyártásához; tetőszigetelő anyagok; szigetelőanyagok építőipari felhasználásra;
üvegszálból készült szövetek szigetelésre; üvegszövet háló; vékonyvakolat; eps szigetelő lemezek ragasztva.
( 111 ) 229.239
( 151 ) 2019.10.04.
( 210 ) M 18 01551
( 220 ) 2018.05.22.
( 732 ) Bodrogi Bau Kft., Hódmezővásárhely (HU)
( 740 ) Dr. Horváth László ügyvéd, Hódmezővásárhely
( 541 ) Ecoland
( 511 ) 17

Előre megformált szigetelő elemek; építőipari szigetelőhabok; épületek védelmére használt szigetelések;

épületszigetelésként használt habfóliák, hablapok; hőálló szigetelő anyagok; időjárásvédő szigetelőanyagok; ipari
burkolatok épületszigeteléshez; kis sűrűségű poliuretán hab szigeteléshez; polisztirol panelek szigetelési célokra;
poliuretán hab szigetelési célokra; poliuretán hab tömbökben szigeteléshez; poliuretán habból készült
szigetelőanyagok; ragasztók szigeteléshez; szigetelés építkezési célokra; szigetelő anyagból készült lapok
gyártásban való felhasználásra; szigetelő anyagok; szigetelő vakolat; üvegszálas hálók, szövetek szigetelési
célokra; üvegszálak épületszigetelések gyártásához; tetőszigetelő anyagok; szigetelőanyagok építőipari
felhasználásra; üvegszálból készült szövetek szigetelésre; üvegszövet háló; vékonyvakolat; eps szigetelő lemezek
ragasztva.
( 111 ) 229.240
( 151 ) 2019.10.08.
( 210 ) M 18 03558
( 220 ) 2018.11.30.
( 732 ) Tóth Julianna, Budapest (HU)
( 541 ) AVIVA STÚDIÓ
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Nevelés; sport és kulturális tevékenység.

Higiéniai és szépségápolási szolgáltatás; testedzéssel kapcsolatos szolgáltatások; állapotfelmérés; sport- és

szabadidős tevékenységek; stresszkezelési szolgáltatások; oktatás, nevelés, életmód és sporttevékenységek;
interneten keresztüli szolgáltatások; sportoktatás; egészséggel és életmóddal kapcsolatos szolgáltatások;
táplálkozási tanácsadás; szabadidős rendezvények; aromaterápia; életmód és egészség szolgáltatások;
méregtelenítési és természetes terápiás szolgáltatások.
( 111 ) 229.241
( 151 ) 2019.10.04.
( 210 ) M 18 01663
( 220 ) 2018.06.01.
( 732 ) Honvédelmi Sportszövetség, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Fazekas B. Róbert, Budapest
( 541 ) Honvédelmi Szövetség
( 511 ) 41
45

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

( 111 ) 229.242
( 151 ) 2019.10.04.
( 210 ) M 18 03845
( 220 ) 2018.12.20.
( 732 ) Malkombrau Hungária Kft., Tokaj (HU)
( 541 ) BAZ Beer
( 511 ) 32

Sörök.

( 111 ) 229.243
( 151 ) 2019.10.04.
( 210 ) M 19 00640
( 220 ) 2019.02.28.
( 732 ) Movie Defense Kft., Fót (HU)
( 546 )

( 511 ) 45

Őrző-védő szolgáltatások, vagyonvédelem.

( 111 ) 229.244
( 151 ) 2019.10.04.
( 210 ) M 19 00649
( 220 ) 2019.02.28.
( 732 ) Kiss Dorottya Éva, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Tanfolyamok, rendezvények szervezése; oktatás, nevelés, képzés.
M2472
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Időleges szállásadás.

44

Pszichológiai szolgáltatások.

( 111 ) 229.245
( 151 ) 2019.10.04.
( 210 ) M 19 00654
( 220 ) 2019.03.01.
( 732 ) Pharmapolis Klaszter Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) Dr. Kiss Attila Tamás, Debrecen
( 541 ) Pharmapolis
( 511 ) 35

Adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához; árubemutatás; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi
ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; átmeneti üzletmenedzsment;
beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; célzott marketing; értékesítési
promóciós szolgáltatások; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel
kapcsolatos információszerzési 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; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; import-export
ügynökségek; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba
való rendezése; írott kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok
biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi
információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások;
kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy
reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; költségelemzés; közönségkapcsolati
kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás;
kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketing szoftverkiadás keretében; marketing szolgáltatások;
médiakapcsolati szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; online piactér
biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás];
piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok; piackutatás; reklámanyagok [röplapok,
prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek
készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámlevél szolgáltatás; sajtófigyelés;
segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti
tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri
reklámozás, hirdetés (2); szponzorok felkutatása; termékminták, áruminták terjesztése; üzleti értékelések; üzleti
hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti
konzultációs szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő
vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti
tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás;
üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások;
vállalati kommunikációs szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy
reklám célokra.
41

Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; bálok szervezése; coaching [tréning]; elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása; élő előadások bemutatása;
eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangversenyek,
koncertek szervezése és lebonyolítása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; know-how átadása
(képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;
kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok; mentorálás; művészeti galériák által
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nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatás

biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; online elérhető elektronikus publikációk,
nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; partik tervezése [szórakoztatás]; sportversenyek
rendezése; szakmai átképzés; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; szemináriumok szervezése és
lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimulátorokkal nyújtott képzési szolgáltatások;
szórakoztatási szolgáltatások; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].
42

Anyagtesztelés (1); anyagtesztelés (2); bakteriológiai kutatás; biológiai kutatás; elektronikus adattárolás;

fizikai kutatások; geológiai kutatás; geológiai kutatások (1); geológiai kutatások (2); klinikai kísérletek;
kozmetikai kutatás; környezetvédelemmel kapcsolatos kutatás; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; mechanikai
kutatás; népszerűsítési anyagok grafikus tervezése; orvosi kutatás; platform-mint-szolgáltatás (PAAS);
szakszövegek írása; szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével kapcsolatos tudományos információnyújtás,
tájékoztatás és szaktanácsadás; tudományos és technológiai kutatás a természeti katasztrófák területén;
tudományos és technológiai kutatás szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban; tudományos kutatás;
tudományos laboratóriumi szolgáltatások; vegyelemzés, kémiai analízis; vegyészeti kutatás; víz alatti kutatás,
feltárás; vízelemzés.
( 111 ) 229.246
( 151 ) 2019.10.04.
( 210 ) M 19 00655
( 220 ) 2019.03.01.
( 732 ) Pharmapolis Klaszter Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) Dr. Kiss Attila Tamás, Debrecen
( 541 ) Pharmacluster
( 511 ) 35

Adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához; árubemutatás; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi
ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; átmeneti üzletmenedzsment;
beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; célzott marketing; értékesítési
promóciós szolgáltatások; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel
kapcsolatos információszerzési 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; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; import-export
ügynökségek; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba
való rendezése; írott kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok
biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi
információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások;
kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy
reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; költségelemzés; közönségkapcsolati
kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás;
kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketing szoftverkiadás keretében; marketing szolgáltatások;
médiakapcsolati szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; online piactér
biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás];
piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok; piackutatás; reklámanyagok [röplapok,
prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek
készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámlevél szolgáltatás; sajtófigyelés;
segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti
tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri
reklámozás, hirdetés (2); szponzorok felkutatása; termékminták, áruminták terjesztése; üzleti értékelések; üzleti
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hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti

konzultációs szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő
vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti
tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás;
üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások;
vállalati kommunikációs szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy
reklám célokra.
41

Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; bálok szervezése; coaching [tréning]; elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása; élő előadások bemutatása;
eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangversenyek,
koncertek szervezése és lebonyolítása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; know-how átadása
(képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;
kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok; mentorálás; művészeti galériák által
nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatás
biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; online elérhető elektronikus publikációk,
nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; partik tervezése [szórakoztatás]; sportversenyek
rendezése; szakmai átképzés; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; szemináriumok szervezése és
lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimulátorokkal nyújtott képzési szolgáltatások;
szórakoztatási szolgáltatások; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].
42

Anyagtesztelés (1); anyagtesztelés (2); bakteriológiai kutatás; biológiai kutatás; elektronikus adattárolás;

fizikai kutatások; geológiai kutatás; geológiai kutatások (1); geológiai kutatások (2); klinikai kísérletek;
kozmetikai kutatás; környezetvédelemmel kapcsolatos kutatás; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; mechanikai
kutatás; népszerűsítési anyagok grafikus tervezése; orvosi kutatás; platform-mint-szolgáltatás (PAAS);
szakszövegek írása; szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével kapcsolatos tudományos információnyújtás,
tájékoztatás és szaktanácsadás; tudományos és technológiai kutatás a természeti katasztrófák területén;
tudományos és technológiai kutatás szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban; tudományos kutatás;
tudományos laboratóriumi szolgáltatások; vegyelemzés, kémiai analízis; vegyészeti kutatás; víz alatti kutatás,
feltárás; vízelemzés.
( 111 ) 229.247
( 151 ) 2019.10.04.
( 210 ) M 19 00657
( 220 ) 2019.03.04.
( 732 ) Great Getzby Kft., Budapest (HU)
( 740 ) BRAND WAY & COMPASS Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 24
25

Textíliák; textiláruk; szövetek; vásznak.
Ruházati termékek; női-, férfi-, gyerek- és babaruhák; cipők; szandálok; sportcipők; lábbelik; gyógy- és

normál papucsok; kendők; kabátok; kalapok; táskák; harisnyák; zoknik; blúzok; ingek; pólók; kosztümök;
öltönyök; nyakkendők; kesztyűk; pulóverek; ruházati kiegészítők; női-, férfi- gyerek alsóneműk; fürdőruhák;
sportruházat; szabadidőruházat; sálak; fej- és csuklópántok.
35

Ruházati termékek, női-, férfi-, gyerek- és babaruhák, cipők, szandálok, sportcipők, lábbelik, gyógy- és

normál papucsok, kendők, kabátok, kalapok, táskák, harisnyák, zoknik, blúzok, ingek, pólók, kosztümök,
öltönyök, nyakkendők, kesztyűk, pulóverek, ruházati kiegészítők, női-, férfi- gyerek alsóneműk, fürdőruhák,
sportruházat, szabadidőruházat, sálak, fej- és csuklópántok, telefon- és kulacstartók kereskedelmi ügyleteinek
bonyolítása, beleértve internetes kereskedelmet is; reklámozás és marketing tevékenységek; termékbemutatók és
kiállítások szervezése és lebonyolítása; ruházati termékek, női-, férfi-, gyerek- és babaruhák, cipők, szandálok,
sportcipők, lábbelik, gyógy- és normál papucsok, kendők, kabátok, kalapok, táskák, harisnyák, zoknik, blúzok,
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ingek, pólók, kosztümök, öltönyök, nyakkendők, kesztyűk, pulóverek, ruházati kiegészítők, női-, férfi- gyerek

alsóneműk, fürdőruhák, sportruházat, szabadidőruházat, sálak, fej- és csuklópántok, telefon- és kulacstartók nagyés kiskereskedelmi értékesítése, beleértve az internetes kereskedelmet is; ruházati termékek, lábbelik és
kiegészítők export- és importkereskedelme.
( 111 ) 229.248
( 151 ) 2019.10.04.
( 210 ) M 19 00661
( 220 ) 2019.03.04.
( 732 ) WhiskyNet Kft., Szentendre (HU)
( 740 ) PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 229.249
( 151 ) 2019.10.04.
( 210 ) M 19 00809
( 220 ) 2019.03.13.
( 732 ) WinFinity Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Laurel
( 511 ) 39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 229.250
( 151 ) 2019.10.04.
( 210 ) M 19 01358
( 220 ) 2019.04.24.
( 732 ) Sager Pharma Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Arthrevin
( 511 ) 5

Étrendkiegészítők gyógyászati célokra; humán étrendkiegészítők.

( 111 ) 229.251
( 151 ) 2019.10.04.
( 210 ) M 19 01356
( 220 ) 2019.04.24.
( 732 ) Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) GONDA Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Jófiúk
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlés.

41

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

( 111 ) 229.252
( 151 ) 2019.10.04.
( 210 ) M 19 01352
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( 220 ) 2019.04.23.
( 732 ) HELL ENERGY Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) STRONG FOCUS
( 511 ) 32

Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; vizek (italok); gyümölcsitalok és

gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz; izotóniás italok; zöldséglevek; energiaitalok.
( 111 ) 229.253
( 151 ) 2019.10.10.
( 210 ) M 19 00817
( 220 ) 2019.03.14.
( 732 ) WIM GROUP Kft., Budapest (HU)
( 541 ) HOLI
( 511 ) 2

Festékporok, világító festékek, foszforeszkáló festékek, szórható festékek, bőrre használatos festékek; színes

fluoreszkáló porok.
41

Zenei rendezvények szervezése, táncos rendezvények, vállalati rendezvények (szórakoztatás); szórakoztatási

célú rendezvényszervezés; zenés szórakoztató rendezvények szervezése, kulturális célú rendezvények szervezése;
jegyvásárlási szolgáltatások szórakoztató rendezvényekhez, jegyinformációs szolgáltatások szórakoztató
rendezvényekhez; szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; élő szórakoztató rendezvények
szervezése és lebonyolítása; művészek fellépésének lefoglalása rendezvényekre (szponzori, promoter
szolgáltatások); jegyfoglalási szolgáltatások előadásokra és más szórakoztató rendezvényekre; lemezlovasok, DJ
szolgáltatások partikra és különleges rendezvényekre; szórakoztatásról és szórakoztató rendezvényekről online
hálózaton és az interneten keresztül nyújtott tájékoztatás.
( 111 ) 229.254
( 151 ) 2019.10.04.
( 210 ) M 19 01351
( 220 ) 2019.04.23.
( 732 ) Hirsch Imre Lajos, Göd (HU)
( 546 )

( 511 ) 35
41

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

( 111 ) 229.255
( 151 ) 2019.10.04.
( 210 ) M 19 01349
( 220 ) 2019.04.23.
( 732 ) Lazula Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Farkas Zoltán Sándor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Lazula
( 511 ) 41

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

lebonyolítása [képzés]; bálok szervezése; bentlakásos iskolák; coaching [tréning]; coaching gazdasági és
menedzselési témákban; coaching; képzési vagy oktatási szolgáltatások life coaching [életvezetési tanácsadás]
területén; oktatási szolgáltatások coaching formájában; pénzügyekkel kapcsolatos coaching; személyi coaching
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[képzés]; adatbázisokból vagy az internetről elérhető anyagok kiadása; blogírási szolgáltatások; böngészhető

kiadványok megjelentetése az interneten vagy globális számítógépes hálózaton; brosúrák kiadása; dalok kiadása;
elektronikus formátumú magazinok megjelentetése az interneten; elektronikus kiadványok megjelentetése;
eseménynaptárak kiadása; évkönyvek kiadása; fényképek közzététele; füzetek kiadása; hírlevelek kiadása;
animációs zenés szórakoztató szolgáltatások; audiovizuális bemutatók; audiovizuális prezentációs bemutatókkal
kapcsolatos szolgáltatások oktatási célokra; az interneten hallgatható [nem letölthető] digitális zene szolgáltatása;
bálok szervezése és lebonyolítása; borkóstolás [szórakoztatási szolgáltatások]; ceremóniamesteri szolgáltatások
partikhoz és különleges rendezvényekhez; csoportos rekreációs, szabadidős tevékenységek szervezése; csoportos
szabadidős tevékenységek rendezése; diákok rekreációs, szabadidős tevékenységekben való részvételének
megszervezése; dzsessz [jazz] zenével kapcsolatos fesztiválok szervezése; e-sport tevékenység; egzotikus tánc
szolgáltatások; éjszakai klubokban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; elektronikus műsorismertető
szolgáltatások; élő előadások szervezése és bemutatása; előadóművész által nyújtott szórakoztató szolgáltatások;
előre felvett szórakoztató anyagok bemutatása; esküvői szórakoztatás megszervezése; falfestő-művészeti
szolgáltatások; foglalkozások gyerekeknek [szórakoztatás/oktatás]; filmszínházi szórakoztató szolgáltatások; govagy shogi-termek biztosítása; információnyújtás kulturális tevékenységekhez; interaktív szórakoztatási
szolgáltatások; iskolai szolgáltatások [oktatás]; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; kábeltelevízión
keresztül biztosított szórakoztatás; karaoke szolgáltatások nyújtása; képzőművészeti galériák; kirándulások
szervezése szórakoztatási célokra; klubok szórakoztató szolgáltatásai; közösségi klubok szolgáltatásai
szórakoztatási célokra; közösségi sport- és kulturális események szervezése; kulturális célú bemutatók rendezése;
kulturális célú műhelyek; kulturális célú rendezvények szervezése; kulturális és oktatási célú kongresszusok és
konferenciák szervezése; kulturális szolgáltatások; látogatókat vonzó látványosságok biztosítása szórakoztatási
célokra; lemezlovas [dj] szolgáltatások; létesítmények biztosítása szórakoztatási célokra; mentorálás; mozi
szolgáltatások; népszerű szórakoztató szolgáltatások; oktatás és képzés a zene és szórakoztatás terén; oktatás és
tanítás; online egyidejű adatfolyammal nyújtott szórakoztató szolgáltatások; online szórakoztatás; összejövetelek
szervezése a szórakoztatás területén; partik tervezése és lebonyolítása [szórakoztatás]; partik tervezésével
kapcsolatos konzultáció; rádió- és televízióprogram készítése; rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások;
rekreációs, szabadidős célú ünnepségek szervezése; rekreációs, szabadidős fesztiválok szervezése; rekreációs,
szabadidős klubszolgáltatások nyújtása; rekreációval, szabadidővel kapcsolatos információs szolgáltatások;
show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; szabadidő eltöltésével kapcsolatos tájékoztatás;
szabadidős információs szolgáltatások; szabadidős létesítmények biztosítása; szabadidős létesítmények
üzemeltetése; szabadidős, rekreációs célú műhelyek; szabadidős, rekreációs tevékenységek szervezése;
szabadidős szolgáltatások; szabadidős tevékenységek biztosítása; szabadidős tevékenységekhez használt
helyszínek rendelkezésre bocsátása; szállodák által biztosított szórakoztatási szolgáltatások; szerencsejáték (és
fogadásszervezés).
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; átmeneti pihenőhelyek biztosítása utasok részére; átmeneti

szálláskiadás; átmeneti szállások foglalása; átmeneti szállások kiadása; bebútorozott ideiglenes szálláshelyek
biztosítása; elszállásolási szolgáltatások; helyszínek biztosítása rendezvényekhez, ideiglenes irodai férőhelyek és
termek biztosítása; ideiglenes szállás szervezése és biztosítása; közösségi célú helyiségek bérbeadása; pavilonok
kölcsönzése, bérbeadása; rendezvényhelyiségek, valamint ideiglenes iroda- és tárgyalóhelyiségek biztosítása;
szállás biztosítása klubok, csoportok tagjainak; szállásadási szolgáltatások összejövetelekhez; szállásadással
kapcsolatos irodai szolgáltatások; szoba- és terembérlési szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás];
bankett szolgáltatások; bár- és éttermi szolgáltatások; kávéházi szolgáltatás; vállalati vendéglátás (étel és ital
szolgáltatása); vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás].
( 111 ) 229.256
( 151 ) 2019.10.04.
( 210 ) M 19 01348
( 220 ) 2019.04.23.
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( 732 ) Lazula Kft., Budapest (HU)

( 740 ) Dr. Farkas Zoltán Sándor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

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

lebonyolítása [képzés]; bálok szervezése; bentlakásos iskolák; coaching [tréning]; coaching gazdasági és
menedzselési témákban; coaching; képzési vagy oktatási szolgáltatások life coaching [életvezetési tanácsadás]
területén; oktatási szolgáltatások coaching formájában; pénzügyekkel kapcsolatos coaching; személyi coaching
[képzés]; adatbázisokból vagy az internetről elérhető anyagok kiadása; blogírási szolgáltatások; böngészhető
kiadványok megjelentetése az interneten vagy globális számítógépes hálózaton; brosúrák kiadása; dalok kiadása;
elektronikus formátumú magazinok megjelentetése az interneten; elektronikus kiadványok megjelentetése;
eseménynaptárak kiadása; évkönyvek kiadása; fényképek közzététele; füzetek kiadása; hírlevelek kiadása;
animációs zenés szórakoztató szolgáltatások; audiovizuális bemutatók; audiovizuális prezentációs bemutatókkal
kapcsolatos szolgáltatások oktatási célokra; az interneten hallgatható [nem letölthető] digitális zene szolgáltatása;
bálok szervezése és lebonyolítása; borkóstolás [szórakoztatási szolgáltatások]; ceremóniamesteri szolgáltatások
partikhoz és különleges rendezvényekhez; csoportos rekreációs, szabadidős tevékenységek szervezése; csoportos
szabadidős tevékenységek rendezése; diákok rekreációs, szabadidős tevékenységekben való részvételének
megszervezése; dzsessz [jazz] zenével kapcsolatos fesztiválok szervezése; e-sport tevékenység; egzotikus tánc
szolgáltatások; éjszakai klubokban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; elektronikus műsorismertető
szolgáltatások; élő előadások szervezése és bemutatása; előadóművész által nyújtott szórakoztató szolgáltatások;
előre felvett szórakoztató anyagok bemutatása; esküvői szórakoztatás megszervezése; falfestő-művészeti
szolgáltatások; foglalkozások gyerekeknek [szórakoztatás/oktatás]; filmszínházi szórakoztató szolgáltatások; govagy shogi-termek biztosítása; információnyújtás kulturális tevékenységekhez; interaktív szórakoztatási
szolgáltatások; iskolai szolgáltatások [oktatás]; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; kábeltelevízión
keresztül biztosított szórakoztatás; karaoke szolgáltatások nyújtása; képzőművészeti galériák; kirándulások
szervezése szórakoztatási célokra; klubok szórakoztató szolgáltatásai; közösségi klubok szolgáltatásai
szórakoztatási célokra; közösségi sport- és kulturális események szervezése; kulturális célú bemutatók rendezése;
kulturális célú műhelyek; kulturális célú rendezvények szervezése; kulturális és oktatási célú kongresszusok és
konferenciák szervezése; kulturális szolgáltatások; látogatókat vonzó látványosságok biztosítása szórakoztatási
célokra; lemezlovas [dj] szolgáltatások; létesítmények biztosítása szórakoztatási célokra; mentorálás; mozi
szolgáltatások; népszerű szórakoztató szolgáltatások; oktatás és képzés a zene és szórakoztatás terén; oktatás és
tanítás; online egyidejű adatfolyammal nyújtott szórakoztató szolgáltatások; online szórakoztatás; összejövetelek
szervezése a szórakoztatás területén; partik tervezése és lebonyolítása [szórakoztatás]; partik tervezésével
kapcsolatos konzultáció; rádió- és televízióprogram készítése; rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások;
rekreációs, szabadidős célú ünnepségek szervezése; rekreációs, szabadidős fesztiválok szervezése; rekreációs,
szabadidős klubszolgáltatások nyújtása; rekreációval, szabadidővel kapcsolatos információs szolgáltatások;
show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; szabadidő eltöltésével kapcsolatos tájékoztatás;
szabadidős információs szolgáltatások; szabadidős létesítmények biztosítása; szabadidős létesítmények
üzemeltetése; szabadidős, rekreációs célú műhelyek; szabadidős, rekreációs tevékenységek szervezése;
szabadidős szolgáltatások; szabadidős tevékenységek biztosítása; szabadidős tevékenységekhez használt
helyszínek rendelkezésre bocsátása; szállodák által biztosított szórakoztatási szolgáltatások; szerencsejáték (és
fogadásszervezés).
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; átmeneti pihenőhelyek biztosítása utasok részére; átmeneti

szálláskiadás; átmeneti szállások foglalása; átmeneti szállások kiadása; bebútorozott ideiglenes szálláshelyek
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biztosítása; elszállásolási szolgáltatások; helyszínek biztosítása rendezvényekhez, ideiglenes irodai férőhelyek és

termek biztosítása; ideiglenes szállás szervezése és biztosítása; közösségi célú helyiségek bérbeadása; pavilonok
kölcsönzése, bérbeadása; rendezvényhelyiségek, valamint ideiglenes iroda- és tárgyalóhelyiségek biztosítása;
szállás biztosítása klubok, csoportok tagjainak; szállásadási szolgáltatások összejövetelekhez; szállásadással
kapcsolatos irodai szolgáltatások; szoba- és terembérlési szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás];
bankett szolgáltatások; bár- és éttermi szolgáltatások; kávéházi szolgáltatás; vállalati vendéglátás (étel és ital
szolgáltatása); vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás].
( 111 ) 229.257
( 151 ) 2019.10.04.
( 210 ) M 19 01008
( 220 ) 2019.03.25.
( 732 ) Pétervári Szilvia Györgyi 50%, Jánosháza (HU)
Pétervári Csaba 50%, Jánosháza (HU)
( 541 ) Húsvéti Rock Nyuszi
( 511 ) 41

Fesztiválok szervezése szórakoztatási célokra; koncertek mint szórakoztatási szolgáltatások.

( 111 ) 229.258
( 151 ) 2019.10.04.
( 210 ) M 19 00857
( 220 ) 2019.03.18.
( 732 ) Illés János, Bodrogkisfalud (HU)
( 740 ) dr. Barta-Szabó Beáta, Tokaj
( 541 ) SZERELMI PINCE
( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok.

35

Kereskedelmi ügyletek.

43

Vendéglátás (élelmezés).

( 111 ) 229.259
( 151 ) 2019.10.04.
( 210 ) M 19 00856
( 220 ) 2019.03.18.
( 732 ) Audiofil Szalon Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Takács Tibor, Zalaegerszeg
( 541 ) audiophile szalon
( 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.
15

Hangszerek; kottatartók és hangszerállványok; karmesteri pálcák.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

( 111 ) 229.260
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( 151 ) 2019.10.04.
( 210 ) M 19 00855
( 220 ) 2019.03.17.
( 732 ) Szabó Helga, Piliscsaba (HU)
( 546 )

( 511 ) 36

Ingatlanügyletek.

( 111 ) 229.261
( 151 ) 2019.10.04.
( 210 ) M 19 00850
( 220 ) 2019.03.17.
( 732 ) Morgenstar Kft., Százhalombatta (HU)
( 546 )

( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

( 111 ) 229.262
( 151 ) 2019.10.04.
( 210 ) M 19 00442
( 220 ) 2019.02.13.
( 732 ) TSZ DEVELOPMENT Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Fütty Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Liberty Office Building
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

37

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

épületszigetelés, épülettömítés; gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; konzultáció konstrukciókról;
nyílászárók beszerelése; tetőfedő munkák.
( 111 ) 229.263
( 151 ) 2019.10.10.
( 210 ) M 19 00271
( 220 ) 2019.01.31.
( 732 ) Ignátz Birtok Kft., Máriahalom (HU)
( 541 ) Ignátz
( 511 ) 29

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

étel]; csontleves, húsleves; csontolaj, étkezési; disznóhús; disznózsír; faggyú, étkezési; fagyasztva szárított hús;
falafel; garnélarákok, apró, nem élő; garnéla rákok, nem élő; halak; halból készített élelmiszertermékek; halenyv
táplálkozási használatra; halfilé; halikra, elkészítve; halkonzerv; halliszt emberi fogyasztásra; hal mousse-ok; hal,
tartósított; heringek [nem élő]; homár, nem élő; húskivonatok; húsleves koncentrátumok; húsok (1); húsok(2);
hús, tartósított; hús, tartósított (2); kalbi [grillezett húsétel]; készítmények húsleveshez; klipfish [sózott és szárított
tőkehal]; kocsonyák; kolbász (1); kolbász (2); languszták, nem élő; lazac [nem élő]; liofilizált hús; máj;
májpástétom; osztriga, nem élő; pacal; rákfélék, keménytestű, nem élő; rákok, folyami, nem élő; sonka; sózott
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hal; sózott hús; szardella, nem élő; szardínia [nem élő]; természetes vagy műbelek hurka- és kolbásztöltéshez;

tonhal [nem élő]; vadhús; virslik; zsírok, étkezési; zsírtartalmú anyagok étkezési zsírok előállításához;
zsírtartalmú keverékek, kenyérre.
30

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

szendvicsek; szusi; tésztában sült pástétom.
35

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

engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények
szponzorálásával; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; értékesítési
promóclós szolgáltatások; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési
felület kölcsönzése; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok
szervezése; termékminták, áruminták terjesztése; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok,
kutatások; vásárlási megrendelések ügyintézése.
( 111 ) 229.264
( 151 ) 2019.10.04.
( 210 ) M 19 01188
( 220 ) 2019.04.10.
( 732 ) dr. Németh Zsuzsanna, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 42

Műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; építészeti konzultáció;

építészeti szolgáltatások; beltéri dekoráció tervezése; enteriőrrel, lakásdekorációval kapcsolatos konzultációk,
szolgáltatások.
( 111 ) 229.265
( 151 ) 2019.10.04.
( 210 ) M 19 01181
( 220 ) 2019.04.09.
( 732 ) Kungl Róbert, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati termékek; baba nadrágok; boxer alsók; bőrruházat; dzsekik; fürdőnadrágok, úszónadrágok;

fürdőruhák, úszódresszek; hímzett ruhadarabok; ingek; jelmezek; judo egyenruhák; karate egyenruhák;
kerékpáros ruházat; készruhák; mellények; műbőr ruházat; nyekkendők; övek (ruházat); papucsok; pénztartó övek
(ruházat); pólók; pufi dzsekik; pulóverek; kötött pulóverek; rövidujjú ingek; ruházati cikkek; sapkák; strand
ruházat; szőrmebéléses kabátok; trikók.
( 111 ) 229.266
( 151 ) 2019.10.04.
( 210 ) M 19 01180
( 220 ) 2019.04.09.
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( 732 ) Clair Obscure Kft., Budapest (HU)

( 541 ) Ha adsz magadra, a kanapéd Stagra
( 511 ) 20

Sarokgarnitúra, kanapé, nappali bútor, nappali garnitúra, fotel, ágy, ülőgarnitúra, sík kanapé, kárpitozott

kanapé, ülőbútor, L alakú kanapé, L alakú sarokgarnitúra, U alakú kanapé, U alakú sarokgarnitúra, ülőke, puff,
sofa, rekamié, fotelágy.
( 111 ) 229.267
( 151 ) 2019.10.04.
( 210 ) M 19 01178
( 220 ) 2019.04.09.
( 732 ) Gátiné Mezei Barbara, Szentendre (HU)
( 740 ) dr. Kovács N. Balázs, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
csiszolószerek.
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 erdészeti szolgáltatások.
( 111 ) 229.268
( 151 ) 2019.10.14.
( 210 ) M 19 01177
( 220 ) 2019.04.09.
( 732 ) Favorit Masters Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Lendvai András ügyvéd, Budapest
( 541 ) Rock TV
( 511 ) 35

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

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

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

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

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

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

hálózatokon keresztül; kábeltelevízión keresztül biztosított szórakoztatás; online információk szolgáltatása audioés vizuális médiával kapcsolatban; szórakoztatás IPTV-n keresztül; szórakoztatás televíziós hírműsorok
formájában; szórakoztatási célú játék szolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás;
televíziós műsorok készítése; televíziós zenei koncertek; televíziósműsor ismertetési szolgáltatások; televíziós
hírműsorok szolgáltatása; televíziós díjátadók vendéglátása (szervezése); televízióműsorokkal kapcsolatos
információnyújtás; televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online szórakoztatási tájékoztató szolgáltatások;
tévéműsorokhoz kapcsolódó könyvek kiadása; online egyidejű adatfolyammal nyújtott szórakoztató
szolgáltatások; videófilmek kölcsönzése; videós szórakoztató szolgáltatások; automatizált videófelvevő
szolgáltatások; online, nem letölthető videók biztosítása; szórakoztató szolgáltatások nyújtása videófilmeken
keresztül; online szórakoztatás; online kiadói szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; filmforgalmazás;
szórakoztató anyagok terjesztése; interaktív szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások nyújtása
mozifilmeken keresztül; online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők.
( 111 ) 229.269
( 151 ) 2019.10.10.
( 210 ) M 19 01176
( 220 ) 2019.04.09.
( 732 ) Tematic Media Group Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Lendvai András ügyvéd, Budapest
( 541 ) Helyettesítők
( 511 ) 35

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

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

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

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

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

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

hálózatokon keresztül; kábeltelevízión keresztül biztosított szórakoztatás; online információk szolgáltatása audioés vizuális médiával kapcsolatban; szórakoztatás IPTV-n keresztül; szórakoztatás televíziós hírműsorok
formájában; szórakoztatási célú játék szolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás;
televíziós műsorok készítése; televíziós zenei koncertek; televíziósműsor ismertetési szolgáltatások; televíziós
hírműsorok szolgáltatása; televíziós díjátadók vendéglátása (szervezése); televízióműsorokkal kapcsolatos
információnyújtás; televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online szórakoztatási tájékoztató szolgáltatások;
tévéműsorokhoz kapcsolódó könyvek kiadása; online egyidejű adatfolyammal nyújtott szórakoztató
szolgáltatások; videófilmek kölcsönzése; videós szórakoztató szolgáltatások; automatizált videófelvevő
szolgáltatások; online, nem letölthető videók biztosítása; szórakoztató szolgáltatások nyújtása videófilmeken
keresztül; online szórakoztatás; online kiadói szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; filmforgalmazás;
szórakoztató anyagok terjesztése; interaktív szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások nyújtása
mozifilmeken keresztül; online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők.
( 111 ) 229.270
( 151 ) 2019.10.10.
( 210 ) M 19 01175
( 220 ) 2019.04.09.
( 732 ) Tematic Media Group Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Lendvai András ügyvéd, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

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

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

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

televíziós sugárzása; információk sugárzása televízión keresztül; interaktív televíziósugárzás; interneten és más
kommunikációs hálózatokon keresztül történő audio-, video- és multimédiás műsorszórás; kábeltelevíziós
közvetítéssel kapcsolatos információk szolgáltatása; kábeltelevíziós műsorszórási információk; kommunikáció
biztosítása televíziós átvitel útján; televíziós műsorszolgáltatás kábelhálózaton keresztül is; televíziós műsorok
közvetítése; televíziós műsorszórás; teleshopműsorok közvetítése; televíziós és kábeles műsorszórási
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szolgáltatások; televízióműsorok az interneten keresztül történő közvetítése; televízióműsorok terjesztése

kábelösszeköttetés által; TV programszórás és -közvetítés; televizuális kommunikációs szolgáltatások; televíziós
információközlés; televíziós műsorok vezeték nélküli továbbítása és közvetítése; televíziós programok
közvetítése; televízióstreaming interneten keresztül; kommunikációs szolgáltatások; műholdas televíziós adók
működtetése televíziós kommunikáció megbeszélésekhez; televízióképernyőn megjelenő szöveg továbbítása,
átvitele; televízió műsorok továbbítása, közvetítése műholdon keresztül; televízió műsorok fogadása az
előfizetőknek való továbbküldés céljából; adatfolyamos (streaming) video-, audio- és televíziós szolgáltatások;
internetes audio streaming (egyidejű vagy azonnali adatfolyam) szolgáltatások; internetes video streaming
(egyidejű vagy azonnali adatfolyam) szolgáltatások; internetes audio- és videó streaming (egyidejű vagy azonnali
adatfolyam); adat-, hang-, videó- és multimédia fájlok továbbítása, beleértve a letölthető fájlokat valamint a
számítógépes világhálón folyamatosan sugárzott (streaming) fájlokat; videoközvetítés; videoanyagok
meghatározott közönségnek történő terjesztése (narrowcasting); video-on-demand szolgáltatások; látvány-,
képtovábbítás interaktív multimédiás hálózatokon keresztül; digitális audio és/vagy videó közvetítés távközlés
útján; adatok vagy audiovizuális képek terjesztése globális számítógépes hálózaton vagy interneten keresztül;
telekommunikációs infrastruktúrához való hozzáférés biztosítása harmadik felek (felhasználók) számára;
távközlési adatátvitel; mozifilmek sugárzása.
41

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

hálózatokon keresztül; kábeltelevízión keresztül biztosított szórakoztatás; online információk szolgáltatása audioés vizuális médiával kapcsolatban; szórakoztatás IPTV-n keresztül; szórakoztatás televíziós hírműsorok
formájában; szórakoztatási célú játék szolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás;
televíziós műsorok készítése; televíziós zenei koncertek; televíziósműsor ismertetési szolgáltatások; televíziós
hírműsorok szolgáltatása; televíziós díjátadók vendéglátása (szervezése); televízióműsorokkal kapcsolatos
információnyújtás; televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online szórakoztatási tájékoztató szolgáltatások;
tévéműsorokhoz kapcsolódó könyvek kiadása; online egyidejű adatfolyammal nyújtott szórakoztató
szolgáltatások; videófilmek kölcsönzése; videós szórakoztató szolgáltatások; automatizált videófelvevő
szolgáltatások; online, nem letölthető videók biztosítása; szórakoztató szolgáltatások nyújtása videófilmeken
keresztül; online szórakoztatás; online kiadói szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; filmforgalmazás;
szórakoztató anyagok terjesztése; interaktív szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások nyújtása
mozifilmeken keresztül; online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők.
( 111 ) 229.271
( 151 ) 2019.10.04.
( 210 ) M 19 01174
( 220 ) 2019.04.08.
( 732 ) MIRBESZ Kereskedelmi Kft., Biatorbágy (HU)
( 740 ) Farkas és Nagy Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 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, húsok, húskészítmények,
fagyasztott húsok, húskészítmények, fagyasztott panír termékek, fagyasztva zöldségek, fagyasztva gyümölcsök.
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,
mártások és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].
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( 111 ) 229.272
( 151 ) 2019.10.04.
( 210 ) M 19 01013
( 220 ) 2019.03.26.
( 732 ) Dr. Ercsey Zsombor, Budapest (HU)
( 541 ) Ercsey
( 511 ) 45

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

( 111 ) 229.273
( 151 ) 2019.10.04.
( 210 ) M 19 00863
( 220 ) 2019.03.19.
( 732 ) Intervet International B.V., Boxmeer (NL)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SHUTOUT
( 511 ) 5

Állatgyógyászati készítmények.

( 111 ) 229.274
( 151 ) 2019.10.04.
( 210 ) M 19 00860
( 220 ) 2019.03.19.
( 732 ) Gajáry Erika Zsuzsanna, Törökbálint (HU)
( 546 )

( 511 ) 35
41

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 111 ) 229.275
( 151 ) 2019.10.04.
( 210 ) M 19 00859
( 220 ) 2019.03.19.
( 732 ) Preport PR Kommunikációs Kft., Pomáz (HU)
( 740 ) Kovács Zsuzsanna, Budapest
( 541 ) Családvarázs
( 511 ) 35
41

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 111 ) 229.276
( 151 ) 2019.10.04.
( 210 ) M 19 00853
( 220 ) 2019.03.18.
( 732 ) GASTRO-HÚS Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) Farkas és Nagy Ügyvédi Iroda, Debrecen
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( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés), étkezdék, éttermek, gyorséttermek, kantinok, büfék, étkezdék, vendéglátóipar.

( 111 ) 229.277
( 151 ) 2019.10.04.
( 210 ) M 19 00693
( 220 ) 2019.03.05.
( 732 ) S.P. Vagyonkezelő Kft., Győr (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 37

Építkezéssel vagy meglevő építményekkel kapcsolatos szakipari víz-, csatorna-, fűtésszerelés,

villanyszerelés; épületeken és építményeken elektromos vezetékek, hírközlési vezetékhálózat, betörésjelző
rendszerek és berendezések, kamerás-számítógépes betörés elleni riasztórendszer kiépítése; vagyonvédelmi
technika, lopás elleni riasztók felszerelése és javítása, házi antenna és légvezeték, tűzjelző, villámhárító javítása
és karbantartása; világítási és jelzőrendszerek felszerelése és javítása; épületek és építmények szerelvényeinek és
csatlakozóinak felszerelése; kerítés és rácsfelszerelés; cégtáblák, reklámtáblák felszerelése; épületgépészeti,
hírközlési, riasztó-, elektromos berendezések javítása és karbantartása; üzemi- és lakóépületek takarítása,
tisztítása; kémény, szellőzőcső és elszívó berendezés, bojler tisztítása; ipari gépek, berendezések tisztítása;
közlekedési eszközök helyszíni takarítása, tisztítása, épületek fertőtlenítése és kártevőirtása.
45

Őrzés, felügyelet és vagyonvédelmi tevékenység, őrző-védő szolgálat, személyi, tárgyi és értékbiztonsági

szolgáltatás, testőrszolgálat, utcai járőrözés; lakóépületek, iroda-, gyár-,építési, kereskedelmi területen, szálloda-,
színház-, zenés és egyéb szórakozóhely területén végzett védelmi, figyelő- és őrszolgálati tevékenység; betörés
elleni és biztonsági riasztók felügyelete; biztonsági szolgáltatások, szaktanácsadás, személyek és vagyontárgyak
védelmére; poggyászvizsgálat; éjjeli őrszolgálat; üzemek biztonsági felügyelete; pénz- és értékkíséret;
vagyonvédelmi szolgáltatás, élőerős őrzés, technikai vagyonvédelem, távfelügyelet; tömegközlekedés területén
folytatott biztonsági tevékenység, csomag és utas átvizsgálás repülőtereken, őrjáratban vonatokon és metrón;
áruházi lopásvédelem, mechanikus vagy elektronikus védelmi berendezésekkel; biztonságtechnikai-, őrzési-,
védelmi szakértői tanácsadás; magánnyomozói tevékenység.
( 111 ) 229.279
( 151 ) 2019.10.04.
( 210 ) M 19 00818
( 220 ) 2019.03.14.
( 732 ) WIM GROUP Kft., Budapest (HU)
( 541 ) SAKÁLTANYA
( 511 ) 41

Zenei rendezvények szervezése, táncos rendezvények, vállalati rendezvények (szórakoztatás); szórakoztatási

célú rendezvényszervezés; zenés szórakoztató rendezvények szervezése, kulturális célú rendezvények szervezése;
jegyvásárlási szolgáltatások szórakoztató rendezvényekhez, jegyinformációs szolgáltatások szórakoztató
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rendezvényekhez; szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; élő szórakoztató rendezvények

szervezése és lebonyolítása; művészek fellépésének lefoglalása rendezvényekre (szponzori, promoter
szolgáltatások); jegyfoglalási szolgáltatások előadásokra és más szórakoztató rendezvényekre; lemezlovasok, DJ
szolgáltatások partikra és különleges rendezvényekre; szórakoztatásról és szórakoztató rendezvényekről online
hálózaton és az interneten keresztül nyújtott tájékoztatás.
( 111 ) 229.280
( 151 ) 2019.10.04.
( 210 ) M 19 00825
( 220 ) 2019.03.14.
( 732 ) WIM GROUP Kft., Budapest (HU)
( 541 ) HOLI PEACE - The Biggest Color Party
( 511 ) 2

Festékporok, világító festékek, foszforeszkáló festékek, szórható festékek, bőrre használatos festékek; színes

fluoreszkáló porok.
25

Pólók, pólóingek, nyomtatott pólók; ujjatlan pólók; rövid ujjú pólók; visszahajtott, magas nyakú pulóverek,

pólók; női ruhák; férfi ruházat, sapkák, pulóverek.
41

Zenei rendezvények szervezése, táncos rendezvények, vállalati rendezvények (szórakoztatás); szórakoztatási

célú rendezvényszervezés; zenés szórakoztató rendezvények szervezése, kulturális célú rendezvények szervezése;
jegyvásárlási szolgáltatások szórakoztató rendezvényekhez, jegyinformációs szolgáltatások szórakoztató
rendezvényekhez; szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; élő szórakoztató rendezvények
szervezése és lebonyolítása; művészek fellépésének lefoglalása rendezvényekre (szponzori, promoter
szolgáltatások); jegyfoglalási szolgáltatások előadásokra és más szórakoztató rendezvényekre; lemezlovasok, DJ
szolgáltatások partikra és különleges rendezvényekre; szórakoztatásról és szórakoztató rendezvényekről online
hálózaton és az interneten keresztül nyújtott tájékoztatás.
( 111 ) 229.281
( 151 ) 2019.10.04.
( 210 ) M 19 00826
( 220 ) 2019.03.13.
( 732 ) PETI VS MATE Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Ha Maidiem Lan, Budapest
( 541 ) LIFE BEACH
( 511 ) 25

Ruházati cikkek.

( 111 ) 229.282
( 151 ) 2019.10.04.
( 210 ) M 19 00829
( 220 ) 2019.03.14.
( 732 ) Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Termelő és Forgalmazó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Mikófalvi Gábor, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

Ásványvizek.

( 111 ) 229.283
( 151 ) 2019.10.04.
( 210 ) M 19 00830
( 220 ) 2019.03.14.
( 732 ) dr. Ferenczi Gábor, Budapest (HU)
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( 546 )
( 511 ) 5

Nedvszívó vatták.

16

Papíráruk, egészségügyi papír, WC-papír.

44

Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére, csillapító kezelés.

( 111 ) 229.284
( 151 ) 2019.10.04.
( 210 ) M 19 01049
( 220 ) 2019.03.27.
( 732 ) Tenkes-Hegy Vendéglátó és Kereskedelmi Kft., Harkány (HU)
( 740 ) Marján Ügyvédi Iroda, Pécs
( 541 ) Tenkes Étterem
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 229.285
( 151 ) 2019.10.04.
( 210 ) M 19 01051
( 220 ) 2019.03.28.
( 732 ) Hu Luomei, Budapest (HU)
( 740 ) Wanshida Kft. Eczet Mária, Budapest
( 546 )

( 511 ) 18

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

ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára.
( 111 ) 229.286
( 151 ) 2019.10.04.
( 210 ) M 19 01059
( 220 ) 2019.03.27.
( 732 ) Endorphine Flower Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kósa Ferenc Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 44

Virágkötészet; virágdíszek, virágkötészeti alkotások kölcsönzése; virágkötészeti alkotások bérbeadása;

virágkötészeti szolgáltatások; virágok kölcsönzése; virágüzletek szolgáltatásai.
( 111 ) 229.287
( 151 ) 2019.10.04.
( 210 ) M 19 01060
( 220 ) 2019.03.28.
( 732 ) BEST-KONTÍR 2003 Kft., Kiskőrös (HU)
( 740 ) Dr. Vincze Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) best-kontír
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Üzleti könyvvizsgálat; könyvvitel, könyvelés, könyvvizsgálat; könyvvizsgálattal kapcsolatos tanácsadás,

konzultáció; bérszámfejtés, fizetési jegyzékek elkészítése; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás;
adótanácsadás [könyvelés].
36

Adózással kapcsolatos pénzügyi tanácsadás; adóbecslések; életbiztosítások; tanácsadási szolgáltatások

életbiztosításokkal kapcsolatban.
( 111 ) 229.288
( 151 ) 2019.10.10.
( 210 ) M 19 01065
( 220 ) 2019.03.28.
( 732 ) Goodwill Pharma Kft., Szeged (HU)
( 541 ) Conwill
( 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).
( 111 ) 229.289
( 151 ) 2019.10.04.
( 210 ) M 19 01068
( 220 ) 2019.03.27.
( 732 ) Daylight Média Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Zamadits Péter, Budapest
( 541 ) Műsorunk médiapartnere az értékeket teremtők lapja az Életmódi magazin!
( 511 ) 16
41

Könyvek kiadványok szerkesztése, kiadása, forgalmazása.
Kulturális tevékenység, filmgyártás, forgalmazás, tv műsorok gyártása, szerkesztése.

( 111 ) 229.290
( 151 ) 2019.10.04.
( 210 ) M 19 01239
( 220 ) 2019.04.12.
( 732 ) Aranypart 2000 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 541 ) Avar Hotel
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 229.291
( 151 ) 2019.10.04.
( 210 ) M 19 01240
( 220 ) 2019.04.12.
( 732 ) Török Helal Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) IZSÓ és TÓTH Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés).
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( 111 ) 229.292
( 151 ) 2019.10.04.
( 210 ) M 19 01398
( 220 ) 2019.04.30.
( 732 ) Horváth Endre Attila, Nagykanizsa (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Szórakoztatás; kulturális tevékenységek; zenei rendezvények szervezése; szórakoztató rendezvények

lebonyolítása.
( 111 ) 229.293
( 151 ) 2019.10.04.
( 210 ) M 19 01404
( 220 ) 2019.04.30.
( 732 ) Lactalis Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Király György szabadalmi ügyvivő, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Acidofil tej; alacsony zsírtartalmú joghurtok; alacsony zsírtartalmú sajtok; alacsony zsírtartalmú

tejtermékekből készült szendvicskrémek; aludttej; aludttej, alvadt tej; aludttejek; biotej; cottage cheese [túrószerű
sajtfajta]; créme fraîche; csokoládéval ízesített tejalapú italok; erjesztett tej; erjesztett tejes italok étkezési célokra;
érlelt sajtfélék; fehér lágy sajtok; fehérítőszerek italokhoz [tej alapú]; feldolgozott sajtok; főként tejet tartalmazó
tejes italok; fokhagymás vajak; fölözött tej; friss fehér puha sajtok; friss (nem érlelt) sajt; friss, nem érlelt sajtok;
friss sajt; füstölt sajt; fűszereket tartalmazó sajtok; fűszernövényeket tartalmazó sajtok; fűszervajak; ghí;
gyümölcsízű joghurtok; gyümölcslevet tartalmazó tejalapú italok; gyümölcsöt tartalmazó tejitalok; hűtött tejalapú
desszertek; író; ivójoghurtok; ízesített joghurtok; ízesített tej; ízesített tejitalok; joghurt; joghurtalapú italok;
joghurtból készült italok; joghurtok; kakaóízű tejitalok; kakaós tejitalok; kávét tartalmazó tejalapú italok; kefir
[tejes ital]; kéksajt; kemény sajt; kenhető sajtok; készítmények joghurt előállítására; kevert vaj; krémsajtok; lágy
sajtok; magas fehérjetartalmú tej; magas tejtartalmú tejes italok; magas zsírtartalmú tejszín; mártások;
mascarpone; mesterséges tejalapú desszertek; milk shake-ek [tejturmixok]; mozzarella rudak; penésszel érlelt
sajt; puhára érlelt sajt; reszelt sajt; sajtfondü; sajtkeverék; sajtkeverékek; sajtmártások; sajtok; sajtok mártás
formájában; sajtos chili; sajtos pálcikák; sajttermékek; skyr; sűrített tej; száraz tejsavó; tehéntej; tej; tejalapú
desszertek; tejalapú italok; tejalapú mártások; tejalapú tejszínhab öntetek; tejből készült italok; tejből készült vagy
tejtartalmú italok; tejes italok; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejes pudingok; tejes tea, túlnyomórészt tejjel;
tejföl; tejfölpótlók; tejhelyettesítők; tejitalok; tejoltó; tejsavbaktériumot tartalmazó italok; tejsavó; tejsodó jellegű
joghurtok; tejszín; tejszín [tejtermékek]; tejszínhab; tejszínhabok; tejtermékalapú szendvicskrémek; tejtermékek;
tejtermékekből készült desszertek; tejtermékekből készült italok; túró; túró [quark]; túrókészítmények; tzatziki;
vaj; vajhelyettesítők; vajkrém; yoghurt italok; zabot tartalmazó tejalapú italok.
( 111 ) 229.294
( 151 ) 2019.10.07.
( 210 ) M 19 00339
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( 220 ) 2019.02.05.
( 732 ) Jakab Róbert Ervin, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Antal György Károly, Gyöngyös
( 546 )

( 511 ) 41

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

( 111 ) 229.295
( 151 ) 2019.10.07.
( 210 ) M 19 00253
( 220 ) 2019.01.30.
( 732 ) Pan Jinlai, Budapest (HU)
( 740 ) Küller Andrea, Budapest
( 546 )
( 511 ) 25

Hosszúnadrágok; ruházati cikkek.

( 111 ) 229.296
( 151 ) 2019.10.07.
( 210 ) M 18 02639
( 220 ) 2018.09.10.
( 732 ) Concordia Közraktár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Szólláth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Gabona Control
( 511 ) 30

Feldolgozott gabonamagvak.

31

Magvak [gabona]; nyers olajmagvak; állati takarmány.

42

Minőségellenőrzés és -vizsgálat.

( 111 ) 229.297
( 151 ) 2019.10.08.
( 210 ) M 19 00670
( 220 ) 2019.03.05.
( 732 ) Swing-Swing Kft., Veszprém (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Élő előadások bemutatása; élő előadások szervezése és bemutatása; élő szórakoztató előadások bemutatása;

élő szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; élő zene szolgáltatása; élő zenei előadások; élő zenei
előadások szervezése; élő zenei koncertek; élő zenei műsorok; élő zenekari előadások; élő zenekari előadásokkal
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kapcsolatos szolgáltatások; élő zenekari fellépések bemutatása; élő zenés szolgáltatások; létesítmények biztosítása

élő zenekari fellépésekhez; zenei előadások művészeti menedzsmentje, vezetése; zenekar által élőben előadott
műsorok bemutatása; zenés koncertek; zenés szórakoztatás; zenés szórakoztatási szolgáltatások.
( 111 ) 229.301
( 151 ) 2019.10.10.
( 210 ) M 18 03329
( 220 ) 2018.11.10.
( 732 ) Nagy Diána, Budapest (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 541 ) BABAGEOMETRIA
( 511 ) 16

Grafikák; grafikai nyomatok; grafikai reprodukciók; művészeti grafikai nyomatok; gyermekkönyvek;

mesekönyvek gyermekeknek; hangi elemet tartalmazó gyermekkönyvek; gyermekek számára készült
foglalkoztató füzetek.
28

Játékszerek gyermekeknek; játékok, játékszerek és ajándéktárgyak.

42

Grafikai illusztrációk tervezése; tervezési szolgáltatások; tervezési tanácsadás.

( 111 ) 229.305
( 151 ) 2019.10.11.
( 210 ) M 19 00789
( 220 ) 2019.03.12.
( 732 ) ANIMI 2007. KFT., Péteri (HU)
( 546 )
( 511 ) 31

Hobbi állat eledel; galamb eledel.

( 111 ) 229.306
( 151 ) 2019.10.11.
( 210 ) M 19 00798
( 220 ) 2019.03.13.
( 732 ) Laser Technologies Kft., Szeged (HU)
( 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.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 111 ) 229.307
( 151 ) 2019.10.11.
( 210 ) M 19 00790
( 220 ) 2019.03.12.
( 732 ) Matolcsy Melanie, Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 45

Estélyi ruha kölcsönzés; ruhakölcsönzés; ruhakölcsönzési szolgáltatásokra vonatkozó információk

biztosítása.
( 111 ) 229.308
( 151 ) 2019.10.11.
( 210 ) M 19 00804
( 220 ) 2019.03.13.
( 732 ) InsurWiz Technology Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Dombi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 36

Balesetbiztosítások; árucikkek biztosítása; biztosítási árajánlatok nyújtása; biztosítási díjajánlatok nyújtása;

biztosítási díjak kiszámítása; biztosítási díjak kiszámításával kapcsolatos tájékoztatás; biztosítási díjakkal
kapcsolatos finanszírozási szolgáltatások; biztosítási és pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos
információnyújtás; biztosítási garancia; biztosítási és pénzügyi információk nyújtása és konzultációs
szolgáltatások; biztosítási igények ügyintézése; biztosítási információs szolgáltatás; biztosítási kárigények
feldolgozása; biztosítási kárigények számítógépes feldolgozása; biztosítási konzultáció és információk; biztosítási
közvetítő szolgáltatás; biztosítási statisztikai szolgáltatások; biztosítási statisztikai szaktanácsadási és tanácsadási
szolgáltatások; biztosítási statisztikával kapcsolatos szolgáltatások; biztosításközvetítés; biztosítások
ingatlantulajdonosok számára; biztosítások adminisztrációja; biztosításközvetítéssel kapcsolatos szaktanácsadás
és információs szolgáltatás; biztosítással kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; biztosítással kapcsolatos
adminisztráció; biztosítások megkötése, értékelése és biztosítási célú becslések; egészségbiztosítás; életbiztosítási
szolgáltatások; életbiztosítással kapcsolatos ügynöki tevékenység; épületbiztosítás; felelősségbiztosítások;
garancia szolgáltatások; ingatlan biztosítások; járműbiztosítással kapcsolatos tanácsadási és ügynöki
szolgáltatások; járművek biztosításával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások.
42

Adattárolás blokklánc segítségével; alkalmazás-szolgáltatás; alkalmazás-szolgáltató (asp); felhőalapú

számítástechnika; pénzügyi adatok elemzésére és jelentések készítésére szolgáló, nem letölthető szoftverek
ideiglenes használatának biztosítása; szoftver mint szolgáltatás [saas]; tudományos információk biztosítása a
globális felmelegedés területén; tudományos információk biztosítása a klímaváltozás területén; tudományos
információk biztosítása az éghajlatváltozással és a globális felmelegedéssel kapcsolatban; a síelés körülményeit és
az útlezárásokat befolyásoló időjárási információk biztosítása; a környezettel kapcsolatos információk
összegyűjtése; időjárás-előrejelzés; időjárási információ biztosítása telefonon keresztül; időjárásjelentés;
időjárásról szóló tájékoztatás; környezeti információk összeállítása; meteorológiai előrejelzés; meteorológiai
információk szolgáltatása; meteorológiai információk szolgáltatása hajózáshoz; meteorológiai információs
szolgáltatások; meteorológiai kutatás; meteorológiával kapcsolatos információk gyűjtése.
( 111 ) 229.309
( 151 ) 2019.10.11.
( 210 ) M 19 00634
( 220 ) 2019.02.28.
( 732 ) Benke Éva, Nagykónyi (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 229.310
( 151 ) 2019.10.11.
( 210 ) M 19 00635
( 220 ) 2019.02.28.
( 732 ) Mithras Investment Holding Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )
( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

( 111 ) 229.311
( 151 ) 2019.10.11.
( 210 ) M 19 00383
( 220 ) 2019.02.08.
( 732 ) Morgen Magyarország Kft., Vámosszabadi (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
43

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Vendéglátás (élelmezés) ott fogyasztásra és elvitelre is; elviteli rendszerű gyorséttermi szolgáltatások;

elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások.
( 111 ) 229.312
( 151 ) 2019.10.11.
( 210 ) M 18 03545
( 220 ) 2018.11.29.
( 732 ) Svajcsik Péter Pál, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 15
16

Hangszerek; pengetős hangszerek; gitárok; húrok hangszerekhez.
Nyomdaipari termékek; daloskönyvek; hírlevelek; katalógusok; könyvek; nyomtatott publikációk;

papír-írószer áruk; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések]; újságok.
35

Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi szolgáltatások hangszerekkel kapcsolatban.

37

Hangszerek javítása; hangszerek átalakítása; hangszerek hangolása; hangszerek restaurálása; hangszerek
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készítése; pengetős hangszerek karbantartása és javítása; javítási információk.

41

Szakmai képzés; szórakoztatás; oktatás biztosítása; zenei oktatási információs szolgáltatások; zenei

konferenciák szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása.
( 111 ) 229.325
( 151 ) 2019.10.14.
( 210 ) M 19 01066
( 220 ) 2019.03.28.
( 732 ) Mohácsi Takarék Bank Zártkörűen Működő Rt., Mohács (HU)
( 740 ) dr. Holobrádi Emese, Budapest
( 546 )
( 511 ) 36

Biztosítással kapcsolatos szolgáltatások; pénzügyi ügyletekkel kapcsolatos szolgáltatások; betét gyűjtése és

más visszafizetendő pénzeszköz - saját tőkét meghaladó mértékű - nyilvánosságtól történő elfogadása; hitel és
pénzkölcsön nyújtása; pénzügyi lízing; pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása; elektronikus pénz kibocsátása,
valamint olyan papír alapú készpénz helyettesítő fizetési eszköz (például papíralapú utazási csekk, váltó)
kibocsátása, illetőleg az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, amely nem minősül pénzforgalmi
szolgáltatásnak; pénzügyi szolgáltatás közvetítése; pénzváltási tevékenység; megbízás felvétele és továbbítása;
megbízás végrehajtása az ügyfél javára; sajátszámlás kereskedés; pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz
(értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalással (jegyzési garanciavállalás);
pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül; a
pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, valamint az ehhez kapcsolódó ügyfél számlavezetése; letéti
szolgáltatás, széfszolgáltatás; hitel referencia szolgáltatás; portfoliókezelés; befektetési tanácsadás; a letétkezelés,
valamint az ehhez kapcsolódó értékpapírszámla vezetése, nyomdai úton előállított értékpapír esetében ennek
nyilvántartása és ügyfélszámla vezetése; befektetési hitel nyújtása; a tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az
ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint az egyesüléssel és a vállalat felvásárlással kapcsolatos tanácsadás és
szolgáltatás; befektetési elemzés és pénzügyi elemzés; jegyzési garanciavállaláshoz kapcsolódó szolgáltatás;
részvénykönyv vezetése; értékpapír kölcsönzés; kezesség és garancia vállalása, valamint egyéb bankári
kötelezettség vállalása; valutaügyletek; valutával, devizával - ide nem értve a pénzváltási tevékenységet -,
váltóval, illetve csekkel saját számlára vagy bizományosként történő kereskedelmi tevékenység; befektetési
szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó valutával és devizával történő kereskedés; ingatlanügyletekkel
kapcsolatos szolgáltatások.
( 111 ) 229.326
( 151 ) 2019.10.14.
( 210 ) M 19 01235
( 220 ) 2019.04.12.
( 732 ) PEPSICO CZ s.r.o., Praha 9 (CZ)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

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

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

Kávé; tea; kakaó; csokoládé; kávéitalok; kakaóitalok; csokoládéitalok; cukor; rizs; puffasztott rizs; tápióka;
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lisztek; sütemények és édes vagy sós piték ; pizzák; természetes ízű és/vagy töltött tészta; gabonafélékből készült

termékek; reggeli gabonafélék; főleg kelt tésztát tartalmazó készételek; sült tésztát, péksüteményt tartalmazó
ételek; kenyér; kekszek; sütik és édes vagy sós/fűszeres aprósütemények; ostyák; waffelek; piték; cukrászati
termékek; az összes fent említett termék természetes és/vagy kevert tészta-alappal és/vagy ízesített formában;
édes vagy sós péksüteményt tartalmazó előételek; kekszek vagy sütemények; cukrászati termékek; cukormázak;
főként joghurtból, fagylaltból, jégkrémből, fagyasztott joghurtokból (cukormázzal); ízesített jégkása; méz; só;
mustár; ecet; szószok (összetevőik); édes szószok; cukrászati mártások; fűszerek.
32

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

italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek (ez alatt alkoholmentes italok értendőek); szirupok és más
alkoholmentes készítmények italok készítéséhez; szirupok limonádék készítéséhez; ízesített ásványvizek és más
egyéb alkoholmentes italok; készítmények szénsavas üdítőitalok készítéséhez; természetes vagy szénsavas vizek
(ásvány és nem ásványvizekből); zöldséglevek (italok); gyümölcs-, vagy zöldség italok; szénsavas vizek;
gyömbér limonádék, sörbetek; italkészítmények, alkoholmentes gyümölcs-, vagy zöldség kivonatok (amelyek
ebbe az áruosztályba sorolhatóak); alkoholmentes italok, amelyek tejerjesztést elősegítő adalékanyagokat
tartalmaznak.
( 111 ) 229.329
( 151 ) 2019.10.14.
( 210 ) M 19 00811
( 220 ) 2019.03.13.
( 732 ) WinFinity Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Babérliget
( 511 ) 39
41

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 111 ) 229.330
( 151 ) 2019.10.14.
( 210 ) M 19 01067
( 220 ) 2019.03.28.
( 732 ) Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Holobrádi Emese, Budapest
( 546 )

( 511 ) 36

Biztosítással kapcsolatos szolgáltatások; pénzügyi ügyletekkel kapcsolatos szolgáltatások; betét gyűjtése és

más visszafizetendő pénzeszköz - saját tőkét meghaladó mértékű - nyilvánosságtól történő elfogadása; hitel és
pénzkölcsön nyújtása; pénzügyi lízing; pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása; elektronikus pénz kibocsátása,
valamint olyan papír alapú készpénz helyettesítő fizetési eszköz (például papíralapú utazási csekk, váltó)
kibocsátása, illetőleg az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, amely nem minősül pénzforgalmi
szolgáltatásnak; pénzügyi szolgáltatás közvetítése; pénzváltási tevékenység; megbízás felvétele és továbbítása;
megbízás végrehajtása az ügyfél javára; sajátszámlás kereskedés; pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz
(értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalással (jegyzési garanciavállalás);
pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül; a
pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, valamint az ehhez kapcsolódó ügyfél számlavezetése; letéti
szolgáltatás, széfszolgáltatás; hitel referencia szolgáltatás; portfoliókezelés; befektetési tanácsadás; a letétkezelés,
valamint az ehhez kapcsolódó értékpapírszámla vezetése, nyomdai úton előállított értékpapír esetében ennek
nyilvántartása és ügyfélszámla vezetése; befektetési hitel nyújtása; a tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az
ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint az egyesüléssel és a vállalat felvásárlással kapcsolatos tanácsadás és
szolgáltatás; befektetési elemzés és pénzügyi elemzés; jegyzési garanciavállaláshoz kapcsolódó szolgáltatás;
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részvénykönyv vezetése; értékpapír kölcsönzés; kezesség és garancia vállalása, valamint egyéb bankári

kötelezettség vállalása; valutaügyletek; valutával, devizával - ide nem értve a pénzváltási tevékenységet -,
váltóval, illetve csekkel saját számlára vagy bizományosként történő kereskedelmi tevékenység; befektetési
szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó valutával és devizával történő kereskedés; ingatlanügyletekkel
kapcsolatos szolgáltatások.
( 111 ) 229.331
( 151 ) 2019.10.14.
( 210 ) M 19 01052
( 220 ) 2019.03.28.
( 732 ) FALCO-SOPRON Bútor Kft., Sopron (HU)
( 546 )
( 511 ) 20
35

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

( 111 ) 229.332
( 151 ) 2019.10.14.
( 210 ) M 19 01055
( 220 ) 2019.03.28.
( 732 ) PATIKA MANAGEMENT Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Barcsa László, Budapest
( 541 ) Alma Kardiobox
( 511 ) 35

Célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai

készítmények, valamint gyógyászati segédeszközök kis-és nagykereskedelme; hirdetési-és reklámszolgáltatások;
kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás].
41

Egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz].

44

Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; gyógyszerészeti konzultáció.

( 111 ) 229.333
( 151 ) 2019.10.14.
( 210 ) M 19 01056
( 220 ) 2019.03.28.
( 732 ) PATIKA MANAGEMENT Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Barcsa László, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai

készítmények, valamint gyógyászati segédeszközök kis-és nagykereskedelme; hirdetési-és reklámszolgáltatások;
kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás].
41

Egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz].

44

Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; gyógyszerészeti konzultáció.

( 111 ) 229.334
( 151 ) 2019.10.14.
( 210 ) M 19 01230
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( 220 ) 2019.04.12.
( 732 ) Humvo Nonprofit Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) HUMVO
( 511 ) 42

Gyógyszerekkel, gyógyászati termékekkel és csomagolásukkal kapcsolatos tesztelési, ellenőrzési,

hitelesítési és minőségi ellenőrzési szolgáltatások; gyógyszerek, gyógyászati termékek és csomagolásuk
ellenőrzésére és hitelesítésére használt számítástechnikai hardverek, szoftverek, adatbázisok, internetes portálok
és internetes platformok tervezése, fejlesztése, karbantartása és frissítése; a fentiekkel kapcsolatos tájékoztatási,
tanácsadási és konzultációs szolgáltatások.
45

Társadalmi jellegű szolgáltatások: gyógyszerek, gyógyászati termékek és csomagolásuk verifikációja és

azonosítása; a fentiekkel kapcsolatos tájékoztatási, tanácsadási és konzultációs szolgáltatások.
( 111 ) 229.335
( 151 ) 2019.10.14.
( 210 ) M 19 01231
( 220 ) 2019.04.12.
( 732 ) Humvo Nonprofit Zrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 42

Gyógyszerekkel, gyógyászati termékekkel és csomagolásukkal kapcsolatos tesztelési, ellenőrzési,

hitelesítési és minőségi ellenőrzési szolgáltatások; gyógyszerek, gyógyászati termékek és csomagolásuk
ellenőrzésére és hitelesítésére használt számítástechnikai hardverek, szoftverek, adatbázisok, internetes portálok
és internetes platformok tervezése, fejlesztése, karbantartása és frissítése; a fentiekkel kapcsolatos tájékoztatási,
tanácsadási és konzultációs szolgáltatások.
45

Társadalmi jellegű szolgáltatások: gyógyszerek, gyógyászati termékek és csomagolásuk verifikációja és

azonosítása; a fentiekkel kapcsolatos tájékoztatási, tanácsadási és konzultációs szolgáltatások.
( 111 ) 229.340
( 151 ) 2019.10.14.
( 210 ) M 19 01232
( 220 ) 2019.04.12.
( 732 ) Optotel Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 541 ) Hotel Stáció
( 511 ) 43

Átmeneti szállások kiadása; bár szolgáltatások; ételek díszítése; éttermi szolgáltatások; foglalás panziókban;

kávéházak; motelek; panziók; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és távozások
ügyintézése]; szállásfoglalás; szállodai szobafoglalás; szállodai szolgáltatások; terembérlés találkozókhoz
[tárgyalótermek]; vendéglátás.
( 111 ) 229.341
( 151 ) 2019.10.14.
( 210 ) M 19 01234
( 220 ) 2019.04.12.
( 732 ) PEPSICO CZ s.r.o., Praha 9 (CZ)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

M2500

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 20. szám, 2019.10.28.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 546 )

( 511 ) 29

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

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

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

lisztek; sütemények és édes vagy sós piték ; pizzák; természetes ízű és/vagy töltött tészta; gabonafélékből készült
termékek; reggeli gabonafélék; főleg kelt tésztát tartalmazó készételek; sült tésztát, péksüteményt tartalmazó
ételek; kenyér; kekszek; sütik és édes vagy sós/fűszeres aprósütemények; ostyák; waffelek; piték; cukrászati
termékek; az összes fent említett termék természetes és/vagy kevert tészta-alappal és/vagy ízesített formában;
édes vagy sós péksüteményt tartalmazó előételek; kekszek vagy sütemények; cukrászati termékek; cukormázak;
főként joghurtból, fagylaltból, jégkrémből, fagyasztott joghurtokból (cukormázzal); ízesített jégkása; méz; só;
mustár; ecet; szószok (összetevőik); édes szószok; cukrászati mártások; fűszerek.
32

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

italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek (ez alatt alkoholmentes italok értendőek); szirupok és más
alkoholmentes készítmények italok készítéséhez; szirupok limonádék készítéséhez; ízesített ásványvizek és más
egyéb alkoholmentes italok; készítmények szénsavas üdítőitalok készítéséhez; természetes vagy szénsavas vizek
(ásvány és nem ásványvizekből); zöldséglevek (italok); gyümölcs-, vagy zöldség italok; szénsavas vizek;
gyömbér limonádék, sörbetek; italkészítmények, alkoholmentes gyümölcs-, vagy zöldség kivonatok (amelyek
ebbe az áruosztályba sorolhatóak); alkoholmentes italok, amelyek tejerjesztést elősegítő adalékanyagokat
tartalmaznak.
( 111 ) 229.342
( 151 ) 2019.10.14.
( 210 ) M 19 00828
( 220 ) 2019.03.14.
( 732 ) Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Termelő és Forgalmazó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Mikófalvi Gábor, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

Ásványvizek.

( 111 ) 229.343
( 151 ) 2019.10.14.
( 210 ) M 19 00827
( 220 ) 2019.03.13.
( 732 ) Tóth Zoltán András, Budapest (HU)
( 541 ) TÓTH ZOLTÁN - REPUBLIC (1990-2013)
( 511 ) 9

Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;

hanglemezek; CD-k, DVD-k és egyéb digitális rögzítésű média; hangfelvitelhordozók, hangrögzítő szalagok,
szoftverek.
41

Szakmai képzés; szórakoztatás; kulturális tevékenységek; dalírás; előadóművészek szolgáltatásai; élő
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előadások bemutatása; hangversenyek; koncertek szervezése és lebonyolítása; szórakoztatási szolgáltatások; zenei

produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés; zeneoktatás.
( 111 ) 229.344
( 151 ) 2019.10.14.
( 210 ) M 19 01229
( 220 ) 2019.04.12.
( 732 ) Corata Zsolt Antalné, Szigetszentmiklós (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Felsőruházat kis- és nagykereskedelme; blézerek kis- és nagykereskedelme; dzsekik kis- és

nagykereskedelme; kabátok kis- és nagykereskedelme; topok [ruházati cikkek] kis- és nagykereskedelme; női
felsők (ruházati cikkek) kis- és nagykereskedelme; mellények kis- és nagykereskedelme; nadrágok kis- és
nagykereskedelme; pólók kis- és nagykereskedelme; női ruhák kis- és nagykereskedelme; tunikák kis- és
nagykereskedelme; táskák, kézitáskák kis- és nagykereskedelme; apró dísztárgyak, bizsuk [ékszerek] kis- és
nagykereskedelme; dísztárgyak [bizsuk vagy ékszerek] személyes használatra kis- és nagykereskedelme;
félnemes bizsu cikkek kis- és nagykereskedelme; kulcstartók kis- és nagykereskedelme; övek [ruházat] kis- és
nagykereskedelme; erszények, pénztárcák kis- és nagykereskedelme; bőr pénztárcák kis- és nagykereskedelme.
40

Varrás és ruhakészítés; szabászat vagy ruhakészítés.

( 111 ) 229.345
( 151 ) 2019.10.14.
( 210 ) M 19 01071
( 220 ) 2019.03.28.
( 732 ) INTEL CORPORATION, Santa Clara, Kalifornia (US)
( 300 ) 76413 2018.11.29. JM
( 740 ) dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) INTEL AGILEX
( 511 ) 9

Integrált áramkörök, programozható integrált áramkörök és félvezetők.

( 111 ) 229.346
( 151 ) 2019.10.14.
( 210 ) M 19 00816
( 220 ) 2019.03.14.
( 732 ) WIM GROUP Kft., Budapest (HU)
( 541 ) COLOR BEACH
( 511 ) 41

Zenei rendezvények szervezése, táncos rendezvények, vállalati rendezvények (szórakoztatás); szórakoztatási

célú rendezvényszervezés; zenés szórakoztató rendezvények szervezése, kulturális célú rendezvények szervezése;
jegyvásárlási szolgáltatások szórakoztató rendezvényekhez, jegyinformációs szolgáltatások szórakoztató
rendezvényekhez; szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; élő szórakoztató rendezvények
szervezése és lebonyolítása; művészek fellépésének lefoglalása rendezvényekre (szponzori, promoter
szolgáltatások); jegyfoglalási szolgáltatások előadásokra és más szórakoztató rendezvényekre; lemezlovasok, DJ
szolgáltatások partikra és különleges rendezvényekre; szórakoztatásról és szórakoztató rendezvényekről online
hálózaton és az interneten keresztül nyújtott tájékoztatás.
( 111 ) 229.347
M2502

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 20. szám, 2019.10.28.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 151 ) 2019.10.14.
( 210 ) M 19 00814
( 220 ) 2019.03.13.
( 732 ) Egri Zsolt, Budapest (HU)
Nagy Balázs, Esztergom (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Könyvkiadás, életmód tanácsadás, workshopok szervezése, lebonyolítása és rendezése.

( 111 ) 229.349
( 151 ) 2019.10.14.
( 210 ) M 19 01069
( 220 ) 2019.03.27.
( 732 ) Szivós Zsigmond Dávid, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás, büfé szolgáltatás, étkezdei szolgáltatás, hamburgerező, kocsmai szolgáltatás, gyorséttermi

szolgáltatás.
( 111 ) 229.350
( 151 ) 2019.10.14.
( 210 ) M 19 00894
( 220 ) 2019.03.20.
( 732 ) Pécsi Sörfőzde Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Pécs (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Royal Helles
( 511 ) 32

Sörök; alkoholmentes italokkal ízesített vagy kevert sörök.

( 111 ) 229.351
( 151 ) 2019.10.14.
( 210 ) M 19 00909
( 220 ) 2019.03.19.
( 732 ) Gergely Balázs, Bag (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 541 ) Zabolázott étrend
( 511 ) 30

Zab alapú ételek, tészták.

( 111 ) 229.352
( 151 ) 2019.10.14.
( 210 ) M 19 00911
( 220 ) 2019.03.20.
( 732 ) Wagner-Pharma Kft., Parádsasvár (HU)
( 541 ) RESEPTYL
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Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 229.353
( 151 ) 2019.10.14.
( 210 ) M 19 00905
( 220 ) 2019.03.20.
( 732 ) TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)
( 740 ) Ágni Zsolt, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények, gyógyszerek humángyógyászati használatra.

( 111 ) 229.354
( 151 ) 2019.10.14.
( 210 ) M 19 00912
( 220 ) 2019.03.20.
( 732 ) Wagner-Pharma Kft., Parádsasvár (HU)
( 541 ) ACIPHEN
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 229.355
( 151 ) 2019.10.14.
( 210 ) M 19 00913
( 220 ) 2019.03.20.
( 732 ) Wagner-Pharma Kft., Parádsasvár (HU)
( 541 ) HIDROCODIN
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 229.356
( 151 ) 2019.10.18.
( 210 ) M 19 01155
( 220 ) 2019.04.08.
( 732 ) PORFESTÉK Forgalmazó Kft., Gyöngyös (HU)
( 740 ) Bán, S. Szabó & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 2

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

jelöléshez és gravírozáshoz; nyers természetes gyanták; fémlapok és fémporok festéshez, dekoráláshoz,
nyomtatáshoz és képzőművészethez.
( 111 ) 229.357
( 151 ) 2019.10.18.
( 210 ) M 19 01156
( 220 ) 2019.04.08.
( 732 ) PORFESTÉK Forgalmazó Kft., Gyöngyös (HU)
( 740 ) Bán, S. Szabó & Partners Ügyvédi Iroda, Dr. Rausch János ügyvéd, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 2

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

jelöléshez és gravírozáshoz; nyers természetes gyanták; fémlapok és fémporok festéshez, dekoráláshoz,
nyomtatáshoz és képzőművészethez.
( 111 ) 229.390
( 151 ) 2019.10.14.
( 210 ) M 18 03863
( 220 ) 2018.12.27.
( 732 ) Gláser Tamás 25%, Budapest (HU)
Gláser-Katona Zsuzsanna 50%, Budapest (HU)
Vékony Dániel Sándor 25%, Budapest (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Tanácsadó, Márkavédelmi, Marketing és Szolgáltató Kft., Budapest
( 541 ) FIT-NASS 71122
( 511 ) 30

Kávé, tea, kakaó, cukor, liszt és más gabonakészítmények, kenyér és péksütemények, cukrászsütemények,

palacsinták; piskóták; pizzák; szendvicsek; tésztafélék; pudingok; majonéz; szószok; fagylaltok; fűszerek;
kukoricatermékek; szusi; csokoládék.
32

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

szörpök és más készítmények italokhoz; limonádék; méz alapú alkoholmentes italok; zöldséglevek; energiaitalok.
35

Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; hirdetési, reklám és marketing tevékenységek; termékek és

szolgáltatások kereskedelmi képviseletei; kereskedelmi célú rendezvények szervezése és bonyolítása;
kereskedelmi célú internetes értékesítések; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás].
( 111 ) 229.391
( 151 ) 2019.10.14.
( 210 ) M 19 00281
( 220 ) 2019.02.01.
( 732 ) Q-Média Kiadó és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Illés Géza Márton Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 44

Alternatív gyógyászati szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; orvosi rendelők;

orvosi szolgáltatások; pszichológus [szolgáltatások]; terápiás szolgáltatások.
45

Alternatív vitarendezési szolgáltatások; online közösségi hálózatok szolgáltatásai.

( 111 ) 229.392
( 151 ) 2019.10.14.
( 210 ) M 19 00456
( 220 ) 2019.02.14.
( 732 ) Spinexpert Kft., Csomád (HU)
( 740 ) Kacsukpatent Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Szakmai képzések; szakmai képzés masszázs területén; szakmai képzés fizikai közérzetjavító terápiák

területén; masszázs tanfolyam; szakmai képzés mágneses kezelésekhez; gerinc nyújtó és gerinc dekompressziós
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terápiára vonatkozó szakmai képzés.

44

Masszázs; gyógymasszázs; fizikoterápia; terápiás szolgáltatások; fizikai közérzetjavító terápia; fizikai

közérzetjavító masszázs; mágneses kezelés; gerinc nyújtó és gerinc dekompressziós terápia.
( 111 ) 229.393
( 151 ) 2019.10.14.
( 210 ) M 19 00538
( 220 ) 2019.02.20.
( 732 ) CJ CGV CO., LTD. (A Corean Corporation), Yongsan-gu, Seoul (KR)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 41

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

szórakozási, szórakoztatási információk; mozifilmek forgalmazása; információk és cikkek szolgáltatása a film, a
filmkészítés és a szórakoztatás területén, globális számítógépes hálózaton keresztül; nem letölthető cikkek on-line
elérhetőségének biztosítása a film, a filmkészítés és a szórakoztatás területén; szórakoztató műsorok és előadások,
zenei koncepciók, zenei előadások, operák, televíziós műsorok vagy játékok készítése; filmek feliratozása;
filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése; mozifilmek kölcsönzése; sportlétesítmények biztosítása és működtetése;
nem letölthető elektronikus kiadványok, könyvek, időszaki kiadványok, hírlevelek, folyóiratok és magazinok, a
zene, tánc, koncertek, előadások, filmek, szórakoztatás és szórakozás területén; kulturális vagy oktatási célú
kiállítások szervezése; óvodák; játékszolgáltatások kaszinójátékok formájában; szórakoztató létesítmények
biztosítása és működtetése; fényképészet; vidámparkok; színpadi díszletek kölcsönzése; játékfelszerelések
kölcsönzése.
( 111 ) 229.395
( 151 ) 2019.10.14.
( 210 ) M 19 01026
( 220 ) 2019.03.26.
( 732 ) Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Simala Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; célzott marketing; divatbemutatók

szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások;
kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy
reklámcélú vásárok szervezése; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; szponzorok felkutatása.
41

Coaching [tréning]; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; eszmecserék, kollokviumok

szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mentorálás; oktatás biztosítása;
szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szemináriumok szervezése és lebonyolítása.
( 111 ) 229.396
( 151 ) 2019.10.14.
( 210 ) M 19 01029
( 220 ) 2019.03.26.
( 732 ) Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
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( 740 ) Dr. Simala Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

( 546 )

( 511 ) 35

Áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; célzott marketing; divatbemutatók

szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások;
kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy
reklámcélú vásárok szervezése; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; szponzorok felkutatása.
41

Coaching [tréning]; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; eszmecserék, kollokviumok

szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mentorálás; oktatás biztosítása;
szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szemináriumok szervezése és lebonyolítása.
( 111 ) 229.397
( 151 ) 2019.10.14.
( 210 ) M 19 01193
( 220 ) 2019.04.09.
( 732 ) Virányi Róbert, Nyíregyháza (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

( 111 ) 229.398
( 151 ) 2019.10.14.
( 210 ) M 19 01359
( 220 ) 2019.04.25.
( 732 ) Gunn Norbert, Sandhausen (DE)
Gunn Andrea, Sandhausen (DE)
( 740 ) dr. Sipos Péter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Lisztből készült tészták; kenyértészták; szendvicsek; hamburger zsemle.

30

Hamburgerek, húspogácsák; nyers hamburger pogácsa.

43

Vendéglátás.

( 111 ) 229.399
( 151 ) 2019.10.14.
( 210 ) M 19 01372
( 220 ) 2019.04.26.
( 732 ) Sága Foods Zrt., Sárvár (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

( 511 ) 29

Húsok; hústermékek; húsételek; virsli, sonka, felvágottak; hústartalmú snack termékek; növényi alapú,

zöldség alapú, gyümölcs alapú, tej alapú snack termékek; pástétomok.
30

Szendvicsek.

( 111 ) 229.400
( 151 ) 2019.10.14.
( 210 ) M 19 01373
( 220 ) 2019.04.26.
( 732 ) Sága Foods Zrt., Sárvár (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Húsok; hústermékek; húsételek; virsli, sonka, felvágottak; hústartalmú snack termékek; növényi alapú,

zöldség alapú, gyümölcs alapú, tej alapú snack termékek; pástétomok.
30

Szendvicsek.

( 111 ) 229.408
( 151 ) 2019.10.14.
( 210 ) M 18 03039
( 220 ) 2018.10.18.
( 732 ) Alienline Kft., Szeged (HU)
( 541 ) believe your eyes
( 511 ) 1

Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek.

6

Nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek.

7

3D nyomtatók, 3D nyomtató tollak; automata kezelőgépek [manipulátorok]; elektromechanikai gépek a

vegyipar számára; elektromos csavarhúzók; gravírozógépek; ipari tintasugaras nyomdagépek; magasnyomású
mosóberendezések; mosógépek (1); mosógépek (2); munkaasztalok, gépasztalok; nyomdagépek; erőgépek;
árusító automaták.
9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók, hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek.
28

Játékok és játékszerek; videojátékok.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlés.

41

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
45

Betörés elleni és riasztórendszerek felügyelete; domain nevek lajstromozása, regisztrálása [jogi

szolgáltatások]; internetes domain-nevek bérbeadása; online közösségi hálózatok szolgáltatásai; számítógépes
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szoftverek licenszelése, engedélyezése [jogi szolgáltatások]; szellemi tulajdon licenszelése; tűzjelző készülékek

kölcsönzése.
( 111 ) 229.420
( 151 ) 2019.10.15.
( 210 ) M 18 03442
( 220 ) 2018.11.19.
( 732 ) Thematic Properties Ingatlanalap, Budapest (HU)
( 740 ) EDITUS Befektetési Alapkezelő Zrt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 20

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

félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
24

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

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
27

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 229.421
( 151 ) 2019.10.15.
( 210 ) M 19 01247
( 220 ) 2019.04.15.
( 732 ) NATURA-PRO Kereskedelmi, Szolgáltató és Fejlesztő Kft., Pécs (HU)
( 740 ) dr. Tóth Zsófia Anna, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.
( 111 ) 229.422
( 151 ) 2019.10.15.
( 210 ) M 19 00124
( 220 ) 2019.01.17.
( 732 ) Szepesi György Tamás, Budapest (HU)
( 740 ) PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
41

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 111 ) 229.423
( 151 ) 2019.10.15.
( 210 ) M 19 00213
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( 220 ) 2018.10.18.
( 732 ) Alienline Kft., Szeged (HU)
( 541 ) www.alienline.hu
( 511 ) 1

Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek.

6

Nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek.

9

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

mérő-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia vezetésére,
kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések;
hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók,
hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb digitális rögzítésű média; szerkezetek érmebedobással
működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések, számítógépek;
számítógépes szoftverek.
28

Játékok és játékszerek; videojátékok.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlés.

45

Betörés elleni és riasztórendszerek felügyelete; domain nevek lajstromozása, regisztrálása [jogi

szolgáltatások]; internetes domain-nevek bérbeadása; online közösségi hálózatok szolgáltatásai; számítógépes
szoftverek licenszelése, engedélyezése [jogi szolgáltatások]; szellemi tulajdon licenszelése; tűzjelző készülékek
kölcsönzése.
( 111 ) 229.424
( 151 ) 2019.10.15.
( 210 ) M 19 00214
( 220 ) 2018.10.18.
( 732 ) Alienline Kft., Szeged (HU)
( 541 ) www.alienline.eu
( 511 ) 1

Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek.

6

Nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek.

9

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

mérő-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia vezetésére,
kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések;
hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók,
hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb digitális rögzítésű média; szerkezetek érmebedobással
működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések, számítógépek;
számítógépes szoftverek.
28

Játékok és játékszerek; videojátékok.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlés.

45

Betörés elleni és riasztórendszerek felügyelete; domain nevek lajstromozása, regisztrálása [jogi

szolgáltatások]; internetes domain-nevek bérbeadása; online közösségi hálózatok szolgáltatásai; számítógépes
szoftverek licenszelése, engedélyezése [jogi szolgáltatások]; szellemi tulajdon licenszelése; tűzjelző készülékek
kölcsönzése.
( 111 ) 229.425
( 151 ) 2019.10.15.
( 210 ) M 19 00215
( 220 ) 2018.10.18.
( 732 ) Alienline Kft., Szeged (HU)
( 541 ) www.alienline.com
M2510

( 511 ) 1

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 20. szám, 2019.10.28.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek.

6

Nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek.

9

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

mérő-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia vezetésére,
kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések;
hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók,
hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb digitális rögzítésű média; szerkezetek érmebedobással
működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések, számítógépek;
számítógépes szoftverek.
28

Játékok és játékszerek; videojátékok.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlés.

45

Betörés elleni és riasztórendszerek felügyelete; domain nevek lajstromozása, regisztrálása [jogi

szolgáltatások]; internetes domain-nevek bérbeadása; online közösségi hálózatok szolgáltatásai; számítógépes
szoftverek licenszelése, engedélyezése [jogi szolgáltatások]; szellemi tulajdon licenszelése; tűzjelző készülékek
kölcsönzése.
( 111 ) 229.427
( 151 ) 2019.10.15.
( 210 ) M 19 01080
( 220 ) 2019.04.01.
( 732 ) Véha Miklós, Szeged (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 39
43

Étel házhozszállítás; éttermi ételszállítás; ételt és italt tartalmazó kosarak, élelmiszer csomagok kézbesítése.
Juice bár szolgáltatásai; bisztró [büfé] szolgáltatások; ételek és italok biztosítása bisztrókban; ételkészítés;

étel- és italszolgáltatás mobil teherautóból; éttermi szolgáltatások; éttermi asztalfoglalás; svédasztalos éttermi
szolgaltatások; éttermi foglalási szolgáltatások; bár- és éttermi szollgáltatások; éttermi szolgáltatások étel elvitelre
árusításához; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; éttermi szolgáltatások, beleértve az
engedéllyel rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat; klub szolgáltatások étel és ital biztosítására;
elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása);
esküvői fogadások rendezése [étel és ital]; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; ételkészítés mások
számára kiszervezéssel; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; ételfelszolgáló eszközök kölcsönzése.
( 111 ) 229.428
( 151 ) 2019.10.15.
( 210 ) M 19 01081
( 220 ) 2019.04.01.
( 732 ) MIROEV Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szada (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Áruk és szolgáltatások értékesítésének elősegítése mások számára; céglogós termékek felhasználása
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promóciós célból; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése értékesítések adminisztrációja és

promóciós ösztönző sémák útján, amelyek kereskedelmi bélyegeket is magukban foglalnak; reklámozási és
értékesítési anyagok készítése, készíttetése mások számára; reklámozási szolgáltatások; reklámozást és
értékesítést segítő promóciós szolgáltatások; törzsvásárlói közösséggel (klubbal) szolgáltatások kereskedelmi,
promóciós és reklámcélokra; törzsvásárlói közösség (klub) szervezése, működtetése és felügyelete; törzsvásárlói
közösségbe tagok toborzása, ezzel kapcsolatos reklámozási tevékenység; törzsvásárlói közösségbe termékpartner
vállalkozások toborzása, ezzel kapcsolatos reklámtevékenység; törzsvásárlói közösséggel (klubbal) kapcsolatos
szolgáltatások adminisztrációja; üzletépítő rendezvények szervezése, lebonyolítása, és az ehhez kapcsolódó
ügynöki szolgáltatások; üzleti bemutatók rendezéséhez kapcsolódó ügynökségi szolgáltatások; üzleti bemutatók,
rendezvények lebonyolítása; üzleti konzultációs és tanácsadási szolgáltatások.
36

Pénzügyi szolgáltatások; saját fejlesztésű fizetési rendszer üzemeltetése, adminisztrációja.

( 111 ) 229.429
( 151 ) 2019.10.18.
( 210 ) M 19 01082
( 220 ) 2019.04.01.
( 732 ) Kasza Roland, Budapest (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )
( 511 ) 10

Beépített vibrációs masszázskészülékkel felszerelt masszázsszékek; beépített vibrációs masszázskészülékkel

felszerelt masszázságy; beépített vibrációs masszázskészülékkel felszerelt matrac; beépített masszázskészülékkel
felszerelt masszázsfotelek; elektromos masszázsberendezések; elektromos masszázsberendezések személyes
használatra; elektromos masszázskészülékek otthoni használatra; elektromos vagy nem elektromos
masszázskészülékek; kézi masszázskészülékek; masszázs készülékek; masszázsberendezések; masszázsszékek;
masszázsfotelek; thermo masszázspárnák; masszázspárnák; masszírozó berendezéssel felszerelt terápiás
készülékek; masszírozó eszközök és berendezések; vibrációs készülékek masszírozáshoz.
35

Beépített masszázskészülékkel felszerelt masszázsszékek kis- és nagykereskedelme; beépített vibrációs

masszázskészülékkel felszerelt masszázságy kis- és nagykereskedelme; beépített vibrációs masszázskészülékkel
felszerelt matrac kis- és nagykereskedelme; beépített masszázskészülékkel felszerelt masszázsfotelek kis- és
nagykereskelme; elektromos masszázsberendezések kis- és nagykereskedelme; elektromos masszázsberendezések
személyes használatra kis- és nagykereskedelme; elektromos masszázskészülékek otthoni használatra kis- és
nagykereskedelme; elektromos vagy nem elektromos masszázskészülékek kis- és nagykereskedelme; kézi
masszázskészülékek kis- és nagykereskedelme; masszázs készülékek kis- és nagykereskedelme;
masszázsberendezések kis- és nagykereskedelme; masszázsszékek kis- és nagykereskedelme; masszázsfotelek
kis- és nagykereskedelme; thermo masszázspárnák kis- és nagykereskedelme; masszázspárnák kis- és
nagykereskedelme; masszírozó berendezéssel felszerelt terápiás készülékek kis- és nagykereskedelme;
masszírozó eszközök és berendezések kis- és nagykereskedelme; vibrációs készülékek masszírozáshoz kis- és
nagykereskedelme.
( 111 ) 229.430
( 151 ) 2019.10.15.
( 210 ) M 19 01085
( 220 ) 2019.03.29.
( 732 ) Olasz Miklós, Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) NUTRIoticum
( 511 ) 5

Étrend- és táplálék-kiegészítők; tápanyag adalékok; gyógyhatású adalékanyagok; vitaminkészítmények;

gyógynövények; gyógynövény készítmények gyógyászati használatra; liszt gyógyszerészeti használatra;
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herbateák gyógyászati használatra; gyógyteák.

35

Étrendkiegészítőkkel, vitaminkészítményekkel, élelmiszerekkel és italokkal kapcsolatos marketing és

reklám szolgáltatások, online értékesítési, kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.
( 111 ) 229.433
( 151 ) 2019.10.15.
( 210 ) M 19 01424
( 220 ) 2019.05.02.
( 732 ) Bende Richárd, Balatonfüred (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) SAPHIER
( 511 ) 33

Alkoholos italok (a sörök kivételével), borok, brandy, borpárlat, szeszes italok, likőrök.

( 111 ) 229.434
( 151 ) 2019.10.15.
( 210 ) M 18 03443
( 220 ) 2018.11.19.
( 732 ) Thematic Properties Ingatlanalap, Budapest (HU)
( 740 ) EDITUS Befektetési Alapkezelő Zrt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 20

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

félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
24

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

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
27

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 229.436
( 151 ) 2019.10.15.
( 210 ) M 19 00710
( 220 ) 2019.03.05.
( 732 ) S.P. Vagyonkezelő Kft., Győr (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 37

Építkezéssel vagy meglevő építményekkel kapcsolatos szakipari víz-, csatorna-, fűtésszerelés,
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villanyszerelés; épületeken és építményeken elektromos vezetékek, hírközlési vezetékhálózat, betörésjelző

rendszerek és berendezések, kamerás-számítógépes betörés elleni riasztórendszer kiépítése; vagyonvédelmi
technika, lopás elleni riasztók felszerelése és javítása, házi antenna és légvezeték, tűzjelző, villámhárító javítása
és karbantartása; világítási és jelzőrendszerek felszerelése és javítása; épületek és építmények szerelvényeinek és
csatlakozóinak felszerelése; kerítés és rácsfelszerelés; cégtáblák, reklámtáblák felszerelése; épületgépészeti,
hírközlési, riasztó-, elektromos berendezések javítása és karbantartása; üzemi- és lakóépületek takarítása,
tisztítása; kémény, szellőzőcső és elszívó berendezés, bojler tisztítása; ipari gépek, berendezések tisztítása;
közlekedési eszközök helyszíni takarítása, tisztítása, épületek fertőtlenítése és kártevőirtása.
45

Őrzés, felügyelet és vagyonvédelmi tevékenység, őrző-védő szolgálat, személyi, tárgyi és értékbiztonsági

szolgáltatás, testőrszolgálat, utcai járőrözés; lakóépületek, iroda-, gyár-, építési, kereskedelmi területen, szálloda-,
színház-, zenés és egyéb szórakozóhely területén végzett védelmi, figyelő- és őrszolgálati tevékenység; betörés
elleni és biztonsági riasztók felügyelete; biztonsági szolgáltatások, szaktanácsadás, személyek és vagyontárgyak
védelmére; poggyászvizsgálat; éjjeli őrszolgálat; üzemek biztonsági felügyelete; pénz- és értékkíséret;
vagyonvédelmi szolgáltatás, élőerős őrzés, technikai vagyonvédelem, távfelügyelet; tömegközlekedés területén
folytatott biztonsági tevékenység, csomag és utas átvizsgálás repülőtereken, őrjáratban vonatokon és metrón;
áruházi lopásvédelem, mechanikus vagy elektronikus védelmi berendezésekkel; biztonságtechnikai-, őrzési-,
védelmi szakértői tanácsadás; magánnyomozói tevékenység.
( 111 ) 229.437
( 151 ) 2019.10.15.
( 210 ) M 19 00711
( 220 ) 2019.03.05.
( 732 ) S.P. Vagyonkezelő Kft., Győr (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )
( 511 ) 35

Működési- és vezetési tanácsadás; a vállalat reklámozásával kapcsolatos szolgáltatás, a nyilvánossággal való

kommunikáció, nyilatkozatok és közlések; a biztonságtechnikával-, őrzés-védéssel kapcsolatos áruk, iparcikk-,
szerelvény-, fémtömegcikk kiskereskedelmi tevékenysége, elektronikus kereskedelme; tisztítószerekkel,
tisztítással kapcsolatos kiskereskedelem; hirdetési szolgáltatások; üzletvezetés és működtetés; üzleti tanácsadás;
üzleti információk szolgáltatása; PR szolgáltatások; hirdetési felületek eladása és bérbeadása; hirdetések
közvetlen postai úton.
37

Építkezéssel vagy meglevő építményekkel kapcsolatos szakipari víz-, csatorna-, fűtésszerelés,

villanyszerelés; épületeken és építményeken elektromos vezetékek, hírközlési vezetékhálózat, betörésjelző
rendszerek és berendezések, kamerás-számítógépes betörés elleni riasztórendszer kiépítése; vagyonvédelmi
technika, lopás elleni riasztók felszerelése és javítása, házi antenna és légvezeték, tűzjelző, villámhárító javítása
és karbantartása; világítási és jelzőrendszerek felszerelése és javítása; épületek és építmények szerelvényeinek és
csatlakozóinak felszerelése; kerítés és rácsfelszerelés; cégtáblák, reklámtáblák felszerelése; épületgépészeti,
hírközlési, riasztó-, elektromos berendezések javítása és karbantartása; üzemi- és lakóépületek takarítása,
tisztítása; kémény, szellőzőcső és elszívó berendezés, bojler tisztítása; ipari gépek, berendezések tisztítása;
közlekedési eszközök helyszíni takarítása, tisztítása, épületek fertőtlenítése és kártevőirtása.
45

Őrzés, felügyelet és vagyonvédelmi tevékenység, őrző-védő szolgálat, személyi, tárgyi és értékbiztonsági

szolgáltatás, testőrszolgálat, utcai járőrözés; lakóépületek, iroda-, gyár-, építési, kereskedelmi területen, szálloda-,
színház-, zenés és egyéb szórakozóhely területén végzett védelmi, figyelő- és őrszolgálati tevékenység; betörés
elleni és biztonsági riasztók felügyelete; biztonsági szolgáltatások, szaktanácsadás, személyek és vagyontárgyak
védelmére; poggyászvizsgálat; éjjeli őrszolgálat; üzemek biztonsági felügyelete; pénz- és értékkíséret;
vagyonvédelmi szolgáltatás, élőerős őrzés, technikai vagyonvédelem, távfelügyelet; tömegközlekedés területén
folytatott biztonsági tevékenység, csomag és utas átvizsgálás repülőtereken, őrjáratban vonatokon és metrón;
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áruházi lopásvédelem, mechanikus vagy elektronikus védelmi berendezésekkel; biztonságtechnikai-, őrzési-,

védelmi szakértői tanácsadás; magánnyomozói tevékenység.
( 111 ) 229.438
( 151 ) 2019.10.15.
( 210 ) M 19 00721
( 220 ) 2019.03.07.
( 732 ) DETKI Keksz Kft., Halmajugra (HU)
( 740 ) dr. Sili Dóra, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Kekszek, édesipari készítmények, gabonakészítmények, kakaós krémmel töltött kekszek.

( 111 ) 229.440
( 151 ) 2019.10.15.
( 210 ) M 19 00879
( 220 ) 2019.03.19.
( 732 ) Bárdos és Fia Pincészet Termelő és Kereskedelmi Bt., Nagyréde (HU)
( 740 ) Berzétei & Abonyi Ügyvédi Iroda, Gyöngyös
( 546 )
( 511 ) 33

Borok.

( 111 ) 229.441
( 151 ) 2019.10.15.
( 210 ) M 19 00880
( 220 ) 2019.03.19.
( 732 ) STATUSQUO Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 36

Irodahelyiségek bérbeadása; irodák bérbeadása közösségi munkavégzéshez; ingatlanok bérbeadásával

kapcsolatos ügyintézés; ingatlantulajdon-kezelés.
( 111 ) 229.442
( 151 ) 2019.10.15.
( 210 ) M 19 00886
( 220 ) 2019.03.19.
( 732 ) Florin Vegyipari és Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)
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( 546 )

( 511 ) 3

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
csiszolószerek.
( 111 ) 229.443
( 151 ) 2019.10.15.
( 210 ) M 19 00887
( 220 ) 2019.03.20.
( 732 ) Plantaco Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) PlantaShot
( 511 ) 1

Magkezelések mezőgazdasági és kertészeti célokra, mezőgazdasági vegyi anyagok, műtrágyák,

műtrágyatartalmú készítmények, növények növekedését szabályozó készítmények, talajkondicionáló vegyi
termékek és készítmények, talajtápanyag-kiegészítők.
( 111 ) 229.444
( 151 ) 2019.10.15.
( 210 ) M 19 00714
( 220 ) 2019.03.06.
( 732 ) GASTRO-HÚS Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) Farkas és Nagy Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 29

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

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojás, tej és 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; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető
jégkrémek; cukor, mész, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,
mártások és egyéb fűszerek; jég (fagyasztott víz).
43

Vendéglátás (élelmezés), étkezdék, éttermek, gyorséttermek, kantinok, büfék, étkezdék, vendéglátóipar.

( 111 ) 229.445
( 151 ) 2019.10.15.
( 210 ) M 19 01038
( 220 ) 2019.03.26.
( 732 ) Fővárosi Állat- és Növénykert, Budapest (HU)
( 740 ) 224. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BIODÓM
( 511 ) 16

Papír, karton, nyomdaipari termékek; asztali alátétek, tányéralátétek papírból; bélyegzőpárnák, festékpárnák

(1); bélyegzőpárnák, festékpárnák (2); ceruzák; csipeszes felírótáblák; derékszögű vonalzók rajzoláshoz (1);
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derékszögű vonalzók rajzoláshoz (2); dossziék [papíráruk] (1); dossziék [papíráruk] (2); ecsetek (1), ecsetek (2);

építészeti makettek; érmetálcák; értesítőkártyák; fényképek [nyomtatott]; fényképtartók; festékkészletek [iskolai
használatra]; festmények [képek], keretezve vagy anélkül; festőállványok; folyóiratok; földrajzi térképek; füzetek,
könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz; görbe vonalzók; grafikai reprodukciók; gyűjthető kártyák, nem játékokhoz;
hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek; iratgyűjtők, dossziék; irattartók [papíráru], irodai kapcsok;
irodai kapcsok, iratkapcsok; íróeszközök; írófelszerelések; írókészletek [papíráruk]; írószerek; iskolaszerek
[papíráruk]; jegyek; kártyák; katalógusok; képek; képeslapok, levelezőlapok; képregények; könyvecskék,
brosúrák (1); könyvecskék, brosúrák (2); könyvjelzők; litografált műtárgyak (1); litografált műtárgyak (2);
litográfiai kövek; litográfiai kréta; magazinok, revük [időszaki lapok]; metszetek; naptárak; noteszok (1);
noteszok (2); nyomtatott órarendek, menetrendek; öntapadós címkék, matricák [papíripari]; papír; papírszalvéták;
papírtörülközők; papír- vagy kartondobozok; papírzsebkendők, papírtörlők; plakátok, falragaszok papírból vagy
kartonból; postabélyegek; poszterek; prospektusok; radírgumik; rajzeszközök; szobrocskák, figurák
papírmaséból; szórólapok; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések]; tollak [irodai cikkek];
toll- és ceruzatartók; tolltartó dobozok; tolltartó kapcsok, csipeszek; tolltörlők; töltőceruzák [rotringok]; töltőtoll;
t-vonalzók, fejes vonalzók rajzoláshoz; újságok; üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák; vízfestmények, akvarellek;
zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból; zászlók papírból; zenélő üdvözlőlapok.
18

Táskák, hátizsákok táborozóknak.

21

Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra.

25

Ruházati cikkek.

28

Játékok, játékszerek.

35

Reklámozás.

41

Állatidomítás, kiképzés; állatkertek szolgáltatásai; cirkuszok; élő előadások bemutatása; filmszínházi

előadások, filmbemutatók; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; klubszolgáltatások
[szórakoztatás vagy oktatás]; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások
[bemutatók, kiállítások]; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; show-műsorok készítése;
show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; számítógépes hálózatról online biztosított
játékszolgáltatások; színházi produkciók; táboroztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás];
vidámparkok; zenei produkciók.
43

Gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló éttermek (1), önkiszolgáló

éttermek (2); terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek].
44

Állatgyógyászati szolgáltatások; terápiás szolgáltatások.

( 111 ) 229.446
( 151 ) 2019.10.15.
( 210 ) M 19 00882
( 220 ) 2019.03.19.
( 732 ) Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, Pécs (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatok frissítése és

karbantartása számítógépes adatbázisokban; adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához;
ajándék-nyilvántartási szolgáltatások, állásközvetítő irodák; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs
médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és
szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; árusító standok bérbeadása; átmeneti
üzletmenedzsment; célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; fogyasztói hűségprogramok
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igazgatása; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel kapcsolatos információszerzési szolgáltatások;

hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák];
honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető szolgáltatások [iroda funkciók]; időpont-ütemezési
szolgáltatások [iroda funkciók]; import-export ügynökségek; információk számítógépes adatbázisokba való
gyűjtése; irodai berendezések kölcsönzése közösségi munkahelyeken; írott kommunikáció és adatok regisztrálása;
kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak
[fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások;
kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik
fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése;
kiskereskedelmi szolgáltatások művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; kommunikáció átírása [irodai
funkciók]; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati
szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketing szoftverkiadás keretében;
marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt adatok
frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; 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; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő
kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámszövegek
írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy
iparvállalatok irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében;
statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; távközlési
szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; üzleti értékelések; üzleti információk; üzleti információk
nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális
magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti projektmenedzsment
szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás,
információnyújtás; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció;
üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; vállalati kommunikációs szolgáltatások.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek szervezése; akadémiák [oktatás];

alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; bálok szervezése; bentlakásos iskolák; coaching [tréning];
cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; elektronikus
kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő
előadások bemutatása, gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése; hangversenyek, koncertek
szervezése és lebonyolítása; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy
oktatás]; know-how átadása (képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú
kiállítások szervezése; mentorálás; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás;
pályaválasztási tanácsadás; partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése; sportversenyek
rendezése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; személyes oktatófórumok rendezése és
levezetése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; versenyek
szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].
( 111 ) 229.447
( 151 ) 2019.10.15.
( 210 ) M 19 00881
( 220 ) 2019.03.19.
( 732 ) Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, Pécs (HU)
( 541 ) #ajelenajövőd
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatok frissítése és
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karbantartása számítógépes adatbázisokban; adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához;

ajándék-nyilvántartási szolgáltatások, állásközvetítő irodák; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs
médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és
szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; árusító standok bérbeadása; átmeneti
üzletmenedzsment; célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; fogyasztói hűségprogramok
igazgatása; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel kapcsolatos információszerzési szolgáltatások;
hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák];
honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető szolgáltatások [iroda funkciók]; időpont-ütemezési
szolgáltatások [iroda funkciók]; import-export ügynökségek; információk számítógépes adatbázisokba való
gyűjtése; irodai berendezések kölcsönzése közösségi munkahelyeken; írott kommunikáció és adatok regisztrálása;
kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak
[fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások;
kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik
fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése;
kiskereskedelmi szolgáltatások művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; kommunikáció átírása [irodai
funkciók]; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati
szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketing szoftverkiadás keretében;
marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt adatok
frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; 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; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő
kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámszövegek
írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy
iparvállalatok irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében;
statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; távközlési
szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; üzleti értékelések; üzleti információk; üzleti információk
nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális
magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti projektmenedzsment
szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás,
információnyújtás; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció;
üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; vállalati kommunikációs szolgáltatások.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek szervezése; akadémiák [oktatás];

alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; bálok szervezése; bentlakásos iskolák; coaching [tréning];
cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; elektronikus
kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő
előadások bemutatása, gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése; hangversenyek, koncertek
szervezése és lebonyolítása; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy
oktatás]; know-how átadása (képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú
kiállítások szervezése; mentorálás; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás;
pályaválasztási tanácsadás; partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése; sportversenyek
rendezése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; személyes oktatófórumok rendezése és
levezetése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; versenyek
szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].
( 111 ) 229.448
( 151 ) 2019.10.15.
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( 210 ) M 19 00891
( 220 ) 2019.03.18.
( 732 ) BOBKÓ-HORVÁTH VIRÁG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Fülöp és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) VIRÁGMACI
( 511 ) 31

Friss virágok; élő virágok; élő természetes virágok; füzérek élő virágból; szárított virágok; szárított virágok

díszítésre; koszorúk élő virágból; koszorúk szárított virágokból; friss növények; szárított növények díszítésre;
szárított növények díszítési célra; szárazvirág kompozíciók díszítési célra; vágott virág.
44

Virágkötészet, virágkötészeti szolgáltatások, virágkötészeti alkotások bérbeadása, virágdíszek,

virágkötészeti alkotások kölcsönzése.
( 111 ) 229.449
( 151 ) 2019.10.15.
( 210 ) M 19 01040
( 220 ) 2019.03.27.
( 732 ) Shi Yanwei, Budapest (HU)
( 740 ) Wanshida Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

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

( 111 ) 229.450
( 151 ) 2019.10.15.
( 210 ) M 19 01043
( 220 ) 2019.03.27.
( 732 ) Tenkes-Hegy Vendéglátó és Kereskedelmi Kft., Harkány (HU)
( 740 ) Marján Ügyvédi Iroda, Pécs
( 541 ) Tenkes Csárda
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 229.451
( 151 ) 2019.10.15.
( 210 ) M 19 01041
( 220 ) 2019.03.27.
( 732 ) Berkes Emőke Bianka, Budapest (HU)
Berkes Márton Gyula, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BIARRITZ
( 511 ) 42

Panziók, vendéglők, éttermek szolgáltatásai, sörözők, hotelek szolgáltatásai.

( 111 ) 229.452
( 151 ) 2019.10.15.
( 210 ) M 19 01044
( 220 ) 2019.03.27.
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( 732 ) Tenkes-Hegy Vendéglátó és Kereskedelmi Kft., Harkány (HU)

( 740 ) Marján Ügyvédi Iroda, Pécs
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 229.453
( 151 ) 2019.10.15.
( 210 ) M 19 01045
( 220 ) 2019.03.27.
( 732 ) Tenkes-Hegy Vendéglátó és Kereskedelmi Kft., Harkány (HU)
( 740 ) Marján Ügyvédi Iroda, Pécs
( 541 ) Tenkes Vendéglő
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 229.454
( 151 ) 2019.10.15.
( 210 ) M 19 01046
( 220 ) 2019.03.27.
( 732 ) Tenkes-Hegy Vendéglátó és Kereskedelmi Kft., Harkány (HU)
( 740 ) Marján Ügyvédi Iroda, Pécs
( 541 ) Tenkes Fogadó
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 229.455
( 151 ) 2019.10.15.
( 210 ) M 19 01047
( 220 ) 2019.03.27.
( 732 ) Yuva Kft., Hidas (HU)
( 546 )

( 511 ) 32

Alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok;

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

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

engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes
adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi információ
és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmivagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kirakatrendezés;
közvélemény-kutatás; marketing szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása;
on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és
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vásárlói részére; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag

frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]
terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése
kommunikációs médiában; reklámlevél szolgáltatás; reklámterjesztés; szabadtéri reklámozás, hirdetés;
számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; telemarketing szolgáltatás; termékminták, áruminták terjesztése; vásárlási
megrendelések ügyintézése.
( 111 ) 229.456
( 151 ) 2019.10.15.
( 210 ) M 19 01209
( 220 ) 2019.04.11.
( 732 ) Szakács-Peczár Tímea, Gyál (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Sport- és kulturális tevékenységek; sporttevékenységek; sportszolgáltatások; sportesemények és

sportversenyek szervezése, megrendezése; sportrendezvények, versenyek és sportbajnokságok szervezése;
kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés, oktatás, edzéssel kapcsolatos szolgáltatás.
( 111 ) 229.457
( 151 ) 2019.10.15.
( 210 ) M 19 01210
( 220 ) 2019.04.11.
( 732 ) A-List Crystal Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Spirit Nail SPA
( 511 ) 44

Aromaterápiás szolgáltatások, fizioterápia, fizikoterápia, fodrászat, gyantás szőrtelenítés, közfürdők

higiéniai célokra, manikűr, masszázs.
( 111 ) 229.458
( 151 ) 2019.10.15.
( 210 ) M 19 01212
( 220 ) 2019.04.11.
( 732 ) Global Esprit Inc., New Taipei City, Taiwan (CN)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

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

búvárkodási célokra; úszószemüveg; sztereoszkópok; sí-védőszemüveg; védőszemüveg szél és homokvihar elleni
védelemhez; csúszásgátló párnák szemüvegekhez; szemüveglencsék; éjjellátó elektronikus távcsövek;
szemüvegszár-végződések; búvármaszkok; orrkapcsok búvárok és úszók számára; fülbevalók búvárok számára;
kesztyűk búvárok számára; búvárruhák; légzőkészülékek víz alatti úszáshoz; mentőmellény; életmentő bóják;
fejvédők sportoláshoz; sportszemüvegek; védőmaszkok; kamerák [fényképezés]; fejhallgató; hordozható
médialejátszók; szemüvegek [optika]; szemüveglencsék; napszemüvegek; fénycsillapító szemüvegek; 3D
szemüvegek; optikai lencsék; szemüvegkeretek; szemlencse-keretek; szemüvegláncok; szemlencseláncok;
látványzsinórok; szemüvegzsinórok; kukucskálók ajtókhoz; prizmák [optika]; nagyítók; távcső; refraktorok;
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okulárék; számlálók; mérőeszközök; lépésszámlálók; időkapcsolók, automatikus; időrögzítő készülékek; időóra

[időrögzítő eszközök].
( 111 ) 229.459
( 151 ) 2019.10.15.
( 210 ) M 19 01213
( 220 ) 2019.04.11.
( 732 ) Lease Work Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) Szederjessy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) CANDINATOR
( 511 ) 21

Szívószálak.

28

Játékok, játékszerek és ajándéktárgyak; játékszerek gyermekeknek; többrendeltetésű játékok gyermekeknek.

29

Tejtermékek és tejtermék-helyettesítők; tejalapú italok; ízesített tejitalok; tejalapú desszertek; gyümölcs

alapú snackek; gyümölcs- és dióféle-alapú snack szeletek; tej alapú snackek; rágcsálnivalók, ropogtatnivalók;
gyümölcsös rágcsálnivalók; gyümölcsdesszertek; feldolgozott gyümölcsök, gombák és zöldségek (beleértve a
dióféléket és hüvelyeseket).
30

Ízesítőszerek/aromák italokhoz; ízesítőszerek/aromák [esszenciaolajok kivételével]; édességek; cukorkák

[édességek]; savanyúcukorkák [édességek]; rágógumik; rágócukorkák; töltött cukorkák, édességek; kekszek,
rágcsálnivalók; főként édességet tartalmazó rágcsálnivalók; sajtgolyók [rágcsálnivalók]; sütemények; kávé, tea,
kakaó és helyettesítőik; csokoládé; csokoládékészítmények; teasütemények; cukor, természetes édesítőszerek,
édes bevonatok és töltetek, méhészeti termékek; só, fűszerek és ízesítőszerek; aprósütemények, kekszek;
nyalókák; jégkrém nyalókák, fagylalt nyalókák, pálcikás jégkrémek; drazsék [nem gyógyhatású cukorkák]; müzli;
müzliszeletek, energiaszeletek; jég, fagylalt, fagyasztott joghurtok és sörbetek; kandiscukor; muffin;
muffin-keverékek; brownie (csokoládés sütemények); brownie-keverékek (mogyoróscsokoládés
süteménykeverékek); süteményporok; pékáruk; tortadíszek cukorból; csokoládéból készült tortadíszek; csokoládé
alapú italok; italokhoz adható ízesítőanyagok [nem illóolajok]; ízesítők italokhoz [kivéve illóolajok]; tea alapú
italok; készítmények italokhoz [kakaó alapú]; készítmények italokhoz [kávé alapú]; készítmények italokhoz [tea
alapú]; készítmények italokhoz [csokoládé alapú]; édességszeletek; torták cukrokból.
32

Alkoholmentes italok; készítmények italokhoz; üdítőitalok; italok készítésére szolgáló porok; kivonatok

italok előállításához; hígítható készítmények italok készítéséhez; esszenciák italok előállításához; vitamintartalmú
italok; vitaminokkal és ásványi sókkal dúsított alkoholmentes italok; ízesített szénsavas italok; gyümölcslevek;
energiaitalok; vizek.
( 111 ) 229.460
( 151 ) 2019.10.15.
( 210 ) M 19 01387
( 220 ) 2019.04.29.
( 732 ) Csörgő Adrienn, Tahitótfalu (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 541 ) FitFight
( 511 ) 25
41

Ruházati termékek.
Sport, oktatás, nevelés, szakmai képzés.

( 111 ) 229.461
( 151 ) 2019.10.15.
( 210 ) M 19 01388
( 220 ) 2019.04.29.
( 732 ) Szabó Bence, Kecskemét (HU)
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( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest

( 541 ) Gyullancs
( 511 ) 4
11

Tüzelőanyagok és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
Világító-, fűtő-, hűtő-, gőzfejlesztő, főző-, szárító-, szellőztető, vízszolgáltató és egészségügyi készülékek és

berendezések; grillezők, grillsütők; gyújtókészülékek; kandallók; grillezők, grillsütők, grillek, rostélyok
[sütőeszközök].
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; tüzeléstechnikai és tüzelőanyagok kis- és nagykereskedelme, online

kereskedelem, webáruház.
( 111 ) 229.464
( 151 ) 2019.10.16.
( 210 ) M 19 00590
( 220 ) 2019.02.26.
( 732 ) TotalCar.hu Informatikai Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlés.

41

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

( 111 ) 229.465
( 151 ) 2019.10.16.
( 210 ) M 19 00589
( 220 ) 2019.02.26.
( 732 ) TotalCar.hu Informatikai Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Totalcar Parkoló Parádé
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlés.

41

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

( 111 ) 229.467
( 151 ) 2019.10.16.
( 210 ) M 19 00586
( 220 ) 2019.02.25.
( 732 ) Szélesné Pécsinger Enikő, Győr (HU)
( 541 ) BORFORRÁS
( 511 ) 35

Borok kis- és nagykereskedelmi szolgáltatásai.

( 111 ) 229.468
( 151 ) 2019.10.16.
( 210 ) M 19 00583
( 220 ) 2019.02.25.
( 732 ) KK Kavicsbeton Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kacsukpatent Kft., Budapest
( 541 ) RÁZÓKŐ
( 511 ) 19

Térkövek, járólapok nem fémből; útburkolatok nem fémből; burkolatok, nem fémből, építési célokra;

burkolólapok építéshez, nem fémből; beton; bitumen építési anyagok; díszlécek párkányokhoz, nem fémből,
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építési célokra; építőanyagok, nem fémből; építőelemek betonból; építőelemek (nem fémből) lapok formájában;

építőkövek; járólapok, nem fémből; kerítések, nem fémből; lépcsőfokok, nem fémből; padlóburkoló
mozaiklapok, nem fémből; szobrocskák kőből, betonból vagy márványból; táblás faburkolat; útburkoló anyagok;
válaszfalak, nem fémből.
( 111 ) 229.469
( 151 ) 2019.10.16.
( 210 ) M 19 00581
( 220 ) 2019.02.22.
( 732 ) Szabadfi Szabolcs, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Torday Kálmán Lajos, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30
43

Kenyér, péksütemények és cukrászsütemények.
Vendéglátás.

( 111 ) 229.470
( 151 ) 2019.10.16.
( 210 ) M 19 00579
( 220 ) 2019.02.22.
( 732 ) Kukoricza Olga, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők.

( 111 ) 229.471
( 151 ) 2019.10.16.
( 210 ) M 19 00577
( 220 ) 2019.02.25.
( 732 ) Béres István, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gámán Tünde, Budapest
( 541 ) Különös Házasság
( 511 ) 33

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

( 111 ) 229.472
( 151 ) 2019.10.16.
( 210 ) M 19 00511
( 220 ) 2019.02.19.
( 732 ) Liptay Gábor, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Lakatos Jenő, Szeged
( 546 )

( 511 ) 35

Üzletvezetési konzultáció, üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások, üzletszervezési és üzletvezetési

tanácsadás, outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás], segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok
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irányításában és működtetésében.

42

Adatbiztonsági tanácsadás, energiatakarékossági tanácsadás, szoftver mint szolgáltatás [SaaS].

45

Fizikai biztonsági tanácsadás, szellemi tulajdonnal kapcsolatos konzultáció.

( 111 ) 229.473
( 151 ) 2019.10.16.
( 210 ) M 19 00509
( 220 ) 2019.02.18.
( 732 ) Bán István Barabás, Budapest (HU)
( 740 ) Nagy-Kozák és Pátzay Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Akadémiák [oktatás], coaching [tréning], eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása,

hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása, hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez, iskolák
által nyújtott oktatási szolgáltatások, konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és
lebonyolítása, könyvkiadás, oktatás biztosítása, rádió- és televízióműsorok készítése, stúdiószolgáltatások,
személyes oktatófórumok rendezése és levezetése, színházi produkciók, szórakoztatási szolgáltatások,
táboroztatás, versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás], zenei produkciók, zenekarok szolgáltatásai,
zeneszerzés.
( 111 ) 229.474
( 151 ) 2019.10.16.
( 210 ) M 19 00507
( 220 ) 2019.02.18.
( 732 ) Pápai Hús Kft., Pápa (HU)
( 740 ) Dr. Csapó és Dr. Kiss Ügyvédi Iroda, Veszprém
( 546 )
( 511 ) 29

Hús, húskivonatok, húskészítmények, disznóhús.

( 111 ) 229.475
( 151 ) 2019.10.16.
( 210 ) M 19 00505
( 220 ) 2019.02.18.
( 732 ) Tech-Medical Hungary Kft., Hatvan (HU)
( 546 )
( 511 ) 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.
( 111 ) 229.476
( 151 ) 2019.10.16.
( 210 ) M 18 02896
( 220 ) 2018.10.08.
( 732 ) Farmer-Mix Takarmánygyártó-Szolgáltató és Forgalmazó Kft., Zsámbék (HU)
( 740 ) dr. Nagy Adrienn, Budapest
( 541 ) FARMER-MIX
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Mezőgazdasági termékek.

5

Állatgyógyászati készítmények.

31

Tápanyagok állatok számára.

( 111 ) 229.478
( 151 ) 2019.10.18.
( 210 ) M 19 00592
( 220 ) 2019.02.25.
( 732 ) Schandl Anna, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Pozderka Gábor, Budapest
( 541 ) SCHANANDA Balance Yoga Therapy
( 511 ) 35
41

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 111 ) 229.480
( 151 ) 2019.10.18.
( 210 ) M 19 00575
( 220 ) 2019.02.23.
( 732 ) Rostás Linda Luca, Budapest (HU)
( 541 ) ebfizio
( 511 ) 44

Házikedvencek, kedvtelésből tartott állatok gondozásával kapcsolatos szolgáltatások; kedvtelésből tartott

állatok gondozása.
( 111 ) 229.483
( 151 ) 2019.10.18.
( 210 ) M 19 00574
( 220 ) 2019.02.23.
( 732 ) Rostás Linda Luca, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 44

Házikedvencek, kedvtelésből tartott állatok gondozásával kapcsolatos szolgáltatások; kedvtelésből tartott

állatok gondozása.
( 111 ) 229.486
( 151 ) 2019.10.18.
( 210 ) M 19 00501
( 220 ) 2019.02.18.
( 732 ) Windt Barbara, Törökbálint (HU)
( 546 )

( 511 ) 17
24

Tűzálló szigetelő anyagok, nem épületekhez; hőszigetelő cikkek; hőszigetelő anyagok.
Bevont szövetek.

A rovat 188 darab közlést tartalmaz.
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