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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 210 ) M 18 01271
( 220 ) 2018.04.20.
( 731 ) Győri Likőrgyár Zrt, Győr (HU)
( 740 ) dr. Bercsényi Erika, Győr
( 546 )

( 511 ) 33

Pannonhalma eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő és egyben a pálinka földrajzi jelzés

termékleírásának megfelelő pálinkák.
( 210 ) M 18 01384
( 220 ) 2018.05.03.
( 731 ) CRH Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Speciál+ PLUSZ
( 511 ) 19

Nem fém építőanyagok; cement.

( 210 ) M 18 02668
( 220 ) 2018.09.07.
( 731 ) Good Karma Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Németh Vida Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) EAT GOOD DO GOOD FEEL GOOD.
( 511 ) 43

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

italszolgáltatás); kantinok, büfék, étkezdék; bisztro szolgáltatások; elviteli rendszerű gyorséttermi szolgáltatások.
( 210 ) M 18 02861
( 220 ) 2018.10.03.
( 731 ) Vajda Virág Annamária, Pécs (HU)
( 740 ) dr. Bohli Krisztina, Pécs
( 541 ) Prézli
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés).

( 210 ) M 18 02869
( 220 ) 2018.10.04.
( 731 ) www.Napi.hu Online Internet és Információs Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 16

Folyóiratok; földrajzi térképek; füzetek, könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz; grafikai reprodukciók;

hírlevelek; katalógusok; kézikönyvek [útmutatók]; könyvecskék, brosúrák(1); könyvecskék, brosúrák(2);
könyvek; naptárak; nyomtatott publikációk; prospektusok; újságok.
35

Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatok frissítése és karbantartása számítógépes

adatbázisokban; árösszehasonlító szolgáltatások; célzott marketing; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel
kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;
hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk
számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy
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reklámcélú vásárok szervezése; közvélemény-kutatás; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások;

nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;
piaci tanulmányok; piackutatás; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés; televíziós reklámozás;
üzleti értékelések; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti tájékoztatás,
információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; vállalati kommunikációs szolgáltatások.
41

Fotóriportok készítése; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és

lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; nem reklámcélú szövegek
publikálása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása.
( 210 ) M 18 03639
( 220 ) 2018.12.07.
( 731 ) VÖRÖSKŐ Kft., Veszprém (HU)
( 740 ) Pintz és Társai Kft., Budapest
( 541 ) Gépek sok szeretettel!
( 511 ) 35

Kereskedelmi ügyletek; kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások az elektromos, elektronikus és

elektromechanikus berendezések és készülékek kereskedelmével kapcsolatban; online kis- és nagykereskedelmi
szolgáltatások elektromos, elektronikus és elektromechanikus berendezések és készülékek kereskedelmével
kapcsolatban; elektromos, elektronikus és elektromechanikus berendezések és készülékek kereskedelmével
kapcsolatos, katalógusok alapján biztosított kiskereskedelmi szolgáltatások; elektromos háztartási készülékek és
gépek, nevezetesen mosógépek, centrifugák, mosogatógépek, vasalókészülékek kereskedelmével kapcsolatos kisés nagykereskedelmi szolgáltatások; háztartási és konyhai használatra szolgáló elektromos, elektronikus és
elektromechanikus berendezések és készülékek, konyhai robotgépek, elektromos habverők, elektromos keverők,
elektromechanikus darálók és őrlőgépek és kávédarálók kereskedelmével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi
szolgáltatások; háztartási és konyhai használatra szolgáló elektromos dagasztógépek, elektromos gyümölcsprések
és gyümölcscentrifugák, elektromos konzervnyitók, elektromechanikus habverők és vágókészülékek, elektromos
kések, habverők kereskedelmével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; porszívók és
padlófényező gépek, szőnyegápoló berendezések kereskedelmével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi
szolgáltatások; mágneses adathordozók, írható lemezek, számológépek kereskedelmével kapcsolatos kis- és
nagykereskedelmi szolgáltatások; adatfeldolgozó készülékek, számítógépek, számítógépes perifériás eszközök,
nevezetesen monitorok, nyomtatók, billentyűzetek, számítógépes egerek, botkormányok (joystick),
csatlakozótáblák, meghajtók, szkennerek, grafikai és hálózati kártyák, modemek, interfészek, írható lemezek,
merevlemezek, csatlakozókábelek, adathordozókon rögzített számítógépes programok, számítógépes játékok,
szoftveralkalmazások kereskedelmével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; hang és/vagy képek
és/vagy elektromosan feldolgozott adatok rögzítésére, továbbítására vagy sokszorosítására szolgáló berendezések,
rádió- és tévékészülékek, CD-lejátszók, videokészülékek, fejhallgatók, mikrofonok, erősítők, hangszórók
kereskedelmével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; antennák, telefonok, mobiltelefonok,
telefonkészülékek, üzenetrögzítők, faxgépek, műholdas vevőberendezések, műholdantennák és vevőkészülékek,
műsoros és üres hang-, kép- és adathordozók, CD lemzek, CD-ROM-ok, video- és audioszalagok és -kazetták
kereskedelmével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; videolejátszók és -felvevők, videokamerák
és kamerák (fényképészet), hang rögzítésére vagy sokszorosítására szolgáló berendezések kereskedelmével
kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; fényképészeti, filmes és optikai berendezések és
készülékek, fényképészeti kamerák, lencsék, távcsövek, elektronikus képrögzítő és képmásoló berendezések,
videokamerák, filmfelvevő kamerák, nyomtatók, videofelvevők, videokamerák, projektorok kereskedelmével
kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; elektromos mérőeszközök, elektromos vasalók, gőzvasalók,
világításra, fűtésre, gőzfejlesztésre, főzésre, hűtésre, szárításra, szellőztetésre, vízellátásra és egészségügyi célokra
használt berendezések kereskedelmével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; klímaberendezések
kereskedelmével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; hajformázásra és -szárításra használt
elektromos készülékek és berendezések kereskedelmével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;
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háztartási és konyhai használatú elektromos berendezések, nevezetesen fűtőberendezések, hajszárítók, elektromos

sugárzókészülékek, hőlámpák és UV-lámpák, barnítóberendezések kereskedelmével kapcsolatos kis- és
nagykereskedelmi szolgáltatások; légkondicionáló berendezések, párásítók, légtisztítók, ventilátorok, elektromos
szárítógépek, jégkészítők, gázkályhák és elektromos tűzhelyek, főzőlapok, mikrohullámú sütők, hűtőgépek,
fagyasztóberendezések, vízmelegítők, lámpák, izzók kereskedelmével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi
szolgáltatások; kávés- és teáspoharak, fogápoló készítmények, hajápoló készítmények kereskedelmével
kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.
( 210 ) M 18 03640
( 220 ) 2018.12.07.
( 731 ) VÖRÖSKŐ Kft., Veszprém (HU)
( 740 ) Pintz és Társai Kft., Budapest
( 541 ) Gépek szeretettel!
( 511 ) 35

Kereskedelmi ügyletek; kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások az elektromos, elektronikus és

elektromechanikus berendezések és készülékek kereskedelmével kapcsolatban; online kis- és nagykereskedelmi
szolgáltatások elektromos, elektronikus és elektromechanikus berendezések és készülékek kereskedelmével
kapcsolatban; elektromos, elektronikus és elektromechanikus berendezések és készülékek kereskedelmével
kapcsolatos, katalógusok alapján biztosított kiskereskedelmi szolgáltatások; elektromos háztartási készülékek és
gépek, nevezetesen mosógépek, centrifugák, mosogatógépek, vasalókészülékek kereskedelmével kapcsolatos kisés nagykereskedelmi szolgáltatások; háztartási és konyhai használatra szolgáló elektromos, elektronikus és
elektromechanikus berendezések és készülékek, konyhai robotgépek, elektromos habverők, elektromos keverők,
elektromechanikus darálók és őrlőgépek és kávédarálók kereskedelmével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi
szolgáltatások; háztartási és konyhai használatra szolgáló elektromos dagasztógépek, elektromos gyümölcsprések
és gyümölcscentrifugák, elektromos konzervnyitók, elektromechanikus habverők és vágókészülékek, elektromos
kések, habverők kereskedelmével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; porszívók és
padlófényező gépek, szőnyegápoló berendezések kereskedelmével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi
szolgáltatások; mágneses adathordozók, írható lemezek, számológépek kereskedelmével kapcsolatos kis- és
nagykereskedelmi szolgáltatások; adatfeldolgozó készülékek, számítógépek, számítógépes perifériás eszközök,
nevezetesen monitorok, nyomtatók, billentyűzetek, számítógépes egerek, botkormányok (joystick),
csatlakozótáblák, meghajtók, szkennerek, grafikai és hálózati kártyák, modemek, interfészek, írható lemezek,
merevlemezek, csatlakozókábelek, adathordozókon rögzített számítógépes programok, számítógépes játékok,
szoftveralkalmazások kereskedelmével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; hang és/vagy képek
és/vagy elektromosan feldolgozott adatok rögzítésére, továbbítására vagy sokszorosítására szolgáló berendezések,
rádió- és tévékészülékek, CD-lejátszók, videokészülékek, fejhallgatók, mikrofonok, erősítők, hangszórók
kereskedelmével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; antennák, telefonok, mobiltelefonok,
telefonkészülékek, üzenetrögzítők, faxgépek, műholdas vevőberendezések, műholdantennák és vevőkészülékek,
műsoros és üres hang-, kép- és adathordozók, CD lemzek, CD-ROM-ok, video- és audioszalagok és -kazetták
kereskedelmével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; videolejátszók és -felvevők, videokamerák
és kamerák (fényképészet), hang rögzítésére vagy sokszorosítására szolgáló berendezések kereskedelmével
kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; fényképészeti, filmes és optikai berendezések és
készülékek, fényképészeti kamerák, lencsék, távcsövek, elektronikus képrögzítő és képmásoló berendezések,
videokamerák, filmfelvevő kamerák, nyomtatók, videofelvevők, videokamerák, projektorok kereskedelmével
kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; elektromos mérőeszközök, elektromos vasalók, gőzvasalók,
világításra, fűtésre, gőzfejlesztésre, főzésre, hűtésre, szárításra, szellőztetésre, vízellátásra és egészségügyi célokra
használt berendezések kereskedelmével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; klímaberendezések
kereskedelmével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; hajformázásra és -szárításra használt
elektromos készülékek és berendezések kereskedelmével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;
háztartási és konyhai használatú elektromos berendezések, nevezetesen fűtőberendezések, hajszárítók, elektromos
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sugárzókészülékek, hőlámpák és UV-lámpák, barnítóberendezések kereskedelmével kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; légkondicionáló berendezések, párásítók, légtisztítók, ventilátorok, elektromos
szárítógépek, jégkészítők, gázkályhák és elektromos tűzhelyek, főzőlapok, mikrohullámú sütők, hűtőgépek,
fagyasztóberendezések, vízmelegítők, lámpák, izzók kereskedelmével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi
szolgáltatások; kávés- és teáspoharak, fogápoló készítmények, hajápoló készítmények kereskedelmével
kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.
( 210 ) M 19 00059
( 220 ) 2019.01.14.
( 731 ) Central Digitális Média Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Well&fit
( 511 ) 16

Albumok, brosúrák, vékony fűzött könyvek, daloskönyvek, folyóiratok, füzetek, grafikus ábrázolások,

hírlevelek, kártyák katalógusok, képek, képregények, kézikönyvek, könyvecskék, füzetek, könyvek, magazinok,
revük (időszaki lapok), naptárak, noteszok, nyomtatott publikációk, nyomtatványok, oktatási eszközök,
készülékek kivételével, plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból, portrék, arcképek, poszterek,
prospektusok, szórólapok, tárgymutatók, repertóriumok, újságok.
35

Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről, adatkutatás számítógép fájlokban mások számára, adatok frissítése és

karbantartása számítógépes adatbázisokban, állásközvetítő irodák, árösszevetési szolgáltatások, árubemutatás,
áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból, áruminták terjesztése, becslés
kereskedelmi ügyletekben, divatbemutatók szervezése promóciós célokból, eladási propaganda mások számára,
gazdasági előrejelzések, hirdetések levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, honlapforgalom
optimalizálása, információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás), információknak számítógépes
adatbázisokba való szerkesztése, információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, kereskedelmi és üzleti
kapcsolattartási adatok biztosítása, kereskedelmi közvetítői szolgáltatások, kereskedelmi tranzakciók tárgyalása
és megállapodások kötése harmadik fél számára, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése,
keresőmotor optimalizálása, közvéleménykutatás, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, marketing,
munkaerő-toborzás, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, Pay Per Click (PPC) hirdetés, piaci
tanulmányok, piackutatás, reklámanyag naprakész állapotba hozása, reklámanyagok(röplapok, prospektusok,
nyomtatványok, áruminták) terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámozás, reklámszövegek szerkesztése,
reklámszövegek publikálása, statisztikák összeállítása, szövegfeldolgozás, számítógépes nyilvántartások kezelése,
személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal, tördelési szolgáltatások hirdetési célokból, üzleti információk
nyújtása weboldalon keresztül, vásárlási megrendelések ügyintézése, webshopok üzemeltetése, információk
számítógépes adatbázisokba való rendezése és szerkesztése, kereskedelmi információs ügynökségek,
kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése, közvéleménykutatás, piackutatás, reklámfilmek
előállítása, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, internetes oldalon keresztül lebonyolított kereskedelmi és
reklámszolgáltatások.
38

Digitális fájlok továbbítása, elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás (távközlési szolgáltatás), elektronikus

levelezés, felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz, hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz,
internetes fórumok biztosítása, információszolgáltatás távközlési ügyekben, internetes beszélgetőszobák
biztosítása, számítógép terminálok közötti összeköttetések, tudakozók, információs szolgáltatások (rádió, telefon
vagy más közlési eszköz útján), üdvözlőkártyák továbbítása online üzenetek és képek továbbítása számítógépek
segítségével, üzenetek küldése, weboldalak üzemeltetése.
41

Akadémiák (oktatás), alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása, divatbemutatók szervezése

szórakoztatási célokból, elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line
kiadása, fotóriportok készítése, iskolai szolgáltatások (képzés), jegyirodai szolgáltatások (szórakoztatás),
konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, oktatás,
oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás, on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők,
on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból, online, nem letölthető videók biztosítása, sorsolásos
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nyereményjátékok lebonyolítása, szemináriumok rendezése és vezetése, szórakoztatás, szórakoz(tat)ási tárgyú

információk, szövegek kiadása, (nem reklámcélú), lap- és folyóirat kiadás, versenyek szervezése (oktatás vagy
szórakoztatás), videófilmezés.
44

Orvosi szolgáltatások, alternatív gyógyászati szolgáltatások, aromaterápiás szolgáltatások, egészséggel

kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások, fizioterápia, fizikoterápia, kiropraktika, klinikák, orvos rendelők
szolgáltatásai, plasztikai sebészet, pszichológus [szolgáltatások], sminkesek, sminkmesterek szolgáltatásai,
szanatóriumok, szauna szolgáltatások, szépségszalonok, szolárium szolgáltatások, szülésznői szolgáltatások,
terápiás szolgáltatások.
( 210 ) M 19 00060
( 220 ) 2019.01.14.
( 731 ) Central Digitális Média Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 16

Albumok, brosúrák, vékony fűzött könyvek, daloskönyvek, folyóiratok, füzetek, grafikus ábrázolások,

hírlevelek, kártyák katalógusok, képek, képregények, kézikönyvek, könyvecskék, füzetek, könyvek, magazinok,
revük (időszaki lapok), naptárak, noteszok, nyomtatott publikációk, nyomtatványok, oktatási eszközök,
készülékek kivételével, plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból, portrék, arcképek, poszterek,
prospektusok, szórólapok, tárgymutatók, repertóriumok, újságok.
35

Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről, adatkutatás számítógép fájlokban mások számára, adatok frissítése és

karbantartása számítógépes adatbázisokban, állásközvetítő irodák, árösszevetési szolgáltatások, árubemutatás,
áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból, áruminták terjesztése, becslés
kereskedelmi ügyletekben, divatbemutatók szervezése promóciós célokból, eladási propaganda mások számára,
gazdasági előrejelzések, hirdetések levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, honlapforgalom
optimalizálása, információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás), információknak számítógépes
adatbázisokba való szerkesztése, információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, kereskedelmi és üzleti
kapcsolattartási adatok biztosítása, kereskedelmi közvetítői szolgáltatások, kereskedelmi tranzakciók tárgyalása
és megállapodások kötése harmadik fél számára, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése,
keresőmotor optimalizálása, közvéleménykutatás, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, marketing,
munkaerő-toborzás, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, Pay Per Click (PPC) hirdetés, piaci
tanulmányok, piackutatás, reklámanyag naprakész állapotba hozása, reklámanyagok (röplapok, prospektusok,
nyomtatványok, áruminták) terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámozás, reklámszövegek szerkesztése,
reklámszövegek publikálása, statisztikák összeállítása, szövegfeldolgozás, számítógépes nyilvántartások kezelése,
személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal, tördelési szolgáltatások hirdetési célokból, üzleti információk
nyújtása weboldalon keresztül, vásárlási megrendelések ügyintézése, webshopok üzemeltetése, információk
számítógépes adatbázisokba való rendezése és szerkesztése, kereskedelmi információs ügynökségek,
kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése, közvéleménykutatás, piackutatás, reklámfilmek
előállítása, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, internetes oldalon keresztül lebonyolított kereskedelmi és
reklámszolgáltatások.
38

Digitális fájlok továbbítása, elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás (távközlési szolgáltatás), elektronikus

levelezés, felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz, hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz,
internetes fórumok biztosítása, információszolgáltatás távközlési ügyekben, internetes beszélgetőszobák
biztosítása, számítógép terminálok közötti összeköttetések, tudakozók, információs szolgáltatások (rádió, telefon
vagy más közlési eszköz útján), üdvözlőkártyák továbbítása online, üzenetek és képek továbbítása számítógépek
segítségével, üzenetek küldése, weboldalak üzemeltetése.
41

Akadémiák (oktatás), alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása, divatbemutatók szervezése

szórakoztatási célokból, elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line
kiadása, fotóriportok készítése, iskolai szolgáltatások (képzés), jegyirodai szolgáltatások (szórakoztatás),
konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, oktatás,
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oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás, on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők,

on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból, online, nem letölthető videók biztosítása, sorsolásos
nyereményjátékok lebonyolítása, szemináriumok rendezése és vezetése, szórakoztatás, szórakoz(tat)ási tárgyú
információk, szövegek kiadása, (nem reklámcélú), lap- és folyóirat kiadás, versenyek szervezése (oktatás vagy
szórakoztatás), videófilmezés.
44

Orvosi szolgáltatások, alternatív gyógyászati szolgáltatások, aromaterápiás szolgáltatások, egészséggel

kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások, fizioterápia, fizikoterápia, kiropraktika, klinikák, orvosi rendelők
szolgáltatásai, plasztikai sebészet, pszichológus (szolgáltatások), sminkesek, sminkmesterek szolgáltatásai,
szanatóriumok, szauna szolgáltatások, szépségszalonok, szolárium szolgáltatások, szülésznői szolgáltatások,
terápiás szolgáltatások.
( 210 ) M 19 00189
( 220 ) 2019.01.22.
( 731 ) Demokratikus Koalíció, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Czeglédy és Társai Ügyvédi Iroda, Szombathely
( 546 )

( 511 ) 35

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

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

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

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

Online közösségi hálózatok szolgáltatásai; politikai összejövetelek szervezése.

( 210 ) M 19 00203
( 220 ) 2019.01.24.
( 731 ) Pharmapolis Klaszter Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) Dr. Kiss Attila Tamás, Debrecen
( 541 ) Pharmapolis Open Tennis Cup
( 511 ) 41

Gyakorlati képzés [szemléltetés]; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; kulturális vagy oktatási

célú kiállítások szervezése; online, nem letölthető videók biztosítása; partik szervezése [szórakoztatás];
sportversenyek rendezése; szórakoztatási szolgáltatások; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].
( 210 ) M 19 00576
( 220 ) 2019.02.25.
( 731 ) Béres István, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gámán Tünde, Budapest
( 541 ) Tokaj Hill
( 511 ) 33

Tokaj eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok, pezsgők, ízesített borok, bor alapú italok.

( 210 ) M 19 00578
( 220 ) 2019.02.25.
( 731 ) Béres István, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gámán Tünde, Budapest
( 554 )
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( 511 ) 33

Tokaj eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok, pezsgők, ízesített borok, bor alapú italok.

( 210 ) M 19 00605
( 220 ) 2019.02.26.
( 731 ) Nádassy Koppány, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 33

Borok.

( 210 ) M 19 00774
( 220 ) 2019.03.11.
( 731 ) Candella Line Kft, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 32

Alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más

alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.
( 210 ) M 19 01112
( 220 ) 2019.04.03.
( 731 ) VRS Sport Group Kft., Szarvas (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 12

Ablaktörlők; szélvédő törlők; billenős tehergépkocsik; kamionok; billenőtestek tehergépkocsihoz;

botkormányok járművekhez; csomagtartók járművekhez; fékbetétek járművekhez; gépkocsi alvázak; gépkocsik;
gépkocsi karosszériák; gépkocsi lengéscsillapítók; gépkocsi lökhárítók; gumiabroncs köpenyek; gumiabroncsok
járműkerekekhez; irányjelzők gépjárművekhez; jachtok; járműablakok; járműajtók; járműalvázak; jármű
burkolatok és huzatok; járműkarosszériák; járműkárpitok; járműülések; járműlökhárítók; kézikocsik;
kocsialvázak járművekhez; komphajók; kormánykerekek járművekhez; kuplungok szárazföldi járművekhez;
lakóautók; lakókocsik; motorkerékpárok; oldalkocsik; sportkocsik; szélvédők; tehergépkocsik; traktorok; táskák
sportbabakocsihoz; utánfutók járműhöz kapcsolva; versenyautók; vízijárművek; vezető nélküli autók.
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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; védőruhák autó-, motor-, kerékpár- és küzdősportok
számára.
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; telefontartók; kulacstartók; védőruhák kereskedelmi
ügyleteinek bonyolítása az autó-, motor-, kerékpár- és küzdősportok számára, beleértve az internetes
kereskedelmet, export-import képviseletet és kereskedelmet is; reklámozás és marketing tevékenységek; autó-,
motor-, kerékpár- és küzdősportokkal kapcsolatos termékek termékbemutatója és ezzel kapcsolatos kiállítások és
bemutatók szervezése és lebonyolítása üzleti célokra.
38

Elektronikus levelezés, e-mail, faxok továbbítása, információszolgáltatás távközlési ügyekben, közlések

üvegszálas hálózatok útján, mobil (celluláris) telefon összeköttetés, modemek kölcsönzése, műholdas átvitel,
számítógép terminálok közöttiösszeköttetések, távközlési berendezések kölcsönzése, telefon összeköttetések,
telefon szolgáltatások, telefonok kölcsönzése, tudakozók, információs szolgáltatások (rádió, telefon vagy más
közlési eszköz útján), üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével, üzenetek küldése, üzenetküldő
készülékek bérlete.
41

Sportversenyek szervezése kiemelten autó-, motor-, kamion- és track versenyek tekintetében; autó-, motor-,

kamion- és track versenyekhez kapcsolódó kulturális programok és szabadidős rendezvények megszervezése és
lebonyolítása; autó-, motor-, kamion- és track versenyekkel összefüggő szakmai képzések, kiemelten
versenyszervezői, bírói, szerelői, informatikai, balesetvédelmi, biztonságtechnikai, vezetéstechnikai
témakörökben különböző sportágak-, kulturális programok- és szabadidős programokkal kapcsolatos szakmai
képzések; szabadidős és kulturális programok szervezése és lebonyolítása.
( 210 ) M 19 01279
( 220 ) 2019.04.18.
( 731 ) Schmidt Henry, Gárdony (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41
44

Szakmai képzés állatok (kutyák) terápiás és gyógyászati kezeléséhez.
Állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások állatok (kutyák) részére.

( 210 ) M 19 01280
( 220 ) 2019.04.18.
( 731 ) Schmidt Henry, Gárdony (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41
44

Szakmai képzés állatok (kutyák) terápiás és gyógyászati kezeléséhez.
Állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások állatok (kutyák) részére.
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( 210 ) M 19 01283
( 220 ) 2019.04.18.
( 731 ) Schmidt Henry, Gárdony (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények állatgyógyászati használatra; állatgyógyászati

használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; étrend-kiegészítők állatok (kutyák) számára; tapaszok,
kötszeranyagok állatgyógyászati használatra.
41

Szakmai képzés állatok (kutyák) terápiás kezelésére vonatkozóan, szakmai képzés állatok (kutyák) terápiás

és gyógyászati kezeléséhez.
44

Állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások állatok (kutyák) részére.

( 210 ) M 19 01321
( 220 ) 2019.04.24.
( 731 ) Barabás Csaba Heinz, Tiszafüred (HU)
( 740 ) Dr. Zalán Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

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

kereskedelmi vagy reklámcéllal, adatkutatás számitógépes fájlokban, adatok frissítése es karbantartása
számítógépes adatbázisokban, adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához,
ajándék-nyilvántartási szolgáltatások, árösszehasonlító szolgáltatások, árubemutatás, áruk bemutatása
kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból, áruk es szolgáltatások promóciója sportesemények
szponzorálásával, árusító standok bérbeadása, beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése más
cégeknek], célzott marketing, divatbemutatók szervezése promóciós célokból, értékesítési promóciós
szolgáltatások, fogyasztói hűségprogramok igazgatása, hirdetési- és reklámszolgáltatások, hirdetési felület
kölcsönzése, hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák], információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése,
információk számitógépes adatbázisokba való rendezése, kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak
[fogyasztói tanácsadás], kereskedelmi információs ügynökségek, kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások,
kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése, marketing szolgáltatások, médiakapcsolati szolgáltatások,
on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton. Pay Per Click (PPC) hirdetés, rádiós reklámozás,
reklámanyag frissítése, reklámanyagok kölcsönzése, reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,
áruminták] terjesztése, reklámcélú forgatókönyvírás, reklámeszközök tervezése és formatervezése, reklámfilmek
készítése, reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában, reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó
tanácsadás, reklámlevél szolgáltatás, reklámszövegek írása, reklámszövegek publikálása, reklámterjesztés,
reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek, sajtófigyelés, szabadtéri reklámozás, hirdetés (1), szabadtéri
reklámozás, hirdetés (2), számítógépes fájlkezelés, adatkezelés, szponzorok felkutatása, telemarketing
szolgáltatások, televíziós reklámozás, termékminták, áruminták terjesztése, üzleti közvetítési szolgáltatások
potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan.
41

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

lebonyolítása (képzés), bálok szervezése, coaching [tréning], diszkók szolgáltatásai, divatbemutatók szervezése
szórakoztatási célokból, egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz], éjszakai klubok, elektronikus
kiadványszerkesztés, előadóművészek szolgáltatásai, élő előadások bemutatása, eszmecserék, kollokviumok
szervezése es lebonyolítása, fényképészet, fotoriportok készítése, golflétesítmények üzemeltetése, hangversenyek,
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koncertek szervezése es lebonyolítása, idegenvezetős túrák levezetése, játékfelszerelések kölcsönzése,

játékkaszinók [szerencsejátékok], játékkölcsönzés, játéktermi szolgáltatások nyújtása, klubszolgáltatások
[szórakoztatás vagy oktatás], knowhow átadása (képzés), konferenciák szervezése és lebonyolítása,
kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könnyűbúvárfelszerelések kölcsönzése, könyvkiadás, könyvtári
szolgáltatások, kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése, múzeumi szolgáltatások [bemutatók,
kiállítások], művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások, nem reklámcélú
szövegek publikálása, nyereményjátékok működtetése, oktatás biztosítása, on-line elérhető elektronikus
publikációk, nem letölthetők, online, nem letölthető videók biztosítása, partik tervezése [szórakoztatás], rádió- és
televízióműsorok készítése, rádiós szórakoztatás, riporteri szolgáltatások, show-műsorok készítése,
show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai], sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével,
sportlétesítmények üzemeltetése (1), sportlétesítmények üzemeltetése (2), sportpályák bérbeadása, sportversenyek
rendezése, szabadidős létesítmények üzemeltetése, szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás,
számítógépes hálózatról online biztosított Játékszolgáltatások, szemináriumok szervezése és lebonyolítása,
szépségversenyek szervezése, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, színházi produkciók, szórakozási,
szórakoztatási információk, szórakoztatási szolgáltatások, táboroztatás, televíziós szórakoztatás, teniszpályák
kölcsönzése, testnevelés, versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás], vidámparkok, videorögzítés, zenei
produkciók.
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; állatpanziók, átmeneti szállások kiadása, bár szolgáltatások,

éttermi szolgáltatások, foglalás panziókban, gyorséttermek, snack bárok, hordozható épületek, építmények
bérbeadása, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, kempingezési lehetőség biztosítása, motelek, önkiszolgáló
éttermek (1), panziók, sátrak kölcsönzése, szállásfoglalás, szállásügynökségek [szállodák, panziók], szállodai
szobafoglalás, szállásfoglalás, szállodai szolgáltatások, terembérlés találkozókhoz, turistaházak, üdülők,
üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás], vendéglátás.
( 210 ) M 19 01431
( 220 ) 2019.05.03.
( 731 ) UNILEVER Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ÉLJEN A RAMAZURI!
( 511 ) 3

Szappan; piperecikkek; test púder, haj- és testápoló folyadék, a fejbőr és a haj ápolására szolgáló

készítmények; samponok és kondicionálók, hajban lévő csomók eltávolítására szolgáló hajápoló készítmények;
fogpaszta; készítmények a száj és a fogak ápolásához; nem gyógyhatású piperecikkek; fürdő- és
tusolókészítmények; babafürdető készítmények; (bőr) krémek, bőrápoló készítmények; olajok, krémek és tejek a
hajra, a testre és a bőrre; napozáshoz való készítmények, napvédő és napozás utáni tejek, olajok és krémek;
kozmetikai szerek; vazelin; ajakkondicionálók; hintőpor, pipere célokra; vatta, vattapálcikák; kozmetikai
vattalabdacsok, kendők vagy törlők; nedvesített vagy impregnált tisztító tamponok, kendők vagy törlők.
16

Eldobható papírpelenkák és papírpelenka-betétek; gyermekegészséggel és gyermekápolással kapcsolatos

könyvek és füzetek.
( 210 ) M 19 01444
( 220 ) 2019.05.06.
( 731 ) Marquard Média Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Zalán Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ShoppieGo
( 511 ) 9

Rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver.

29

Játékok és játékszerek; videojátékok;

35

Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; adminisztratív támogatás pályázati felhívások
megválaszolásához; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; árösszehasonlító szolgáltatások; árubemutatás, áruk
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bemutatása kommunikációs médiában kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások promóciója

sportesemények szponzorálásával; árverési szolgáltatások; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások
beszerzése más cégeknek]; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési
promóciós szolgáltatások; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési
felület kölcsönzése; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes
adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi es üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ
és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmivagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése;
keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban;
marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és
karbantartása; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; on-line hirdetői
tevékenység számítógépes hálózaton; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag
frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]
terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése;
reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;
reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés;
reklámügynökségek; hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás,
hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); számítógépes fájlkezelés; adatkezelés; szponzorok felkutatása;
telemarketing szolgáltatások, televíziós reklámozás; termékminták, áruminták terjesztése; üzleti vizsgálatok,
kutatások; vállalati kommunikációs szolgáltatások; visszatérítési programok üzleti irányítása harmadik felek
számára; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.
41

Divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz);

elektronikus kiadványszerkesztés; helyfoglalás show-műsorokra; idegenvezetős túrák levezetése; know-how
átadása (képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; nem
reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; on-line elérhető
elektronikus publikációk, nem letölthetők; partik tervezése [szórakoztatás]; szabadidős tevékenységekkel
kapcsolatos tájékoztatás; számítógépes hálózatról online biztosított játék szolgáltatások; szemináriumok
szervezése és lebonyolítása; szépségversenyek szervezése; szerencsejátékok; szórakozási, szórakoztatási
információk; szórakoztatási szolgáltatások; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].
( 210 ) M 19 01665
( 220 ) 2019.05.27.
( 731 ) Törőcsik János Zoltán, Tatabánya (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

( 210 ) M 19 01819
( 220 ) 2019.06.11.
( 731 ) Ashlynn Braid International FZE, Umm Al Quwain (AE)
( 740 ) Duda és Csákó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények; tisztító-, fényesítő-, súroló- és csiszolószerek; ajakfények; ajakrúzsok; aloe
vera készítmények kozmetikai célokra; arcpúder; aromatikus anyagok [esszencia olajok]; balzsamok nem
gyógyászati célokra; bőrápoló kozmetikumok; bőrfehérítő krémek; dekormatricák kozmetikai használatra;
dezodoráló szappan; dezodorok emberi használatra vagy állatoknak; esszenciális citromolaj (1); esszenciális
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citromolaj (2); esszenciális olajok; éterikus esszenciák; fitokozmetikai készítmények; fürdősók nem gyógyászati

használatra; gerániol; gyógynövénykivonatok kozmetikai célokra; hajápoló folyadékok; hajbalzsamok;
hajegyenesítő készítmények; hajfestékek, hajszínezők; hajhullámosító készítmények; hajspray; heliotropin; henna
[kozmetikai festék]; hidrogén-peroxid kozmetikai célokra; hintőpor, pipere célokra; illatszerkészítmények (1);
illatszer készítmények (2); ionon [illatszergyártás]; jázminolaj; kenőcsök kozmetikai célokra;
kollagénkészítmények kozmetikai célokra; kozmetikai célú folyadékok, oldatok; kozmetikai festékek; kozmetikai
folyadékokkal átitatott kendők; kozmetikai készítmények fürdőkhöz; kozmetikai készletek; kozmetikai krémek;
kozmetikai maszkok; kozmetikai, szépségápolási készítmények; kozmetikai szerek; kozmetikai szerek
szempillához; kozmetikumok szemöldökhöz; kölnivíz (1); kölnivíz (2); körömápoló készítmények; köröm
csillám; körömdíszítő matricák; körömlakk lemosó; körömlakk lemosó készítmények; körömlakkok;
levegőillatosító készítmények; levendulaolaj; levendulavíz; mandulaolaj; mandulaszappan; mandulatej
kozmetikai használatra; menta esszencia [illóolaj]; menta illatszerekhez; műkörmök; műszempillák; naptejek;
napvédő, napozó készítmények [kozmetikumok]; nem gyógyhatású fürdőkészítmények; olajok kozmetikai
célokra; olajok parfümökhöz és illatszerekhez; olajok testápolási, higiéniai célokra; olajok tisztítási célokra;
parfümvizek, illatosított vizek; pézsma [illatszer]; ragasztószerek kozmetikai használatra; ragasztószerek műhajak
rögzítéséhez; ragasztószerek műszempillákhoz; rózsaolaj; ruhaillatosító zacskók, tasakok; rúzstokok; samponok;
smink (1); smink (2); sminkeltávolító készítményekkel átitatott kendők; sminkeltávolító, sminklemosó
készítmények; szappan (1); szappan (2); száraz samponok; szemöldökceruzák (1); szemöldökceruzák (2);
szempillaspirál; vatta kozmetikai használatra; vattapálcikák kozmetikai célokra; virágkivonatok [illatszerek];
zselés szempárnák kozmetikai célokra; zsírok kozmetikai célokra.
26

Zsinórok, fonatok és hímzések, valamint rövidáru szalagok és masnik; gombok, ruhakapcsok és fűzőlyukak,

gombostűk és tűk; művirágok; hajdíszek; póthajak.
( 210 ) M 19 01898
( 220 ) 2019.06.14.
( 731 ) LLC Investment Vagyonkezelő és Befektető Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Vigh Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Készételek, élelmiszerek.

35

Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

43

Vendéglátás, ételkészítés, étkeztetés, ételkiszállítás, szállítás.

( 210 ) M 19 02058
( 220 ) 2019.06.28.
( 731 ) Ungor Pál, Izsák (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 541 ) ROYAL SZŐLŐ, egy legendás íz újratöltve
( 511 ) 32

Alkoholmentes szőlőital, szőlőlé, alkoholmentes szőlőalapú szörpök, energiaitalok és koktélok.

( 210 ) M 19 02084
( 220 ) 2019.07.01.
( 731 ) Kurucz-Kováts Dóra Andrea, Budapest (HU)
( 541 ) XALMA
( 511 ) 21

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

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

22

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

vitorlák; zsákok ömlesztett áru szállításához és tárolásához; párnázó-, bélelő- és tömőanyagok, a papír, karton,
gumi vagy műanyagok kivételével; nyers textilrostok.
31

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

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és
virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta.
( 210 ) M 19 02129
( 220 ) 2019.07.05.
( 731 ) Pénzügyminisztérium, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35
41

Állásközvetítő irodák.
Mentorálás; pályaválasztási tanácsadás.

( 210 ) M 19 02130
( 220 ) 2019.07.08.
( 731 ) AKA Kereskedelmi, Termelői és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Villány (HU)
( 740 ) Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); ételek

és italok szolgáltatása vendégek számára; ételek és italok felszolgálása vendégek számára; ételek és italok
felszolgálása éttermi vendégek számára; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; alkoholos italok
felszolgálása; bár- és éttermi szolgáltatások; bár szolgáltatások; bárok; bárokkal kapcsolatos tájékoztatás; bisztró
[büfé] szolgáltatások; borbárok; borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása); borozói szolgáltatások;
büfészolgáltatások koktélbárok számára; delikát éttermek, csemegeáruk [éttermek]; elvihető ételekkel kapcsolatos
szolgáltatások; elvitelre árusító éttermek; elvitelre árusított ételek szolgáltatása; elvitelre készített ételekkel és
italokkal kapcsolatos szolgáltatások; esküvői fogadások rendezése [étel és ital]; étel előkészítés; étel- és
italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; étel- és italkészítéssel kapcsolatos információnyújtás; étel- és
italszolgáltatás mobil teherautóból; ételek díszítése; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás;
ételek és italok biztosítása bisztrókban; ételek és italok biztosítása internet kávézókban; ételek és italok biztosítása
éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása;
ételek és italok készítése és biztosítása azonnali fogyasztásra; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások;
ételkészítés; ételkészítés mások számára kiszervezéssel; ételkészítés megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások;
ételrendelési szolgáltatások; ételszobrászat; étkezdei, menzai szolgáltatások; éttermek értékelései; éttermek
[szolgáltatások]; éttermekkel és bárokkal kapcsolatos értékelések készítése; éttermi asztalfoglalás; éttermi
foglalási szolgáltatások; éttermi foglalások és ételek megrendelése; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások,
beleértve az engedéllyel rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat; éttermi szolgáltatások étel elvitelre
árusításához; éttermi tájékoztató szolgáltatások; fagylaltozók, fagylaltozói szolgáltatások; főzési tanácsadás;
grilléttermek; gyorséttermek, snack bárok; gyorséttermi szolgáltatások; italok felszolgálása kézműves
sörfőzdékben; italok felszolgálása sörfőzdékben; italszolgáltatás biztosítása; juice bár szolgáltatásai; kantinok,
büfék, étkezdék; kávéház; kávéházak; kávéházi szolgáltatás; kávézói szolgáltatások; klub szolgáltatások étel és
ital biztosítására; koktélbárok; koktélbárok szolgáltatásai; tájékoztatás italreceptek formájában; tájékoztatás
nyújtása éttermekkel kapcsolatban; tapas bárok; teaházak; teaházi szolgáltatások; tempura éttermi szolgáltatások;
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tortadíszítések; ügynökségi szolgáltatások éttermi foglalásokhoz; utazási irodai szolgáltatások éttermi

asztalfoglalásokkal kapcsolatban; washoku éttermi szolgáltatások; zártkörű drinkbár szolgáltatások.
( 210 ) M 19 02136
( 220 ) 2019.07.08.
( 731 ) Hendline Kft., Kaposvár (HU)
( 740 ) dr. Benedek Attila, Budapest
( 546 )

( 511 ) 44

Kozmetikai szolgáltatások és tetoválás; esztétikai tetoválás; esztétikai tetováláshoz kapcsolódó szolgáltatás

és oktatás; esztétikai tetováláshoz kapcsolódó egyéb eszközök, kiegészítők forgalmazása.
( 210 ) M 19 02144
( 220 ) 2019.07.09.
( 731 ) Eszes Erika, Miskolc (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Cukorból készült tortadíszek; tortadíszek cukorból; virág alakú cukorkák; virág alakú tortadíszek cukorból;

virág alakúvá formázott cukorkák.
( 210 ) M 19 02165
( 220 ) 2019.07.10.
( 731 ) Veres 1 Színház Nonprofit Kft., Veresegyház (HU)
( 740 ) Menyhárt Ügyvédi Iroda, Budaörs
( 541 ) Mézesvölgyi Nyár
( 511 ) 41

Előadóművészek szolgáltatásai; színházi produkciók; szórakoztatási szolgáltatások; zenei produkciók.

( 210 ) M 19 02217
( 220 ) 2019.07.16.
( 731 ) MrB Exclusive Beton Kft., Biatorbágy (HU)
( 740 ) Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 541 ) Ökoface
( 511 ) 19

Beton; cement; burkolatok, nem fémből, építési célokra; burkolólapok építéshez, nem fémből; építőelemek

betonból; építőelemek cementből; építőelemek (nem fémből) lapok formájában; építőkövek; járólapok, nem fém;
művészeti tárgyak betonból vagy cementből; nem fém építőanyagok; betonból készült vagy beton alapú
burkolatok; betonból készült vagy beton alapú homlokzatburkolatok; betonból készült vagy beton alapú
padlóburkolatok; cementből készült vagy cement alapú burkolatok; cementből készült vagy cement alapú
homlokzatburkolatok; cementből készült vagy cement alapú padlóburkolatok; beton vagy cement anyagok,
építéshez és építkezéshez; beton vagy cement oszlopok.
37

Építés; kőművesmunkák; homlokzati burkolatok építése; burkolás; betonból vagy cementből készült elemek

beépítése.
( 210 ) M 19 02219
( 220 ) 2019.07.16.
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( 731 ) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, Miskolc (HU)

( 541 ) Miskolc Csoport
( 511 ) 35

Reklám és marketing; hirdetés és reklámozás; marketing kampányok, marketing szolgáltatások,

marketingstratégiák tervezése; reklám, hirdetés, marketing és promóciós anyagok [szórólapok, prospektusok,
reklámcédulák, reklámszövegek, bannerek, lógók és minták, videók és reklámfilmek] frissítése, készítése,
összeállítása, sokszorosítása, terjesztése; termékmarketing; termékminták terjesztése reklámcélokra; utcai és
online reklámozás, hirdetés; rádiós reklámozás, marketing, rádiós reklámspotok gyártása; internetes marketing,
online weblapok népszerűsítése, reklámozása és marketingje; reklámcélú nyereményhúzások szervezése; reklámés marketing konzultáció; reklám- és promóciós szolgáltatások nyújtása, reklám- és promóciós szerződések
készítése; reklámok készítése és elhelyezése, megjelenítése mások számára; reklámhely bérbeadása; hirdetési- és
reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás; közönségszolgálati [PR] konzultáció;
különleges rendezvények promóciója; ruházattal kapcsolatos reklámszolgáltatások; hivatali ügyintézési
szolgáltatások; munkaerő toborzási hirdetés; számlázás, számlák kiállítása.
( 210 ) M 19 02226
( 220 ) 2019.07.16.
( 731 ) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, Miskolc (HU)
( 541 ) A Miskolc Csoport tagja
( 511 ) 35

Reklám és marketing; hirdetés és reklámozás; marketing kampányok, marketing szolgáltatások,

marketingstratégiák tervezése; reklám, hirdetés, marketing és promóciós anyagok [szórólapok, prospektusok,
reklámcédulák, reklámszövegek, bannerek, lógók és minták, videók és reklámfilmek] frissítése, készítése,
összeállítása, sokszorosítása, terjesztése; termékmarketing; termékminták terjesztése reklámcélokra; utcai és
online reklámozás, hirdetés; rádiós reklámozás, marketing, rádiós reklámspotok gyártása; internetes marketing,
online weblapok népszerűsítése, reklámozása és marketingje; reklámcélú nyereményhúzások szervezése; reklámés marketing konzultáció; reklám- és promóciós szolgáltatások nyújtása, reklám- és promóciós szerződések
készítése; reklámok készítése és elhelyezése, megjelenítése mások számára; reklámhely bérbeadása; hirdetési- és
reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás; közönségszolgálati [PR] konzultáció;
különleges rendezvények promóciója; ruházattal kapcsolatos reklámszolgáltatások; hivatali ügyintézési
szolgáltatások; munkaerő toborzási hirdetés; számlázás, számlák kiállítása.
( 210 ) M 19 02234
( 220 ) 2019.07.16.
( 731 ) Kocsor Zsolt, Sződliget (HU)
( 546 )

( 511 ) 30
32

Mate tea; fűszerek.
Energiaitalok; koffeintartalmú energiaitalok; ásványvizek és szénsavas vizek; alkoholmentes italok;

gyümölcslevek.
33

Alkoholos energiaitalok.

( 210 ) M 19 02235
( 220 ) 2019.07.16.
( 731 ) Kocsor Zsolt, Sződliget (HU)
( 546 )
( 511 ) 30
32

Tea; teafűszerek, fűszerek; jeges tea.
Alkoholmentes tea ízű italok; alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcslevek.

( 210 ) M 19 02238
( 220 ) 2019.07.17.
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( 731 ) Módi Valéria, Budapest (HU)

( 546 )
( 511 ) 12

Kerékpárok, kerékpárvázak.

25

Ruházat; kerékpáros ruházat.

28

Játékfigurák; kitömött játékok.

( 210 ) M 19 02239
( 220 ) 2019.07.16.
( 731 ) Kocsor Zsolt, Sződliget (HU)
( 546 )
( 511 ) 30

Tea; teafűszerek, fűszerek; jeges tea.

32

Alkoholmentes tea ízű italok; alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcslevek.

33

Alkoholtartalmú tea italok.

( 210 ) M 19 02265
( 220 ) 2019.07.19.
( 731 ) Kocsor Zsolt, Sződliget (HU)
( 541 ) BOR-WAY
( 511 ) 33

Borok.

( 210 ) M 19 02284
( 220 ) 2019.07.22.
( 731 ) Nyikes Martin, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

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

való és halloween jelmezek; alkalmi, elegáns ingek, frakkingek; alkalmi öltönyök; alsóingek kimonókhoz [juban];
állatbőrből készült ruhák; alsóingek, trikók; alsók csecsemőknek; alsóingek kimonókhoz [koshimaki];
alsónadrágok, bugyik; alsónadrágok, rövid; alsóneműhöz való betoldások [ruházati cikkek részei]; alsórészek
[ruházat]; alsóruházat; alsóruházat, fehérneműk; alsóruházat kisbabáknak; alsószoknyák; alul összepatentozható
body-k, kombidresszek csecsemőknek és kisgyermekeknek; alvómaszkok; amerikai [bolo] nyakkendők; amerikai
(bolo) nyakkendők nemesfém csattal; amerikai focimellények; anorák; ápolói egyenruhák; ápolónői nadrágok;
ápolónői overallok; ápolónőruhák; ascot nyakkendők; ascotok (nyakkendők); atlétatrikók; atlétikai ruházat; autós
kesztyűk; autóskabátok; azonos anyagú és színű pulóverből és kardigánból álló együttesek; baba alsóneműk; baba
body-k; baba nadrágok [ruházat]; baba overallok; babakelengye; bábuska kendők [babushka]; babydollok;
balett-trikókhoz való betoldások [ruházati cikkek részei]; balettruhák; balettszoknyák; báli ruhák; ballonkabátok;
ballonkabátok [ruházat]; ballonkabátok [trench coat]; bandana kendők; báránybőr bekecsek; báránybőr kabátok;
baseball mezek, egyenruhák; bélelt mellények; bermuda nadrágok; betoldások (ruházat része); biciklisnadrágok;
bikinik; birkózó mérkőzéseken viselt ruházat; blézerek; blúzok; bő szárú rövidnadrágok; bő szárú szabadidős
nadrágok; boák; boák [nyakbavalók]; bodyk [alsóruházat]; bodyk [ruházat]; bokazoknik; boksz-nadrágok;
bolerók; bokszer alsónadrágok, bokszeralsók; bomberdzsekik; borbélyköpenyek; bőrből készült motorosruházat;
bőrdzsekik; bőrkabátok; bőrmellények; bőrnadrágok; bőrövek; bőrövek [ruházat]; bőrruhák; bőrruházat; buggyos
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térdnadrágok, bricsesznadrágok; bugyik; bundák, szőrmék [ruházat]; bugyogónadrágok, buggyos rövidnadrágok;

bundák, szőrmekabátok; burkák; burnuszok; búvárkesztyűk; búvárruhák, vízhatlan ruhák, neoprén ruhák; chaps
nadrág (ruházat); capri nadrágok; cheongsam (kínai hagyományos ruha); chino nadrágok; csadorok; csecsemő
felsőruházat; csecsemőkelengyék, babakelengyék; csecsemőnadrágok; csecsemőruházat; cselgáncsozáshoz viselt
ruha; csípőszorítók; csizmaszárvédők; cső felsők; csokornyakkendők; csogori felett viselt, felöltőhöz hasonló
koreai kabát [magodzsa]; csukló szalagok; csuklómelegítők; csuklyák, kapucnik [ruházat]; csuklyák, tompok;
csúszásgátló zoknik; derékfűzők, gyógyfűzők; derékszalagok, övek kimonókhoz [datemaki]; derékszíjak, övek;
derékzsinórok kimonókhoz [koshihimo]; díszzsebkendők [ruházat]; düftin kabátok; dzsekik; dzsekik bélései;
dzsekik motorkerékpárosoknak; dzsekik sportruházatként; dzsekik, széldzsekik, ingkabátok; edző nadrág; edző
rövidnadrágok, sportos rövidnadrágok; egyberészes fürdőruhák [hurkolt/ kötöttáruk]; egyenruhák; egyenruhák
kereskedelmi használatra; egyrészes kisgyermek- és csecsemőruhák; egyrészes overallok (playsuit); egyrészes
ruhák; egyujjas kesztyűk; eldobható alsóneműk; elöl gombolós hawaii mintás ingek; esküvői ruhák; eső elleni
viselet; esőálló ruházat; esőkabátok; esőköpenyek; esőköpenyek, esőkabátok; esőnadrágok; esőponcsók;
esőruhák; esőruhák, esőtől védő ruhák; estélyi, alkalmi kabátok; estélyi ruházat; farmer kertésznadrágok,
kertészruhák; farmerdzsekik; farmerek; farmerkabátok; farmernadrágok; fátylak [ruházat]; farmerruházat;
favágó-kockás dzsekik; fehérnemű; fehér köpenyek kórházi használatra; fehérnemű kismamáknak; fejdíszek
[fátylak]; fejkendő; fejkendők; fejpánt, izzadás felfogására; fejpántok izzadás felfogására; fejre való sálak,
fejkendők; felsők csecsemőknek; felsőkabátok; felszíni szárazruhák vízi sportokhoz; felsőruházat; fényvisszaverő
kabátok, dzsekik; férfi és női dzsekik, kabátok, nadrágok, mellények; férfi alsóneműk; férfi és női fürdőruhák és
fürdőnadrágok; férfi és női ingek; férfi felsőruházat; férfi fürdőnadrágok; férfi kabátok; férfi nadrágtartók; férfi,
női és gyermek ruházat; férfi öltönyök; férfi ruházat; férfi zoknik; fiú felsőruházat; fiú rövidnadrágok
[alsóneműk]; fiú ruházat; focimellények; fodrász beterítőkendők; frakkok; francia bugyik; fülvédők [ruházat];
fürdőköpenyek; funkcionális fehérnemű; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok, bermudák;
fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőruha gyermekek számára; fürdőruhák, fürdődresszek; fürdőruhák,
úszódresszek; futball mez replikák, másolatok; fürdőruhákhoz való betoldások [ruházati cikkek részei]; futball
mezek; futballmezek; futómezek; futótrikók; futónadrágok; fűzők; fűzők [alsónemű]; fűzők [alsóneműk,
fűzőáruk]; fűzők [ruházat, derékfűzők]; gabardin ruházat; gallérok; gallérok [ruházat]; galléros ingek;
gallérvédők; garbó nyakú felsők; garbó nyakú ingek; garbó nyakú pulóverek; gaucsók; golfnadrág; golfnadrágok;
golfnadrágok, -ingek és -szoknyák; golfruházat, a kesztyűk kivételével; golfszoknyák; guernsey-k [kötött
tengerész pulóverek]; gyapjú felsőrészek; gyapjú harisnyanadrágok; gyapjúmellények; gyapjúruházat;
gyapjúzoknik; gyereknadrágok; gyermek felsőruházat; gyermekek beöltözős játékaihoz használatos jelmezek;
gyermekruházat; hagyományos japán ruházat; hagyományos koreai női mellény [baeja]; hagyományos koreai
felöltők [durumagi]; hagyományos koreai öltözék hosszú ujjú felső része [csogori]; hajszalagok [ruházat];
hajmosó gallérok; halászkabátok; halloween-jelmezek; hálóing; hálóingek; hálóingek, babydollok; hálókabátok;
hálóköntösök; pongyolák; hálóruhák; hálóruhák, alváshoz használt ruhák; hálóruhák kismamáknak; hálós
jelzőtrikók; hálózoknik; hamis garbó nyakú felsők; hamis garbó nyakú ingek; hamis garbó nyakú melegítők;
harcművészeti egyenruhák; harisnyaáruk, kötöttáruk; harisnyák; harisnyákhoz való betoldások [ruházati cikkek
részei]; harisnyanadrágok; harisnyanadrágokhoz való betoldások [ruházati cikkek részei]; harisnyatartók,
harisnyakötők, zoknitartók; harisnyatartós fűzők; háromrészes öltönyök [ruházat]; hawaii mintás ingek;
házikabátok; hétköznapi, utcai viselet; hímzett ruhadarabok; hidzsábok; hivatalos viselet; hódeszkás egyujjas
kesztyűk; hódeszkás kesztyűk; hódeszkás ruhák; hónadrágok; hónaljtoldatok [ruhák részei]; hónaljvédők;
horgászcipők; horgászingek; horgászmellények; hosszú alsóneműk; hosszú kabátok; hosszú kimonók (nagagi);
hosszú szárú bugyik; hosszú ujjú alsóingek; hosszú ujjú ingek; hosszú zakók; hosszú ujjú pulóverek;
hosszúnadrágok; hosszúnadrágok, nadrágok; hosszúszárú alsóneműk; hőszigetelt ruházat; időjárásálló
felsőruházat; ingek; időjárásálló ruházat; ingek legombolt gallérral; ingek ramiból [hócsalán]; ingelők, ingblúzok;
ingfazonú dzsekik; iskolai egyenruhák; izzadásgátló zoknik; izzadtságfelszívó alsóruházat; izzadtságfelszívó
harisnyák; izzadtságfelszívó zoknik; izzadtságfelszívó csuklópántok; izzadtságfelszívó pántok teniszezéshez;
izzadtságszívó alsóneműk; izzasztó nadrágok; jampecruhák; japán hálóköntösök [nemaki]; japán kimonók; japán
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stílusú zokni (tabi); japán stílusú zoknik (tabi); jasmakok [arcot takaró fátyol, kendő]; játékvezetői, bírói

egyenruhák; játszóruhák, egyberészes rövidnadrágok [ruházati cikkek]; jégeralsók; jégtáncos ruházat;
jelmezek;jelmezek, kosztümök; jodhpur nadrágok, lovaglónadrágok; jóganadrágok; jógafelsők; jógapólók;
jógazoknik; judo egyenruhák; judo ruhák; kabátok nőknek; kabátok, dzsekik; kaftánok; kalóz nadrágok; kamáslik
[lábszárvédők]; kámzsák; kantáros kerékpáros nadrág; kantáros nadrágok, kertésznadrágok; kapacitív kesztyűk
érintőképernyős készülékekhez; kapucnis felsők; kapucnis pulóverek; kapucnis pulóverek, melegítőfelsők; karate
egyenruhák; karateruhák; karcsúsító anyagokat tartalmazó ruházat; kardigánok; karmelegítők [ruházat]; kasmír
ruházat; kasmírsálak; kemény ingmellek, plasztronok; kendők fejre; kendők [ruházat]; kendőruhák; kerékpáros
felsőruházat; kerékpáros nadrágok; kerékpáros ruházat; kész bélések [ruházat részei]; keresztelőruhák; készruhák;
kesztyű, mint ruházat; kesztyűk; kesztyűk bőrből, irhából vagy szőrméből; kesztyűk kerékpárosoknak; kesztyűk
[ruházat]; két gombsoros vastag katona kabát [pea coat]; kétujjas kesztyűk; kézelők [ruházat]; kezeslábas
overallok; kezeslábas pizsamák gyerekeknek; kezeslábas ruhák; kezeslábasok; kezeslábasok [felsőruházat];
kezeslábasok, overallok; kézmelegítők [ruházat]; khakiszínű nadrág [ruházat]; khimarok; kifordítható dzsekik;
kimonó megkötésére szolgáló díszes öv (obiage); kimonók; kikerikik obi-csomókhoz (obiage-shin); kipárnázott
ingek atlétikai használatra; kipárnázott nadrágok atlétikai használatra; kipárnázott rövidnadrágok atlétikai
használatra; kisgyermek ruházat; kismama felsők; kismama ingek; kismama leggingek; kismama nadrágok;
kismama rövidnadrágok; kismama ruhák; kismama ruházat; kismamaövek [ruházat]; kismamaruhák; kockás
skótszoknyák; kombinék; kombinék [alsónemű]; kombinék [alsóruházat]; kombinék, hálóingek [chemise];
köntösök, pongyolák; köpenyek; korcsolyaruhák; kordbársony ingek; kordbársony nadrágok; környakas
pulóverek; körsálak [ruházat]; kórusi talárok; koszorúslány ruhák; kosztümök; kosztümök szerepjátékokhoz;
kötények; kötények [ruházat]; kötényruhák; kötényruhák, ingruhák; kötényruhák, kötények; kötött alsónemű;
kötött dzsekik, kabátok; kötött kesztyűk; kötött mellények; kötött pólók; kötött ruhadarabok; kötött topok;
kötöttáruk [ruházat]; kravat [nyaksál, nyakkendő]; lábbelikhez való betoldások [ruházati cikkek részei];
labdajátékokhoz való párnázott aláöltözékek; lábfej nélküli harisnyanadrágok; lábfej nélküli zoknik;
laborköpenyek; lábszármelegítők; lábszárvédők; lábujjzoknik; lányka ruhák; laza, informális öltönyök; lányka
felsőruházat; legging nadrágok, cicanadrágok; leplek; leszorító bugyik, rövidnadrágok [alakformáló fehérneműk];
levehető gallérok;levehető nyakrészek kimonókhoz (haneri); lezser, hétköznapi ingek; libériák, inasruhák; lovagló
dzsekik; lovaglókesztyűk; lovaglónadrágok; matróz- és tengerészruházat; mankinik; melegítő felsők; melegítő
felsők, sportos pulóverek; melegítő nadrágok, tréning nadrágok; melegítőalsók; melegítődzsekik; melegítőfelsők;
melegítőnadrág; melegítőnadrágok; melegítőnadrágok, melegítőalsók; melegítőnadrágok [ruházat]; mellbimbó
takarók; mellények [gilet]; mellények; mellények, kötött mellények; mellények [ruházat]; melltartók;
melltartópántok [ruházati részek]; menyasszonyi harisnyatartók; menyasszonyi ruhák; merevítő nélküli
melltartók; mezek; mezek, sporttrikók, egyberészes fürdőruhák; mezek amerikai futballhoz; míderek;
miniszoknyák; miseingek; miseruhák, kazulák; monokinik; motorkerékpáros öltözékek; motoros kesztyűk;
műanyag kötények; műanyag csecsemő-partedlik; műbőr övek; műbőr ruhák; muffok; műbőr ruházat; muffok
[ruházat]; munkaköpenyek; műszőrme stólák; munkaruházati cikkek; muumuu-k; nadrág skótkockás
gyapjúszövetből [trews]; nadrágkosztümök; nadrágleszorítók, pantallók; nadrágok; nadrágok amerikai futballhoz;
nadrágok hétköznapi viseletre; nadrágszoknyák; napellenzők [ruházat]; napozóruhák; nedvességfelszívó
sportingek; nedvességfelszívó sportmelltartók; nedvességfelszívó sportnadrágok; nem elektromosan fűtött
lábzsákok; népviseletek [ruházat]; neglizsék, hálóköntösök; nikábok; női alkalmi ruhák; női alsó; női alsóruházat,
fehérnemű; női felsőruházat; női fürdőruhák; női ingek, blúzok; női kosztümök; női overallok; női ruhák;
nyakbavalók; nyakkendők; nyakkendők (aszkotok); nyakkendők, selyem nyaksálak; nyakmelegítők; nyakpántok
[ruházati cikkek részei]; nyakpántos topok [felsőrészek]; nyaksál; nyaksálak; nyaksálak [ruházat]; nyaksálak
[sálak]; nyitott nyakú ingek; nylon melegítők; nyomtatott pólók; oldalzsebes nadrágok; öltöny zakók; öltönyhöz
való ingek; öltönynadrágok, kosztümnadrágok; öltönyök; öltönyök férfiak részére; öltözékek a ruházat
védelmére; öntapadós melltartók; orárion [egyházi ruházat]; orvosi köpenyek; otthoni köntösök; otthoni ruházat;
övek [ruházat]; overállok csecsemőknek és kisgyermeknek; overallok kismamáknak; overallok, munkaruhák;
palást, köpönyeg; pánt nélküli melltartók; pamut rövidnadrágok; pamutkabátok; papírkalapok [ruházat];
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papírkötények; papírruházat; pareók [polinéziai lapszoknyák]; papucszoknik; parkák; parkák (anorákok);

partedlik; partedlik, előkék, nem papírból; partedlik (nem papírból); parti kalapok [ruházat]; pelenkanadrágok
[ruházat]; pehelymellények; polár gyapjúdzsekik; plüssruházat; pizsamák [csak trikószövetből]; pizsamák;
pizsamaalsók; pizsama; pénztartó övek [ruházat]; pelerinek; pelerin, köpeny; pongyolák; poncsók; pólyák; pólók;
pólóingek, kötött ingek, pólók; polár pulóverek; prémsálak [szőrmék];pruszlikok, míderek, fűzős mellények; pufi
dzsekik [ruházat]; pufi kabátok, dzsekik; pulóverek; pulóverek, kötényruhák; pulóverek, kötött pulóverek;
pulóverek, mezek; pulóverek, szvetterek; rakott szoknyák; rakott szoknyák elegáns kimonókhoz (hakama); rash
guard felső ruházat; rövid felsőkabát kimonókhoz (haori); rövid együttesek [ruházat]; rövid alsószoknyák;
röplabdamezek; rögzítő zsinórok haorihoz [haori-himo]; rögbi nadrágok; rögbi mezek; rögbi ingek; rögbi felsők;
repülős ruhák; ruhák, edzőruhák küzdősportokhoz; ruhák csecsemők és kisgyermekek számára; rövidnadrágok,
sortok; rövidnadrágok, shortok; rövidnadrágok [ruházat]; rövidnadrágok amerikai futballhoz; rövid ujjú
sportingek; rövid ujjú pólók; rövid ujjú ingek; rövid kertésznadrágok; ruházat lovagláshoz [nem lovaglósapkák];
ruházat kerékpárosoknak; ruházat harcművészetekhez; ruházat halászoknak; ruházat gépkocsivezetőknek; ruházat
(bőr); ruhákhoz való gallérok; ruhák koszorúslányoknak; selyemruházat; selyemövek, vállszalagok; selyem
nyakkendők; sarokerősítés harisnyákhoz; sálak [ruházati cikkek]; sálak [nyaksálak]; sálak; ruhazsebek; ruházati
cikként használt papírkalapok, papírcsákók; ruházati cikkek színházi használatra; ruházati cikkek nők számára;
ruházat sportoláshoz; snowboard nadrágok; snowboard dzsekik, kabátok; skortok [sportszoknyák], skótszoknyák;
sivatagi cipők; síruházat; síruhák; síoverallok; sínadrágok; símaszkok; sildek, napellenzők [fejfedők]; síkesztyűk;
sídzsekik; sportruházat [kivéve golfkesztyűk]; sportruházat; sportruhák és -mezek; sportnadrágok;
sportmelltartók; sportmellények; sportkabátok; sport pulóverek és lovaglónadrágok, bricsesznadrágok; sportbírói
egyenruhák; sport felsők, topok; spanyol övek [szmokinghoz]; sötét, rövid, gombos férfikabátok [donkey jacket];
strandöltözet; strandköpenyek; strandkendők; stólák, váll takarására szolgáló ruhadarabok; steppelt mellények;
steppelt dzsekik [ruházat]; sportzoknik; sportzokni; sportzakók; szárik; szakácsruhák; szafari kabátok; szafari
dzsekik; szabadidős ruházat; szabadidős nadrágok; szabadidőfelsők, melegítőfelsők; szabadidő ruházat; szabadidő
együttesek [ruházat]; strandruházat; strandruhák; szélmellények; széles selyemövek kimonókhoz [obi];
széldzsekik, bomber dzsekik; szélálló ruházat; szélálló öltözék; szarvasbőr dzsekik; szarongok; szarong, maláj
szoknya; szőrmekabátok; szőrméből készült ruházati cikkek; szőrmebéléses kabátok; szőrme muffok;
szorítózsinórok kimonókhoz [datejime]; szörfruházat; szoknyás kosztümök; szoknyák; szmokingok;
szmokingkabátok; színházi jelmezek; szemmaszkok; szélnadrágok; szőrmekabátok és -dzsekik; szőtt ingek; szőtt
ruházat; szövetből, ruhaanyagból készült övek; szövetelőkék felnőtteknek; szövetkabátok, felöltők;
sztreccs-nadrágok; szuszpenzorok, fecskenadrágok [alsóneműk]; szvetterek; talárok; tánc unitard [balett-trikók,
táncruhák]; taekwondo ruhák; teddyk [alsónemű]; tarka selyemkendők (baboskendők); tankinik; tangák; tánchoz
viselt öltözék; tánchoz való öltözékek; térdnadrágok; térdmelegítők [ruházat]; térdharisnyák; teniszruházat;
teniszruhák; teniszpulóverek; teniszingek; tenisz zoknik; tenisz szoknyák; tenisz shortok; télikabátok,
nagykabátok; téli kesztyűk; textilövek [ruházat]; textil fejkendők; testreszabott fürdőruhák melltartókosárral;
testharisnyák; termo zoknik; terepszínű nadrágok; terepszínű mellények; terepszínű dzsekik; térdzoknik;
terepszínű ingek; terepszínű kesztyűk; tréningruha felsők, melegítő felsők; tréningalsók; tornaruházat; tornaruhák;
tornanadrágok; torna- és balettruhák; topok [ruházati cikkek]; tógák; thobe [hagyományos ruházat]; thermo
alsóruházat; ujjatlan kabátok, köpenyek; ujjatlan dzsekik, kabátok; ujjas előkék, nem papírból; ujjas dzsekik,
kabátok; túranadrágok; tunikák; trikók; triatlonos ruházat; tréningruhafelsők, melegítőfelsők; trikó [alsónemű],
kombiné; ünnepélyes alkalmi, estélyi viseletek; ujjatlan trikók; ujjatlan pólók, trikók; ujjatlan mezek, sportingek;
ujjatlan kesztyűk; vadászmellények; vadászdzsekik; vadászcsizmákhoz kialakított zsákok; vadászathoz szánt
overallok; v-nyakú szvetterek; v-nyakú pulóverek; úszónadrágok, fürdőnadrágok; úszódressz, fürdőruha;
vadásznadrágok; vadászpólók; vágott felsők; vallási öltözékek; vállbetétek western stílusú ingekhez; vállkendő,
nagykendő [csak trikószövetből]; vállkendők; vállkendők és fejkendők; vállkendők és stólák; vállkendők,
nagykendők; vállon viselt cikkek [ruházat]; vállpántok ruházati cikkekhez; vastag ingek; vászon ruházat;
védőnadrágok; verseny síruhák; viaszosvásznak [ruházat]; visszahajtott, magas nyakú pulóverek, pólók [garbó];
vízálló motoros ruhák; vízálló nadrágok; vízálló öltözékek vízisíeléshez és búvárkodáshoz; vízálló ruhák
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szörfözéshez [windsurf, windszörf]; vízálló ruházat vitorlázáshoz; vízhatlan dzsekik; vízhatlan felsőruházat;

vízhatlan nadrágok; vízhatlan ruházati cikkek; vízhatlan ruházat; vízhatlan szörfruházat; vízhatlan zoknik;
vízhatlan, vízálló ruházat; wetsuit ruhák vízisíeléshez; yashmagh [arab, palesztin kendők]; zakók, dzsekik;
zoknik; zoknik amerikai futballhoz; zoknik csecsemőknek és kisgyermekeknek; zoknik és harisnyák; zoknitartók;
zsebkendők; zsakettek.
( 210 ) M 19 02289
( 220 ) 2019.07.23.
( 731 ) Rétfalvi Gábor, Budapest (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Parfümökkel kapcsolatos reklámszolgáltatások; kozmetikumokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások;

kozmetikumokkal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; internetes reklámozási szolgáltatások;
online rendelési szolgáltatások; kozmetikai és szépségápolási termékekkel kapcsolatos online kiskereskedelmi
bolti szolgáltatások; hajápoló termékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.
( 210 ) M 19 02292
( 220 ) 2019.07.24.
( 731 ) Diante Nova Bt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

Férfi, női és gyermek ruházat.

( 210 ) M 19 02296
( 220 ) 2019.07.24.
( 731 ) Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara, Budapest (HU)
( 541 ) Szántóföldi Napok
( 511 ) 16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.
( 210 ) M 19 02300
( 220 ) 2019.07.24.
( 731 ) Bezzeg Dávid, Budapest (HU)
( 740 ) Zafiri és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ArguStress
( 511 ) 9
41

Mérőberendezés.
Sporttevékenységek.

( 210 ) M 19 02404
( 220 ) 2019.08.04.
( 731 ) OliDolg Kft, Budapest (HU)
( 541 ) KiadLak
( 511 ) 9

Adatkezelő szoftverek; számítógépes szoftverek üzleti célokra; fájlmegosztó szoftverek; egységes

kommunikációs szoftverek.
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( 210 ) M 19 02405
( 220 ) 2019.08.05.
( 731 ) ÉPÍTECH Kivitelező és Marketing Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35
41

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

szakmai képzések, programok, versenyek szervezése, lebonyolítása.
( 210 ) M 19 02408
( 220 ) 2019.08.05.
( 731 ) Digital Media and Communications Zrt, Budapest (HU)
( 740 ) Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PREMIER4
( 511 ) 35

Médiakapcsolati szolgáltatások; közönségszolgálattal kapcsolatos konzultáció; közönségszolgálati

tanulmányok; közönségszolgálati [PR] konzultáció; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában,
kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások bemutatása elektronikus eszközök segítségével, az úgynevezett
teleshopping és home shopping szolgáltatások számára is; audio-vizuális bemutatók előkészítése és lebonyolítása
reklámcélokra; bemutatás [promóciós/reklámozási célokra]; promóciós, reklám célú árubemutatás; hirdetési hely
rendelkezésre bocsátása elektronikus médiában; internetes hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és
bérbeadása; reklámhely biztosítása elektronikus eszközök vagy globális információs hálózatok segítségével;
termékek és szolgáltatások reklámozására szolgáló felület biztosítása weboldalakon; reklám-, marketing és
hirdetési anyagok terjesztése; reklámanyagok online terjesztése; reklámok terjesztése online kommunikációs
hálózatokon; reklámterjesztés; reklámterjesztési szolgáltatások; reklámterjesztési szolgáltatások internetes online
kommunikációs hálózaton keresztül; áruk és szolgáltatások népszerűsítése szponzoráció útján; hirdetéssel
kapcsolatos tanácsadás, konzultáció; marketing konzultációs szolgáltatások; promóciók szervezése audiovizuális
média használatával; reklám- és marketing konzultáció; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;
hirdetési felület, idő és anyagok bérbeadása; weboldalakon található hirdetési helyek bérbeadása.
38

Adatátvitel és adatközvetítés; audio adatok interneten keresztül történő továbbítása; audio műsorszórás;

audiovizuális átviteli szolgáltatások; audiovizuális és multimédiás tartalom közvetítése az interneten keresztül;
digitális audio és videó adások számítógépes világhálón keresztül történő továbbítása; digitális hangsugárzás;
E-sportesemények közvetítése; előfizetéses televíziós műsorszórás; felhasználók által létrehozott tartalom az
internet segítségével történő továbbítása; filmek műholdas sugárzása; filmek televíziós sugárzása; hírek
elektronikus átvitele; információ és más műsorok rádiós műsorszórása; információk sugárzása televízión
keresztül; interaktív teletext szolgáltatások; interaktív televízió és rádió sugárzás; interneten és más
kommunikációs hálózatokon keresztül történő audio-, video- és multimédiás műsorszórás; interneten keresztül
biztosított audio- vagy video-műsorszórási szolgáltatások; interneten keresztül történő videoadatátvitel; internetes
protokollt használó televízióhoz kapcsolódó műsorszóró szolgáltatások; internetes protokollt használó
televízióhoz való hozzáférés biztosítása; internetes rádió műsorszórási szolgáltatása; kábelrádiós átvitel;
kábeltelevíziós közvetítéssel kapcsolatos információk szolgáltatása; kábeltelevíziós műsorszórás; kábeltelevíziós
műsorszórási szolgáltatások; kábeltelevíziós műsorszórási információk; kábeltelevíziós műsorszórás és
-közvetítés; kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése; kábeltévés közvetítés; kommunikáció biztosítása televíziós
átvitel útján; közvetítés műholdon és kábelen keresztül; látvány-, képtovábbítás műholdon keresztül; mozifilmek
sugárzása az interneten keresztül; műholdas és kábel közvetítés; műholdas közvetítés; műholdas műsorszórás;
műholdas televíziós műsorszórás; műsoradás kábelen; műsorközvetítés interneten keresztül; műsorok adása
kábelen vagy műholdon keresztül; műsorok átvitele kábelen keresztül; műsorszórás globális számítógépes hálózat
útján; műsorszórás kábelen keresztül; műsorszórási berendezések működtetése [műsorszórási szolgáltatások];
műsorszórással kapcsolatos tájékoztatási szolgáltatások; pay-per-view [fizetős] televíziós műsorszórás és
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-közvetítés; pay-per-view [PPV] televíziós adás; pénzügyi információ műholdas közvetítése; pénzügyi információ

televíziós sugárzása; podcasting szolgáltatások; podcastok átvitele; rádió- és televízióműsorok műholdas
közvetítése; rádió- és televíziós műsorok kábel- vagy vezeték nélküli hálózatokon keresztül történő közvetítése;
segítségnyújtás kábeltelevíziós kommunikációs szolgáltatások biztosításához; sportrendezvényekhez kapcsolódó
műholdas műsorszóró szolgáltatások; szimultán televíziós közvetítés globális számítógépes hálózatokon,
interneten és vezeték nélküli hálózatokon keresztül; szórakoztatással kapcsolatos műholdas műsorszórás;
távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; teleshop-műsorok közvetítése; televízió hozzáférés biztosítása
dekódoló készülékeken keresztül; televízióműsorok az interneten keresztül történő közvetítése; televízióműsorok
terjesztése mikrohullámú összeköttetés által; televízióműsorok terjesztése kábelösszeköttetés által;
televízióműsorok video-on-demand és pay-per-view televíziós szolgáltatások igénybe vételén keresztül történő
közvetítése; televíziós információközlés; televíziós kábelhálózatok működtetése; televíziós műsorok terjesztése
műhold által; televíziós műsorok vezeték nélküli továbbítása és közvetítése; televíziós műsorszórás, közvetítés;
televíziós műsorszórási szolgáltatások mobiltelefonokhoz; televíziós programok közvetítése; televízióstreaming
interneten keresztül; televizuális kommunikációs szolgáltatások; tv programszórás és -közvetítés; üzlettel
kapcsolatos műholdas műsorszórási szolgáltatások; vezeték nélküli műsorterjesztés; video- és audioműsorok
közvetítése az interneten keresztül; video on-demand közvetítések; videocasting.
41

Animációs és élő műsorok gyártása; animációs mozis videoklipek gyártása; animációs műsorok gyártása

televíziós és kábeltelevíziós sugárzásra; animációs rajzfilmek készítése; animációs szolgáltatások; animációs
szórakoztató mozifilm készítésével kapcsolatos szolgáltatások; audio-, film-, video- és televíziós felvétellel
kapcsolatos szolgáltatások; audio/vizuális bemutatók készítése; audiovizuális felvételek készítése; élő
szórakoztató műsorok rendezése; előre felvett mozifilmek elkészítése; előre felvett videofilmek elkészítése;
eredeti felvételek készítése; filmek és videofilmek gyártása; filmek készítése a labdarúgás aspektusairól; filmes és
zenei produkciókkal kapcsolatos tanácsadás; filmformátumok kidolgozása; filmgyártás; filmgyártás, kivéve
reklámfilmek; filmgyártáshoz szükséges felszerelések, létesítmények biztosítása; filmgyártás oktatási célokra;
filmgyártási szolgáltatások; filmkészítés stúdiókban; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmszerkesztés,
vágás; hang- és képfelvételek készítése hang- és képhordozókon; hang- és/vagy videofelvételek készítése; hangés videoanyagok készítése, fényképészet; hang- és videofelvételek készítése; hang- és videoszerkesztési
szolgáltatások; hang- és zenefelvételek készítése; hang-, film-, video-, és televíziós stúdió szolgáltatások; hangvagy videostúdiók biztosítása; játékfilmgyártás; kábeltelevíziós műsorok gyártása; mobileszközökön közvetíthető
televízióműsorok készítése; moziadaptáció és vágás; mozifilm-gyártási szolgáltatások; mozifilmek gyártása;
mozifilmek készítése; mozifilmek vágása; multimédiás szórakoztatás biztosítása weboldalon keresztül; rádiós és
televíziós műsorok készítése; show-k és filmek készítése; sportesemények rendezése televíziók számára;
sportesemények rendezése a rádiók számára; stúdiószolgáltatások televíziók számára; stúdiószolgáltatások
filmfelvételekhez; szinkronizálás; szórakoztatás tévésorozatok gyártása formájában; szórakoztatási célú
filmgyártás; szórakoztató anyagok készítése filmek formájában; szórakoztató anyagok készítése televízióműsorok
formájában; szórakoztató televíziós műsorok készítése; televízió- és rádióműsorok tervezése [ütemezése];
televízióműsorok bemutatása; televíziós és mozifilmek készítése; televíziós (műsor) gyártás; televíziós műsorok
szindikálása; televíziós műsortervezés [ütemezés]; televíziós, rádiós műsorok és filmek készítése; televíziós
show-műsor készítés/rendezés; televíziós speciális effektek készítése; televíziós stúdió szolgáltatásai; televíziós
szórakoztató műsorok készítése; tévé műsorok készítése; tévéfilmek gyártása; tévéműsorok (el) készítése; tv- és
rádióműsor előkészítés és készítés; tv játékok (műsorok) és animációs mozifilmek készítésével kapcsolatos
szolgáltatások; tv műsorok készítése; tv-műsorok szerkesztése [vágása].
( 210 ) M 19 02416
( 220 ) 2019.08.05.
( 731 ) Adrienne Feller Cosmetics Zrt., Jászfényszaru (HU)
( 541 ) PANNONESSENCE
( 511 ) 3

Aromaterápiás készítmények; aromaterápiás olajok [kozmetikai alkalmazásra]; aromák [esszencia olajok];
M2562

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 21. szám, 2019.11.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
aromatikus esszencia olajok; bőrápoló olajok [nem gyógyhatású]; illóolajok kozmetikai használatra;

kozmetikumok; natúrkozmetikumok; nem gyógyhatású kozmetikumok; olajok test- és szépségápoláshoz; olajok
kozmetikai célokra; kozmetikai testápoló készítmények.
( 210 ) M 19 02417
( 220 ) 2019.08.05.
( 731 ) Adrienne Feller, Jászfényszaru (HU)
( 541 ) Hungarian Spring
( 511 ) 3

Aloe vera készítmények kozmetikai célokra; aloe vera zselé kozmetikai célokra; babaápoló termékek (nem

gyógyhatású); balzsamok nem gyógyászati célokra; hialuronsavat tartalmazó kozmetikumok; illatosított
folyadékok, oldatok [piperekészítmények]; illatosított testápolók [piperekészítmények]; illóolajok kozmetikai
használatra; kenőcsök kozmetikai használatra; körömágy krémek; kozmetikai folyadékokkal impregnált nedves
törlőkendők; kozmetikai folyadékokkal átitatott kendők; kozmetikai készletek; kozmetikai szerek; kozmetikai
testápoló készítmények; kozmetikumok; kozmetikumok egyéni használatra; kozmetikumok és kozmetikai
készítmények; kozmetikumok olajok formájában; kozmetikumokkal impregnált tisztító párnák; masszázs zselék,
gélek, nem gyógyászati célokra; masszázsolajak; masszázsolajok és -tejek; masszírozáshoz használt olajak;
natúrkozmetikumok; nem gyógyhatású balzsamok; nem gyógyhatású bőrápoló folyadékok; nem gyógyhatású
folyadékok, oldatok; nem gyógyhatású fejbőr kezelő készítmények; nem gyógyhatású kozmetikumok; nem
gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású masszázskrémek; nem gyógyhatású
masszázskészítmények; nem gyógyhatású masszázsolajak; nem gyógyhatású piperecikkek; olajok kozmetikai
célokra; olajok test- és szépségápoláshoz; olajok testápolási, higiéniai célokra; orrtisztító készítmények személyes
higiéniai célokra; pedikűr készítmények; természetes kozmetikumok; testápolási és szépségápolási készitmények;
aromák [esszencia olajok]; aromaterápiás készítmények; aromaterápiás olajok [kozmetikai alkalmazásra];
aromatikus anyagok [esszencia olajok]; aromatikus esszencia olajok; bőrápoló olajok [nem gyógyhatású];
emulgeált illóolajok; esszenciális olajok; esszenciális olajok egyéni használatra; gyártási eljárásokhoz használt
illóolajok; idegnyugtató esszenciális olajok; illatosított olaj; illatosított termékek gyártásához használt illóolajok;
illatszerek, esszenciaolajok; illóolajok; illóolajok aromaterápiás használatra; illóolajok háztartási használatra;
illóolajok ipari használatra; illóolajok, mint ételízesítők; illóolajokból készült ételízesítők; ízesítők, aromák
élelmiszerekhez [illóolajok]; ízesítők, aromák italokhoz [illóolajok]; ízesítők, aromák süteményekhez [illóolajok];
kevert illóolajok; levendulaolaj; mandulaolaj; nem gyógyhatású olajok; növényi illóolajok; olajesszenciák ételek
ízesítésére; olajok illatszerekhez; olajok parfümökhöz és illatszerekhez; parfümolajok; parfümolajok kozmetikai
készítmények gyártásához; rózsaolaj; szalmagyopár [illóolaj]; szantálfából készült illóolajok; teafaolaj;
természetes esszenciaolajok; természetes olajok kozmetikai célokra; virágvíz.
( 210 ) M 19 02418
( 220 ) 2019.08.05.
( 731 ) Adrienne Feller Cosmetics Zrt., Jászfényszaru (HU)
( 541 ) HUNGARIAN SECRET
( 511 ) 3

Ajak alapozók; arc és test maszkok/pakolások; arc- és testvajak; arcmasszázsolajok; arcolajok; arctisztító

maszkok; arcradír készítmények kozmetikai használatra; arcvaj; bőr-, szem- és körömápoló készítmények;
bőrápoló készítmények; bőrápoló kozmetikai krémek; bőrön használt kozmetikumok; fitokozmetikai
készítmények; folyékony krémek (kozmetikumok); funkcionális kozmetikumok; fürdő- és tusolókészítmények;
fürdő- és zuhanyolajok (nem gyógyhatású); fürdőkészítmények; gyógynövénykivonatok kozmetikai célokra;
hajápoló készítmények; illóolajokkal átitatott kendők, kozmetikai használatra; készítmények haj- és testmosásra;
kézápoló zselék; kézmosó szerek; kéztisztítók; kollagén készítmények kozmetikai felhasználásra; kozmetikai
krémek az arc és a test számára; kozmetikai készítmények fürdéshez és zuhanyozáshoz; kozmetikai krémek és
tejek; kozmetikumok krémek formájában; naptejek csecsemőknek; nem gyógyhatású zuhanyolajak; regeneráló
krémek kozmetikai használatra; sminktermékek; szappanok és gélek; szépségápoló kozmetikumok; szépségápoló
szérumok; szépségápoló tej; szérumok kozmetikai alkalmazásra; test- és arcápoló olajok; test- és arczselék
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[kozmetikai cikkek]; testápoló gélek; testápoló zselék; testmasszírozáshoz használt olajok; testpermetek; tisztító

készítmények egyéni használatra; tusoló- és fürdőhab; tusoló- és fürdőzselé; tusoló készítmények; tusolóhabok;
aromák [esszencia olajok]; aromaterápiás készítmények; aromaterápiás olajok [kozmetikai alkalmazásra];
aromatikus anyagok [esszencia olajok]; aromatikus esszencia olajok; bőrápoló olajok [nem gyógyhatású];
esszenciális olajok; emulgeált illóolajok; gyártási eljárásokhoz használt illóolajok; illatosított termékek
gyártásához használt illóolajok; illatszerek, esszenciaolajok; illóolajok; illóolajok aromaterápiás használatra;
illóolajok háztartási használatra; illóolajok ipari használatra; illóolajok, mint ételízesítők; illóolajokból készült
ételízesítők; kevert illóolajok; melegítés hatására aromát kibocsátó illatosított olajok; nem gyógyhatású olajok;
növényi illóolajok; olajok illatszerekhez; olajok parfümökhöz és illatszerekhez; parfümolajok; parfümolajok
kozmetikai készítmények gyártásához; természetes esszenciaolajok; természetes olajok kozmetikai célokra;
virágvíz.
( 210 ) M 19 02452
( 220 ) 2019.08.07.
( 731 ) Louis Vuitton Malletier, Paris (FR)
( 300 ) 4523110 2019.02.07. FR
( 740 ) dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) NOMADE
( 511 ) 3

Tisztító, polírozó, súroló és csiszoló készítmények; bőrtisztító és polírozó készítmények; bőrfehérítő

készítmények; bőr- és cipőtisztító és polírozó készítmények; polírozóviasz; bőrviasz; bőrkonzerváló szerek
[fényesítők, fényezők]; krémek bőrökhöz; bőrápoló tej; bőrfényező szerek; bőrkonzerváló szerek [fényesítők,
fényezők]; konzerválószerek bőrökhöz [fényesítők]; konzerváló krémek bőrökhöz; bőrfehérítő készítmények;
foltok elleni hatóanyagok tisztítási célokra.
4

Világító üzemanyag; gyertyák [világítás]; lámpabelek, kanócok; fa [tüzelőanyag]; világításhoz használt

gázok.
9

Tudományos készülékek és berendezések; hajózási készülékek és műszerek; földmérő berendezések és

eszközök; fényképészeti készülékek és eszközök; filmfelvevő készülékek, berendezések; súlymérő készülékek és
eszközök; mérőeszközök- és berendezések; jelző berendezések és készülékek; ellenőrző (felügyelő) berendezések
és készülékek; oktatási készülékek és eszközök; hangrögzítő, hangfelvevő készülékek; hangátvitelre szolgáló
készülékek; hangreprodukáló készülékek; képrögzítő készülékek; képátvitelre szolgáló készülékek;
képreprodukáló készülékek; digitális tárolási média; pénzérmével működtetett szerkezetek; pénztárgépek;
számológépek; adatfeldolgozó berendezések; számítógépek; táblagépek; okostelefonok; digitális könyvolvasók;
játékszoftverek; számítógépes programok, rögzített; számítógéphez kialakított perifériák; detektorok; elektromos
kábelek; elektromos relék; búvárruhák; búvárkesztyűk; búvármaszkok; védőruhák balesetek, sugárzás és tűz
ellen; védőeszközök személyek balesetvédelmére; tűzoltókészülékek; háromdimenziós szemüvegek; virtuális
valóság headsetek; chipkártyák [integrált áramos kártyák]; számítógép hordozó tokok, táskák; okosórák;
elektromos elemek, akkumulátorok; akkumulátorok elektromos cigarettákhoz; töltőállomások elektromos
járművekhez; diagnosztikai eszközök nem gyógyászati célokra.
11

Lámpák; elektromos éjszakai fények; fali világítás; lámpák kültéri használatra; elektromos zseblámpák;

világítástechnikai berendezések; hordozható elektromos ventilátorok; elektromos ventilátorok személyes
használatra; reflektoros izzók; napelemes lámpák; reflektor lámpák, fémhalogén fényvetők.
14

Ékszerek és ékszerészeti termékek (beleértve a divatékszereket); drágakövek, féldrágakövek; igazgyöngy;

ékszertartók [ládikák]; gyűrűk, fülbevalók, mandzsettagombok, karperecek és karkötők, függők ékszerekhez,
brossok, láncok, nyakláncok, függők, kulcskarikák [apró díszekkel, fityegőkkel], nyakkendőtűk, nagy érmék,
medalionok, medálok, ékszerek táskákhoz; ékszerdobozok; nemesfém trófeák; időjelző termékek és időmérő
eszközök, órák, karórák, szíjak órákhoz, ébresztőórák, időmérők, faliórák, dobozok vagy díszdobozok időmérő
eszközökhöz; órák (időmérő eszközök).
18

Bőr és műbőr; utazótáskák és bőröndök; poggyász; sporttáskák, tornazsákok; kézitáskák; hátizsákok;
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strandtáskák, iskolatáskák, satchel táskák, bevásárlótáskák; utazóládák; utazótáskák ruhákhoz és cipőkhöz;

diplomatatáska és irattáskák, irattartók, aktatáskák (bőráruk); pénztárcák, tárcák, kártyatartók (tárcák), aprópénz
tartók (nem nemesfémből készült), kulcstartó tokok (bőráruk); dobozok bőrből vagy műbőrből; útikészletek,
bőröndszettek (bőráruk), üresen árusított dobozok piperecikkeknek, azaz piperedobozok; bőr levéltárcák,
retikülök, kézitáskák (alkalmi kistáskák); napernyők, esernyők, ruhák állatoknak, hordozók állatoknak.
20

Irodabútorok; irodai kellékek [bútorok]; polcos íróasztalok [bútorok]; székek mint irodabútorok; házi, irodai

és kerti bútorok; ülőbútorok; dönthető támlájú székek; irodai székek; irodai forgószékek tervezéshez;
bankettszékek; fejtámla ülő helyzethez; székek [ülések]; nyugszékek; állítható támlájú székek; zsámolyok;
ebédlőszékek; konferencia székek; forgószékek; hintaszékek; felfújható székek; többfunkciós székek, fotelágyak;
talpas székek; dönthető támlájú fotelek, szófák [bútorok]; székek görgős kerekekkel; vázas székek;
babzsák-fotelek; alacsony, karfa nélküli, kandalló mellé való székek; ebédlőasztalok; asztalok; irodai asztalok;
munkapadok, munkaasztalok; összecsukható asztalok; asztalok fémből; kétlábú asztalok; asztalok [bútor];
dohányzóasztalok; kisasztalkák; konferencia asztalok; lehajtható lapú asztalok; íróasztalok és asztalok; konyhai
asztalok; műszaki rajzasztalok; számítógépes asztalok; asztalok kerti használatra; piknik asztalok; falra szerelt
pelenkázók; babaszékek; gyerekülések; székek fémből; padok [bútorok]; etetőszékek [bútorok]; fém padok,
padülések; redőnyös íróasztalok; hordozható álló asztalok; ölbe vehető asztallapok; mozgatható, görgős
íróasztalok; elemes íróasztalok [bútorok]; állítható magasságú íróasztalok; álló asztalok; karosszékek; dönthető
támlájú karosszékek, fotelek; szófa; díványágyak, ágyneműtartós ágyak; fali díványok; kihúzható szófák;
kétszemélyes padok; ágyak gyermekeknek; felhajtható ágyak; állítható ágyak; puffok; hordozható ágyak;
faágyak; ággyá alakítható bútorok; ágyak belső rugózású matracokkal; textilből készült zsák formájú
gyermekágyak; ágyak, ágyneműk, matracok, párnák, díszpárnák; gyerekbútorok polcok mint babaszoba bútorok;
hintaágyak; spanyolfalak, válaszfalak, paravánok [bútor] kültéri bútorok; kerti bútorok; műanyag kerti bútorok;
fém kerti bútorok; alumínium kerti bútorok; fából készült kerti bútorok; nappali bútorok; hálószobái szekrények;
hálószobabútor; beépített hálószobabútor; ágyneműk, a vászonhuzatok kivételével; éjjeli szekrények,
ágyszekrények; fésülködő asztal [bútor]; tároló ládák fából; tároló ládák műanyagból; könyvállványok;
könyvszekrények; bárszékek; napozóágyak; napellenzővel ellátott napozóágyak; tükörkeretek; dísztükrök.
21

Műtárgyak porcelánból, kerámiából, üvegből, agyagból vagy üvegből, étkészletek; üvegek [tárolóedények];

levesestálak; teáskészletek [teríték]; kávéskészletek; evőpálcikák, konyhai eszközök, kis méretű;
borotvapamacsok, borotvaecsetek; borotvapamacs tartók; cipőkefék; párologtatók; dekantálók; vázák;
gyertyatartók; cipőkanalak; tálalátétek [asztali eszközök]; sámfák [tágítók; gyertyaoltók; konyhai darálók, nem
elektromosak; piperetáskák, neszesszerek; felszerelt piknikkosarak edénykészlettel; palacknyitók, elektromos és
nem elektromos; dugóhúzók, elektromos és nem elektromos; konyhai vágódeszkák; kozmetikai kompakt púderek;
sószórók; asztalneműk, főzőedények és tárolók; parfümös üvegek; patika edények; konyhai vízadagolók, nem
nemesfémből; virágtálak nemesfémből; kő padlóvázák; padlóvázák; cserépkorsók; agyak padlóvázák;
cserépedények; üvegvázák; rituális virágvázák.
25

Ruházati cikkek; lábbelik; kalapáruk; ingek; bőrruházat; övék [ruházat]; bundák, szőrmék [ruházat];

kesztyűk; sálak; nyakkendők; harisnyaáruk, kötöttáruk; zoknik; papucsok; strandcipők; síbakancsok, sícipők;
sportcipők; alsóruházat, fehérneműk.
41

Sporttevékenységek, nevezetesen sportesemények, futamok, versenyek és bemutatók létesítése és

szervezése; filmek, televíziós és rádiós műsorok készítése; hajózással, hajózási versenyekkel és vízi járművekkel
összefüggő szórakoztatási szolgáltatások és tájékoztató szolgáltatások; könyvkiadás; nem reklámcélú szövegek
publikálása; elektronikus könyvek on-line kiadása; időmérési szolgáltatások sporteseményekhez; hajózási
információk publikálása; helyiségek, körzetek és más intézmények biztosítása sporteseményekhez, futamokhoz,
versenyekhez és bemutatókhoz; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; fotóriportok készítése.
( 210 ) M 19 02457
( 220 ) 2019.08.06.
( 731 ) Lahlouh Linda, Budapest (HU)
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( 740 ) Dr. Kontra Judit, Budapest

( 546 )

( 511 ) 18

Hátizsákok, hátitáskák; hétköznapi, utcai táskák; sporttáskák; sporttáskák, tornazsákok; táskák, kézitáskák;

utazótáskák és bőröndök; univerzális hordtáskák.
25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

27

Jógaszőnyegek.

28

Edző felszerelések sportoláshoz; edzőszalagok; fitness labdák; jógablokkok; jógahinták; jógalabdák;

jógaszalagok; sportcikkek; sportcikkek hordozására alkalmas táskák; sportfelszerelés.
41

Blogírási szolgáltatások; elektronikus publikációk biztosítása; füzetek kiadása; oktatási anyagok kiadása;

podcastok létrehozása [írása]; csoportos rekreációs, szabadidős tevékenységek szervezése; kulturális,
szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; oktatás és tanítás; oktató-, szórakoztató, sport- és kulturális
eszközökkel és létesítményekkel kapcsolatos bérbeadási szolgáltatások; sport- és fitneszszolgáltatások; sport- és
kulturális tevékenységek; sportolási és kikapcsolódási szolgáltatások biztosítása.
( 210 ) M 19 02462
( 220 ) 2019.08.07.
( 731 ) Panna Cocktail Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Nagytarcsa (HU)
( 740 ) dr. Kocsis István, Budapest
( 511 ) 30
32

Sörbetek, jégkásák; sörbetek [vízalapú fagylaltok]; jég, fagylalt, fagyasztott joghurtok és sörbetek.
Sörbetek [italok]; sörbetek italok formájában; sörök; árpabor [sör]; alacsony alkoholtartalmú sörök; ale

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

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

( 210 ) M 19 02545
( 220 ) 2019.08.15.
( 731 ) Kovács Attila, Velence (HU)
( 740 ) dr. Gál Zsuzsanna, Budapest
( 546 )

( 511 ) 18

Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és szállító táskák; esernyők és napernyők; nyakörvek,

pórázok és ruházat állatok számára.
25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

( 210 ) M 19 02556
( 220 ) 2019.08.15.
( 731 ) Napcsillag Kft., Ajka (HU)
( 740 ) Dr. Tiber Péter, Budapest
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( 541 ) Sunsoft
( 511 ) 3

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

esszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
csiszolószerek.
16

Papír és karton; papíráruk és irodaszerek, bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;

tanítási és oktatási anyagok.
29

Étkezési olajok és zsírok.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 19 02558
( 220 ) 2019.08.16.
( 731 ) Gyógyvarázs Kereskedelmi Kft., Nyíregyháza (HU)
( 740 ) Makai Zsolt, Nyíregyháza
( 546 )

( 511 ) 3

Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; kozmetikai krémek; kozmetikai szerek; bőrápoló

kozmetikumok; kenőcsök kozmetikai célokra.
5

Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással; immunerősítők;

vitaminkészítmények; táplálékkiegészítők.
( 210 ) M 19 02561
( 220 ) 2019.08.16.
( 731 ) Gyógyvarázs Kereskedelmi Kft., Nyíregyháza (HU)
( 740 ) Makai Zsolt, Nyíregyháza
( 541 ) Gyógyvarázs
( 511 ) 3

Bőrápoló kozmetikumok; gyógynövénykivonatok kozmetikai célokra; kenőcsök kozmetikai célokra;

kozmetikai célú folyadékok, oldatok; kozmetikai krémek; kozmetikai szerek.
5

Balzsam készítmények orvosi, gyógyászati célokra; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással; gyógynövények;

immunerősítők; vitaminkészítmények; táplálékkiegészítők; gyógyhatású balzsamok.
( 210 ) M 19 02566
( 220 ) 2019.08.16.
( 731 ) DC-2001 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Veszprém (HU)
( 740 ) Dr. Geiszt Ügyvédi Iroda, dr. Geiszt Éva, Veszprém
( 546 )

( 511 ) 35
41

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

( 210 ) M 19 02578
( 220 ) 2019.08.22.
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( 731 ) Litze Kft., Székesfehérvár (HU)

( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 10

Sebészeti, orvosi, fogorvosi készülékek és műszerek.

( 210 ) M 19 02586
( 220 ) 2019.08.26.
( 731 ) Phoenix Teqball Academy Sportegyesület, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Farkas Gábor, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Papír és karton; nyomdaipari termékek; fényképek; papíráruk és irodaszerek, bútorok kivételével; tanítási és

oktatási anyagok.
25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

28

Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

( 210 ) M 19 02589
( 220 ) 2019.08.25.
( 731 ) Dr. Varga István Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)
( 740 ) LIBER Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PROVARIS
( 511 ) 45

Jogi szolgáltatások; adatbázisok engedélyeztetése (jogi szolgáltatások); adózással kapcsolatos jogi

tanácsadás; alternatív vitarendezési szolgáltatások (jogi szolgáltatások); alternatív vitarendezési szolgáltatások;
arbitrációs szolgáltatások; békéltető szolgáltatások; cégbejegyzési szolgáltatások; copyright (szerzői jog)
menedzsment; egyeztetési, közvetítési és békéltetetési szolgáltatások; engedélyek jogi ügyintézése; fogyasztói
jogokkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások (jogi tanácsadás); fogyasztói jogokkal kapcsolatos információs
szolgáltatások; információnyújtás jogi szolgáltatásokkal kapcsolatban; joggal, jogi ügyekkel kapcsolatos
tanácsadási szolgáltatások; jogi dokumentumok elkészítése; jogi információk biztosítása; jogi információk
összeállítása; jogi információkutatási szolgáltatások; jogi információs szolgáltatások; jogi dokumentumok
hitelesítése; jogi képviseleti szolgáltatások; jogi közvetítői, közbenjárási szolgáltatások; jogi közvetítési
szolgáltatások; jogi konzultációs szolgáltatások; jogi kutatás; jogi kutatási szolgáltatások; jogi kutatások; jogi
segítségnyújtás szerződések készítésénél; jogi segítségnyújtó szolgáltatások; jogi szakvélemények biztosítása;
jogi szakvélemények készítése; jogi szolgáltatások megszervezése; jogi szolgáltatások vállalatok alapításával és
bejegyzésével kapcsolatban; jogi szolgáltatások szerződések tárgyalásával kapcsolatban harmadik fél számára;
jogi szolgáltatásokról szóló tájékoztatás honlapokon keresztül; jogi tanácsadás; jogi tanácsadás és képviselet; jogi
ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás; jogi ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás, tanácsadás és konzultáció; jogi
ügyekkel kapcsolatos szaktanácsadás; képviselet jogvitákban (jogi szolgáltatások); közbenjárás; közvetítés jogi
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eljárásoknál; litigációs segítségnyújtási szolgáltatások; litigációs szolgáltatások; mediációs szolgáltatások;

perekkel kapcsolatos jogi szolgáltatások; peres ügyekkel kapcsolatos tanácsadás; pro bono jogi szolgáltatások;
védjegyfigyelési szolgáltatások; védjegyügynök szolgáltatásai; védjegyoltalom kezelése, ügyintézése; védjegy
monitoring [jogi szolgáltatások]; védjegyoltalommal kapcsolatos tanácsadás; védjegyek engedélyeztetésével
kapcsolatos tanácsadás; védjegyfigyelési szolgáltatások jogi tanácsadási célra; védjegyek regisztrálásával
kapcsolatos jogi szolgáltatások; szellemi tulajdon engedélyezése a védjegyek területén [jogi szolgáltatások];
szabadalmi ügyvivői szolgáltatások; szabadalmak kezelése, ügyintézése; szabadalmi oltalommal kapcsolatos
tanácsadás; szabadalmak engedélyeztetésével kapcsolatos tanácsadás; szabadalmakkal kapcsolatos tanácsadási
szolgáltatások; szabadalmi kérvények engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; szabadalmak hasznosításával
kapcsolatos jogi szolgáltatások; jogi tanácsadás szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban; szellemi tulajdonra
vonatkozó tanácsadási szolgáltatások a szabadalmak és szabadalmi kérvények terén; szellemi tulajdon védelme;
szellemi tulajdon kezelése; szellemi tulajdonjogok érvényesítése; szellemi tulajdonnal kapcsolatos szolgáltatások;
szellemi tulajdonnal kapcsolatos konzultáció; szellemi tulajdon kezelésével kapcsolatos tanácsadás; szellemi
tulajdon engedélyeztetésével kapcsolatos tanácsadás; szellemi tulajdonnal kapcsolatos vizsgálatok, kutatások;
szellemi tulajdonnal kapcsolatos információk nyújtása; szellemi tulajdonjoghoz kapcsolódó jogi tanácsadás;
szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos jogi szolgáltatások; szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos tanácsadási
szolgáltatások; szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szellemi tulajdon
megszerzésével kapcsolatos jogi szolgáltatások; szellemi tulajdonjogok hasznosításával kapcsolatos jogi
szolgáltatások; domain nevek regisztrációjával kapcsolatos tanácsadás; domain nevekkel kapcsolatos tanácsadási
szolgáltatások.
( 210 ) M 19 02595
( 220 ) 2019.08.23.
( 731 ) Axis Bentonit Kft., Erdőkövesd (HU)
( 541 ) Axibent
( 511 ) 3

Kenőcs; krém; gél kozmetikai célra; arcpakolások; sampon, hajbalzsam; tusfürdő; szappan; nem gyógyászati

fürdőkészítmény.
5

Iszap (gyógyhatású).

( 210 ) M 19 02596
( 220 ) 2019.08.25.
( 731 ) dr. Varga István Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)
( 740 ) LIBER Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PROVARIS VARGA & PARTNERS
( 511 ) 45

Jogi szolgáltatások; adatbázisok engedélyeztetése (jogi szolgáltatások); adózással kapcsolatos jogi

tanácsadás; alternatív vitarendezési szolgáltatások (jogi szolgáltatások); alternatív vitarendezési szolgáltatások;
arbitrációs szolgáltatások; békéltető szolgáltatások; cégbejegyzési szolgáltatások; copyright (szerzői
jog)menedzsment; egyeztetési, közvetítési és békéltetetési szolgáltatások; engedélyek jogi ügyintézése; fogyasztói
jogokkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások (jogi tanácsadás); fogyasztói jogokkal kapcsolatos információs
szolgáltatások; információnyújtás jogi szolgáltatásokkal kapcsolatban; joggal, jogi ügyekkel kapcsolatos
tanácsadási szolgáltatások; jogi dokumentumok elkészítése; jogi információk biztosítása; jogi információk
összeállítása; jogi információkutatási szolgáltatások; jogi információs szolgáltatások; jogi dokumentumok
hitelesítése; jogi képviseleti szolgáltatások; jogi közvetítői, közbenjárási szolgáltatások; jogi közvetítési
szolgáltatások; jogi konzultációs szolgáltatások; jogi kutatás; jogi kutatási szolgáltatások; jogi kutatások; jogi
segítségnyújtás szerződések készítésénél; jogi segítségnyújtó szolgáltatások; jogi szakvélemények biztosítása;
jogi szakvélemények készítése; jogi szolgáltatások megszervezése; jogi szolgáltatások vállalatok alapításával és
bejegyzésével kapcsolatban; jogi szolgáltatások szerződések tárgyalásával kapcsolatban harmadik fél számára;
jogi szolgáltatásokról szóló tájékoztatás honlapokon keresztül; jogi tanácsadás; jogi tanácsadás és képviselet; jogi
ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás; jogi ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás, tanácsadás és konzultáció; jogi
M2569

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 21. szám, 2019.11.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
ügyekkel kapcsolatos szaktanácsadás; képviselet jogvitákban (jogi szolgáltatások); közbenjárás; közvetítés jogi

eljárásoknál; litigációs segítségnyújtási szolgáltatások; litigációs szolgáltatások; mediációs szolgáltatások;
perekkel kapcsolatos jogi szolgáltatások; peres ügyekkel kapcsolatos tanácsadás; pro bono jogi szolgáltatások;
védjegyfigyelési szolgáltatások; védjegyügynök szolgáltatásai; védjegyoltalom kezelése, ügyintézése; védjegy
monitoring [jogi szolgáltatások]; védjegyoltalommal kapcsolatos tanácsadás; védjegyek engedélyeztetésével
kapcsolatos tanácsadás; védjegyfigyelési szolgáltatások jogi tanácsadási célra; védjegyek regisztrálásával
kapcsolatos jogi szolgáltatások; szellemi tulajdon engedélyezése a védjegyek területén [jogi szolgáltatások];
szabadalmi ügyvivői szolgáltatások; szabadalmak kezelése, ügyintézése; szabadalmi oltalommal kapcsolatos
tanácsadás; szabadalmak engedélyeztetésével kapcsolatos tanácsadás; szabadalmakkal kapcsolatos tanácsadási
szolgáltatások; szabadalmi kérvények engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; szabadalmak hasznosításával
kapcsolatos jogi szolgáltatások; jogi tanácsadás szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban; szellemi tulajdonra
vonatkozó tanácsadási szolgáltatások a szabadalmak és szabadalmi kérvények terén; szellemi tulajdon védelme;
szellemi tulajdon kezelése; szellemi tulajdonjogok érvényesítése; szellemi tulajdonnal kapcsolatos szolgáltatások;
szellemi tulajdonnal kapcsolatos konzultáció; szellemi tulajdon kezelésével kapcsolatos tanácsadás; szellemi
tulajdon engedélyeztetésével kapcsolatos tanácsadás; szellemi tulajdonnal kapcsolatos vizsgálatok, kutatások;
szellemi tulajdonnal kapcsolatos információk nyújtása; szellemi tulajdonjoghoz kapcsolódó jogi tanácsadás;
szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos jogi szolgáltatások; szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos tanácsadási
szolgáltatások; szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szellemi tulajdon
megszerzésével kapcsolatos jogi szolgáltatások; szellemi tulajdonjogok hasznosításával kapcsolatos jogi
szolgáltatások; domain nevek regisztrációjával kapcsolatos tanácsadás; domain nevekkel kapcsolatos tanácsadási
szolgáltatások.
( 210 ) M 19 02613
( 220 ) 2019.08.27.
( 731 ) Pannon Royal Immobiliare Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kőhidi Ákos, Győr
( 546 )

( 511 ) 35
43

Szendvics, hideg- és melegétel kereskedelem.
Éttermi szolgáltatások; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; bisztró [büfé] szolgáltatások; ételek és

italok készítése és biztosítása azonnali fogyasztásra; grilléttermek; gyorséttermi szolgáltatások.
( 210 ) M 19 02619
( 220 ) 2019.08.28.
( 731 ) Koncertbooking.com Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Adatgyűjtési szolgáltatások; adatbázis menedzsment; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetési hely biztosítása

globális számítógépes hálózaton; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti
kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; mások szolgáltatásainak promótálása;
számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;
üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti menedzsment előadóművészek
részére; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; online adatbázisok és kereshető online adatbázisok rendelkezésre
bocsátása; kapcsolatteremtés a szolgáltatók és a lehetséges ügyfelek között.
41

Koncertek szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató
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szolgáltatások; koncertek bemutatása.

42

Weboldalak létrehozása, karbantartása és üzemeltetése mások számára.

( 210 ) M 19 02620
( 220 ) 2019.08.28.
( 731 ) HELVEX Gyógyszerészeti Kutató, Gyártó és Forgalmazó Kft., Szeged (HU)
( 541 ) reprox
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
( 210 ) M 19 02624
( 220 ) 2019.08.29.
( 731 ) TROG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)
( 740 ) Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Elektronikus hirdetőtáblák; fény- vagy mechanikai jelzőkészülékek; fénycsövek reklámcélokra;

fényerő-szabályozók, elektromos; jelzőberendezések, világító vagy mechanikus; jelzőlámpák; közlekedési
jelzőlámpák; optikai lámpák; világító jelek; irányjelző izzólámpák járművekhez; járműreflektorok;
járműfényszórók.
11

Akváriumi világítótestek; biztonsági lámpák; búvárlámpák; csillárok; csíraölő égők; fénycsövek;

fénycsövek világításra; fényszórók gépkocsikhoz; keresőlámpák, zseblámpák; kerékpár-fényszórók;
kerékpárlámpák; lámpák; lámpák, elektromos; lámpák gépkocsik irányjelzőihez; lámpák gépkocsikhoz; lámpák
járművekhez; lámpák karácsonyfákhoz, elektromos; lámpák világításra; lámpások világításra; reflektorok;
vetítőlámpák; világító berendezések és készülékek; világító berendezések légi járművekhez; világító házszámok;
világítótestek járművekhez; villanykörték, elektromos; zseblámpák, elektromos; fényt kibocsátó elektronikus
mutatóeszközök.
( 210 ) M 19 02625
( 220 ) 2019.08.29.
( 731 ) Zöldhegyi Nándor Pálné, Kiskunhalas (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30
43

Kenyér, péksütemény és cukrászsütemények; gabonakészítmények; kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek.
Vendéglátás.

( 210 ) M 19 02627
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( 220 ) 2019.08.29.
( 731 ) Gálicza Zoltán Ottóné, Kakucs (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 14

Ékszerek; órák.

18

Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és szállító táskák.

25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

( 210 ) M 19 02678
( 220 ) 2019.09.04.
( 731 ) TEVA Gyógyszergyár ZRT., Debrecen (HU)
( 740 ) Ágni Zsolt, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények, gyógyszerek humángyógyászati használatra.

( 210 ) M 19 02679
( 220 ) 2019.09.04.
( 731 ) TEVA Gyógyszergyár ZRT., Debrecen (HU)
( 740 ) Ágni Zsolt, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények, gyógyszerek humángyógyászati használatra.

( 210 ) M 19 02687
( 220 ) 2019.09.05.
( 731 ) Diffusion Bt., Budapest (HU)
Martin Hajdu György, Budapest (HU)
( 740 ) Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Játékszoftverek; interaktív játékszoftverek; letölthető számítógépes játékok; internetről letölthető

számítógépes játékprogramok [szoftverek]; globális számítógépes hálózatról letölthető számítógépes
játékszoftverek; applikációs szoftver; mobil alkalmazások; irodai és üzleti alkalmazások; számítógépes
alkalmazásszoftverek; oktatási számítógépes alkalmazások; oktatási táblagép alkalmazások; szoftverek és
alkalmazások mobil eszközökhöz; szoftverek; játék szoftver; oktatási szoftverek; szimulációs szoftverek [képzés];
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képzési szoftverek.

25

Játékok; játékszerek, parti játékok; elektronikus játékok; intelligens játékok; játékok, játékszerek és

ajándéktárgyak; manipulatív logikai játékok; készletek formájában értékesített játékszerek; elektronikus játékok, a
kizárólag televíziókészülékkel használhatók kivételével; társasjátékok; kérdéskészletek társasjátékokhoz; oktatási
célú játékszerek; elektronikus játékszerek; elektronikus oktatójátékok; oktató játékszerek; telekommunikációs
funkciókkal rendelkező hordozható játékok és játékszerek.
35

Játékokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; játékokkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; játékszerekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; játékszerekkel kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; játékokkal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; vállalatok
szervezeti felépítéséhez kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; üzletvezetési segítségnyújtás ipari szervezetek
számára; üzletszervezés; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás;
vezető személyzet kikeresése és kiválasztása; vezetők kiválasztásával kapcsolatos tanácsadás, konzultáció;
vezetők keresése, kiválasztása; előadások, prezentációk szervezése kereskedelmi célokra; üzleti szervezéssel
kapcsolatos segítségnyújtás és tanácsadás.
41

Játékszolgáltatások; játékok szervezése; játékok szervezése, rendezése; szórakoztatási célú játék

szolgáltatások; játék szolgáltatások intézése [szervezése]; játékok szervezése és lebonyolítása; játékon keresztül
biztosított üzleti képzés; játékok, vetélkedők és versenyek rendezése; közönség bevonását célzó játékok
szervezése, online játékszolgáltatások mobil eszközökön keresztül; számítógépes hálózatról online biztosított
játékszolgáltatások; játékokkal kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások; kommunikációs világhálózat
segítségével biztosított elektronikus játékszolgáltatások; számítógépes játékokkal kapcsolatos szórakoztatásról
nyújtott online információk; számítógépes játékokkal kapcsolatos hírlevelek küldése e-mailben; elektronikus
játékokkal kapcsolatos, interneten keresztül nyújtott szolgáltatások; számítógépes terminálokon vagy
mobiltelefonokon történő kommunikáció útján nyújtott játékszolgáltatások; számítógépes adatbázisból vagy az
internet segítségével használható elektronikus játék szolgáltatások; olyan számítógépes játék szolgáltatása,
amelyet egy globális hálózaton és/vagy az interneten keresztül lehet elérni; interneten és elektronikus
kommunikációs hálózaton keresztül elérhető interaktív, több szereplős számítógépes játékok szolgáltatása; üzleti
képzés; üzleti képzési szolgáltatások; üzleti, ipari és információs technológiai oktatás és képzés; üzleti képzéssel
kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; személyzeti képzés; üzletvezetői képzés; képzési tanácsadás; képzések
szervezése; oktatási és képzési szolgáltatások; üzleti képzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; oktatási és
képzési útmutatók kiadása; elektronikus játék szolgáltatások; internetes (nem letölthető) játékok; oktató játékok
szervezése; online számítógépes játékok szolgáltatása; coaching; coaching [tréning]; személyi coaching [képzés];
oktatási szolgáltatások coaching formájában; coaching gazdasági és menedzselési témákban; személyiségfejlesztő
tréning; tréningek biztosítása; csapatépítés (oktatás); oktatási szolgáltatások vezető beosztású személyzet
számára; vezetőség és személyzet oktatásával és képzésével kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások.
( 210 ) M 19 02695
( 220 ) 2019.09.05.
( 731 ) Krénusz Anett, Marcali (HU)
( 740 ) Dukkon Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ZELLIA
( 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.
24

Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy műanyagból

25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

( 210 ) M 19 02698
( 220 ) 2019.09.04.
( 731 ) Premier G Med Egészségügyi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Toronyi Tímea, Budapest
M2573

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 21. szám, 2019.11.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 546 )

( 511 ) 44

Orvosi szolgáltatások.

( 210 ) M 19 02699
( 220 ) 2019.09.04.
( 731 ) Premier G Med Egészségügyi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Toronyi Tímea, Budapest
( 541 ) PREMIER MED EGÉSZSÉGÜGYI OKTATÓ ÉS KUTATÓINTÉZET
( 511 ) 44

Orvosi szolgáltatások.

( 210 ) M 19 02706
( 220 ) 2019.09.06.
( 731 ) Ipartestületek Országos Szövetsége, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Fecser Péter, Fecser és Póka Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) JOGPONTOK
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

45

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

egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.
( 210 ) M 19 02711
( 220 ) 2019.09.08.
( 731 ) Breszkovics Botond, Barcs (HU)
( 546 )

( 511 ) 18

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

ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára.
( 210 ) M 19 02723
( 220 ) 2019.09.09.
( 731 ) B2i Healthcare Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Tekler Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) deepEHR
( 511 ) 42

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

elemzési és ipari kutatási szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 19 02727
( 220 ) 2019.09.10.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) PANANGIN ACTIVE
( 511 ) 5

Étrend-kiegészítők emberek számára.

( 210 ) M 19 02730
( 220 ) 2019.09.10.
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( 731 ) Szerencsi Bonbon Kft., Szerencs (HU)

( 541 ) Sport Robi
( 511 ) 30

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

parányok.
( 210 ) M 19 02732
( 220 ) 2019.09.11.
( 731 ) Csömöri Zoltán, Szigetszentmiklós (HU)
( 541 ) AUTODIGIT
( 511 ) 37
42

Jármű és egyéb elektronika javítási és szerelési szolgáltatásai.
Jármű és egyéb elektronika tervezése és fejlesztése.

( 210 ) M 19 02735
( 220 ) 2019.09.11.
( 731 ) Szakács Tamás János, Debrecen (HU)
( 541 ) MTGload
( 511 ) 30

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég.
( 210 ) M 19 02736
( 220 ) 2019.09.11.
( 731 ) Szakács Tamás János, Debrecen (HU)
( 541 ) Ritmus Pont
( 511 ) 30

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
mártások; fűszerek; jég.
( 210 ) M 19 02737
( 220 ) 2019.09.11.
( 731 ) YUVA Kft., Hidas (HU)
( 541 ) SÖRP
( 511 ) 32

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

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez; 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]; sörök; szasszaparilla [alkoholmentes ital];
szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz; zöldséglevek [italok]; üdítőitalok.
( 210 ) M 19 02738
( 220 ) 2019.09.11.
( 731 ) Pharmanext Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Provio
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
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( 210 ) M 19 02740
( 220 ) 2019.09.12.
( 731 ) Tauris, a.s, Rimavská Sobota (SK)
( 740 ) Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Hús; húskivonatok; sertéshús; marhahús; baromfi, nem élő; felvágott; sonka; kolbászok; szalonna;

májpástétomok; kolbászok; tartósított húsok; húskonzervek.
( 210 ) M 19 02741
( 220 ) 2019.09.12.
( 731 ) Liaoyang Baile Health Care Products Co., Ltd., Shoushan Town, Liaoyang County, Liaoning Province (CN)
( 740 ) Süle Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 5

Szexuális síkosítószerek; hajkrémek gyógyászati használatra; fertőtlenítőszerek higiéniai célokra;

gyógyszerek, orvosságok gyógyászati célokra; zsírok gyógyászati célokra; sperma mesterséges
megtermékenyítéshez; oldatok, folyadékok gyógyszerészeti használatra; glicerin gyógyászati célokra;
hüvelyöblítők egészségügyi célokra; hüvelyöblítő készítmények gyógyászati célokra.
10

Masszázsberendezések; vibromasszázs készülékek; gyógyászati készülékek és eszközök; szexuális

játékszerek; mellszívók; cumisüvegtartók; óvszerek; szexbabák; művégtagok; műmellek; masszírozó kesztyűk;
pesszáriumok; hüvelyi [vaginális] fecskendők; fogamzásgátló eszközök; esztétikai masszírozó készülékek;
vibrátorok ágyakhoz; készülékek csecsemők szoptatásához; méhfecskendők; cumik; menstruációs csészék.
25

Ruházati cikkek; lábbelik; sapkák; harisnyaáruk, kötöttáruk; sálak; bőrövek [ruházat]; alsóruházat,

fehérneműk; csecsemőkelengyék, babakelengyék; nyakkendők; kesztyűk.
( 210 ) M 19 02750
( 220 ) 2019.09.11.
( 731 ) Four Lions Group Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 39
43

Csomagmegőrzés, poggyászmegőrzés.
Vendéglátás, reggeli szolgáltatás.

( 210 ) M 19 02799
( 220 ) 2019.09.16.
( 731 ) Brandlift Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Mudra Ügyvédi Iroda, Szeged
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( 546 )

( 511 ) 16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.
25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

28

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

( 210 ) M 19 02801
( 220 ) 2019.09.16.
( 731 ) Prizma FM Befektetési Zrt., Budapest (HU)
Prizma-Food Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
Prizma-Junior Közétkeztetési Zrt., Budapest (HU)
Prizma FM Services Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
Prizma Security Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
Prizma Higiénia Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
Prizma Work Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
Prizma 24 Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
Prizma Flottakezelő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Mészáros Győző Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 37

Járműmosás; járművek karbantartása; járművek tisztítása; konyhai felszerelések üzembe helyezése;

légkondicionáló berendezések telepítése és javítása; öntözőberendezések üzembe helyezése és javítása;
patkányirtás; úttisztítás; vízvezeték-szerelés; épületek [belső] tisztítása, takarítása; felvonók felszerelése és
javítása; fertőtlenítés; gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; hóeltakarítás; kazánok tisztítása és
javítása; tűzriasztók felszerelése és javítása; úszómedencék karbantartása; villanyszerelők által nyújtott
szolgáltatások; elektromos berendezések üzembe helyezése és javítása; elektromos berendezések
zavarmentesítése.
42

Energiatakarékossági tanácsadás; önkiszolgáló éttermek.

43

Kantinok, büfék, étkezdék; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és távozások

ügyintézése]; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás.
44

Pázsitgondozás; kertészeti szolgáltatások.

45

Betörés elleni és riasztórendszerek felügyelete; éjjeliőr-szolgáltatások; őrző-védő szolgáltatások.

( 210 ) M 19 02802
( 220 ) 2019.09.16.
( 731 ) Prizma Security Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
Prizma-Junior Közétkeztetési Zrt., Budapest (HU)
Prizma FM Befektetési Zrt., Budapest (HU)
Prizma FM Services Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
Prizma Higiénia Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
Prizma Work Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
Prizma 24 Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
Prizma Flottakezelő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
Prizma-Food Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Mészáros Győző Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 37

Járműmosás; járművek karbantartása; járművek tisztítása; konyhai felszerelések üzembe helyezése;

légkondicionáló berendezések telepítése és javítása; öntözőberendezések üzembe helyezése és javítása;
patkányirtás; úttisztítás; vízvezeték-szerelés; épületek [belső] tisztítása, takarítása; felvonók felszerelése és
javítása; fertőtlenítés; gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; hóeltakarítás; kazánok tisztítása és
javítása; tűzriasztók felszerelése és javítása; úszómedencék karbantartása; villanyszerelők által nyújtott
szolgáltatások; elektromos berendezések üzembe helyezése és javítása; elektromos berendezések
zavarmentesítése.
42

Energiatakarékossági tanácsadás; önkiszolgáló éttermek.

43

Kantinok, büfék, étkezdék; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és távozások

ügyintézése]; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás.
44

Pázsitgondozás; kertészeti szolgáltatások.

45

Betörés elleni és riasztórendszerek felügyelete; éjjeliőr-szolgáltatások; őrző-védő szolgáltatások.

( 210 ) M 19 02832
( 220 ) 2019.09.17.
( 731 ) Kollár Annamária, Dorog (HU)
Palicska Csaba, Budapest (HU)
( 740 ) Erős Petra Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 7

Italok készítésére szolgáló gépek.

29

Étkezési olajok.

32

Gyümölcslevek; zöldséglevek.

39

Árusító automaták feltöltése.

( 210 ) M 19 02833
( 220 ) 2019.09.17.
( 731 ) Dunakanyari Védegylet Alapítvány, Zebegény (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; fesztiválok szervezése.

( 210 ) M 19 02845
( 220 ) 2019.09.18.
( 731 ) MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, Düsseldorf (DE)
( 740 ) Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Les Cascades
( 511 ) 33

Borok; habzó bor, pezsgő; alkoholos italok (sörök kivételével).

( 210 ) M 19 02859
M2578

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 21. szám, 2019.11.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 220 ) 2019.09.19.
( 731 ) MKB-Euroleasing Autólízing Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Böde Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Célzott marketing; hirdetési- és reklám szolgáltatások; írott kommunikáció és adatok regisztrálása;

kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információk nyújtása fogyasztóknak;
kereskedelmi információs szolgáltatások az interneten keresztül; kereskedelmi információs szolgáltatások;
marketing szolgáltatások; telemarketing szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és
karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és
szolgáltatások eladói és vásárlói részére; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; webindexelés kereskedelmi vagy
reklám célokra; online pénzügyi szolgáltatás-összehasonlítások biztosítása; pénzügyi és biztosítási szolgáltatások
reklámozása harmadik fél nevében.
36

Számítógépes adatbázisból vagy internetről on-line elérhető pénzügyi információs szolgáltatások;

biztosításközvetítés; faktorálás; finanszírozási szolgáltatások; finanszírozási és hitel szolgáltatások; banki és
finanszírozási szolgáltatások; gépjármű finanszírozási szolgáltatások; ipari finanszírozási szolgáltatások; kölcsön
és hitel szolgáltatások; kölcsön [finanszírozás]; kölcsön, hitel, és lízing szolgáltatások; kölcsönnyújtás; kölcsönök
és hitelszolgáltatások; pénzügyi kölcsönök; pénzügyi kölcsönök nyújtása biztosíték ellenében; kölcsönök nyújtása
biztosíték ellenében; kölcsönök, jelzálogok és kezességek finanszírozása; részletfizetéses kölcsönök ügyintézése;
vállalati kölcsönök; személyi kölcsön finanszírozás; vásárlói kölcsönök biztosítása; online banki szolgáltatások;
árucikkek, áruk vásárlásával és kereskedelmével kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; biztosítási és pénzügyi
szolgáltatásokkal kapcsolatos információnyújtás; biztosítással kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; interneten és
telefonon nyújtott pénzügyi szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott pénzügyi szolgáltatások; járművek
biztosításával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; légi járművek vásárlásával kapcsolatos pénzügyi
szolgáltatások; nyíltvégű pénzügyi szolgáltatások; online pénzügyi információk szolgáltatása; pénzügyek,
pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi lízing; pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások a pénzkölcsönzés
területén; pénzügyi szolgáltatások biztosítása telefonon keresztül, globális számítógépes hálózat vagy az internet
segítségével; pénzügyi szolgáltatások biztosítása globális számítógépes hálózat vagy az internet segítségével;
pénzügyi szolgáltatások gépjármű vásárláshoz; pénzügyi szolgáltatások nyújtása; pénzügyi szolgáltatások online
lebonyolítása.
39

Járművek kölcsönzése és bérbeadása.

( 210 ) M 19 02860
( 220 ) 2019.09.19.
( 731 ) MKB-Euroleasing Autólízing Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Böde Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 36

Árucikkek, áruk vásárlásával és kereskedelmével kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; biztosítási és

pénzügyi információk nyújtása és konzultációs szolgáltatások; biztosítási és pénzügyi szolgáltatásokkal
kapcsolatos információnyújtás; biztosítással kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; gépjármű-kereskedelemmel
kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; gépjárművekkel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; hitelnyújtással
kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; járművek biztosításával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; légi járművek
vásárlásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; nyíltvégű pénzügyi szolgáltatások; pénzügyek, pénzügyi
szolgáltatások; pénzügyi finanszírozás létrehozása; pénzügyi hitelképesség vizsgálata; pénzügyi
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hitelszolgáltatások; pénzügyi kölcsönök; pénzügyi kölcsönök nyújtása biztosíték ellenében; pénzügyi lízing;

pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások a pénzkölcsönzés területén; pénzügyi szolgáltatások,
bankügyletek; pénzügyi szolgáltatások gépjármű vásárláshoz; pénzügyi szolgáltatások nyújtása; személyre
szabott pénzügyi és banki szolgáltatások; személyre szabott pénzügyi szolgáltatások; vállalatok és
magánszemélyek hitelképességével kapcsolatos pénzügyi tájékoztatás; vállalkozással kapcsolatos pénzügyi
szolgáltatások; kölcsön és hitel szolgáltatások; kölcsön [finanszírozás]; kölcsön, hitel, és lízing szolgáltatások;
kölcsönnyújtás; kölcsönök és hitelszolgáltatások; kölcsönök nyújtása biztosíték ellenében; részletfizetéses
kölcsönök ügyintézése; vállalati kölcsönök; vásárlói kölcsönök biztosítása.
39

Járművek kölcsönzése és bérbeadása.

( 210 ) M 19 02867
( 220 ) 2019.09.20.
( 731 ) Szabó Gábor Dániel, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 41

Élő előadások bemutatása; élő előadások szervezése és bemutatása; élő show-műsorok bemutatása; film

stúdió szolgáltatások; fotóriportok készítése; gálák, díszünnepélyek rendezése; online információk szolgáltatása
audio- és vizuális médiával kapcsolatban; show-műsorok készítése; sport és fitnesz; sporthíradás; sportokhoz
kapcsolódó hírek szolgáltatása; sportolók rendezvényeken történő fellépésének megszervezése (szponzori,
promotor szolgáltatás); szabadidős rendezvények szervezése.
( 210 ) M 19 02872
( 220 ) 2019.09.20.
( 731 ) InnoGold Pro Üzleti Technológia Fejlesztő Kft., Székesfehérvár (HU)
( 740 ) dr. Vörös Zsolt, Székesfehérvár
( 546 )

( 511 ) 36

Ingatlanügyletek.

( 210 ) M 19 02874
( 220 ) 2019.09.20.
( 731 ) Formatex Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Bócsi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 28

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

( 210 ) M 19 02937
( 220 ) 2019.09.24.
( 731 ) Dr. Csizmadia András, Nagykovácsi (HU)
( 740 ) Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 41

Oktatás, szórakozás és sport; borkóstolás [szórakoztatási szolgáltatások]; borkóstolással kapcsolatos

szórakoztatás; borkóstolók szervezése és lebonyolítása szórakoztatási célokból; fesztiválok szervezése;
fesztiválok szervezése kulturális célokra; idegenvezetős túrák levezetése; idegenvezetős túrák lebonyolítása
kulturális helyszíneken oktatási célokból; kulturális célú fesztiválok rendezése; kulturális célú műhelyek;
kulturális célú műsorok szervezése; kulturális célú rendezvények szervezése; kulturális célú ünnepségek
szervezése; kulturális és művészeti rendezvények szervezése; kulturális és oktatási célú kongresszusok és
konferenciák szervezése; kulturális események lebonyolítása; kulturális szolgáltatások; oktatás és tanítás; partik
tervezése és lebonyolítása [szórakoztatás]; rajongói klub szolgáltatások (szórakoztatás); szórakoztatás podcaston
keresztül; szórakoztatási, oktatási és képzési szolgáltatások; borászati oktatás; borászattal kapcsolatos oktatási
szolgáltatások; borkóstolás [oktatási szolgáltatások]; borkóstolási események oktatási célokra; borkóstolási
szolgáltatások (oktatás); borkóstolók szervezése és lebonyolítása oktatási célokból; borpincér képzések;
élelmiszeripari technológiával kapcsolatos oktatási szolgáltatások; etikett oktatás; étrenddel, diétával kapcsolatos
oktatás [nem orvosi]; étrenddel kapcsolatos oktatási kurzusok biztosítása; éttermi szolgáltatások nyújtásával
kapcsolatos oktatási szolgáltatások; életmód tanácsadás (képzés); főzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások;
illemszabályokkal kapcsolatos oktatás; iskolai szolgáltatások; képzés és oktatás; képzések tartása; képzések
szervezése; képzési tanácsadás; oktatáshoz kapcsolódó vizsgák szervezése; oktatási anyagok fejlesztése; oktatási
anyagok terjesztése; oktatási bizonyítványok odaítélése; oktatási célú előadások szervezése és lebonyolítása;
oktatási célú előadások tervezése; oktatási célú fesztiválok szervezése; oktatási célú kiállítások, bemutatók
szervezése; oktatási célú tanfolyamok lebonyolítása; oktatási és képzési szolgáltatások; oktatási és tanítási
anyagok előállítása és kölcsönzése; oktatási események szervezése; oktatási és tanítási szolgáltatások; oktatási
felmérések, vizsgálatok; oktatási konferenciák levezetése; oktatási kurzusok és vizsgák kidolgozása; oktatási
programok szervezésének szolgáltatásai; oktatási rendezvények lebonyolítása; oktatási szemináriumok; oktatási
szemináriumok szervezése; szakképzési tanfolyamok biztosítása; szakképzési és képzési szolgáltatások;
szemináriumok; szemináriumok rendezése és lebonyolítása; szemináriumok szervezése; szemináriumok
szervezése és lebonyolítása; vendéglátással kapcsolatos oktatás; vezetett tanulmányi túrák lebonyolítása; vezetett
tanulmányi túrák szervezése; workshopok és szemináriumok rendezése; workshopok [képzés] szervezésével,
lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; vizsgaszervezés [oktatási].

( 210 ) M 19 02944
( 220 ) 2019.09.25.
( 731 ) Völgyzugoly Műhely Kft., Budapest (HU)
( 541 ) VZM közösségi tervezés
( 511 ) 41

Egyetemi vagy főiskolai oktatás; felnőttképzés; felnőttoktatás; felsőoktatási szintű kurzusok biztosítása;

felsőoktatási szolgáltatások; képzés a kommunikációs technikák terén; képzés a kommunikációs technikákkal
kapcsolatban; képzés a tervezés területén; képzés és oktatás; képzés szervezése; képzés, tanítás és oktatás
biztosítása; képzések tartása; képzések szervezése; képzési célú műhelyek; képzési szolgáltatások alkalmazottak
számára; képzési tanfolyamok biztosítása; képzéssel kapcsolatos konferenciák rendezése; képzéssel kapcsolatos
konferenciák szervezése; kommunikációs készségekkel, képességekkel kapcsolatos oktatási szolgáltatások;
mérnöki tevékenységgel kapcsolatos tanfolyamok; mérnöki tanfolyamok lebonyolítása; mérnöki oktatással
kapcsolatos szolgáltatások; mérnöki oktatással kapcsolatos főiskolai szolgáltatások; mérnökképzéssel kapcsolatos
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tanácsadási szolgáltatások; oktatás és képzés biztosítása; oktatási anyagok fejlesztése; oktatási anyagok

terjesztése; oktatási és tanítási szolgáltatások; oktatási szolgáltatások kommunikációs készségekkel kapcsolatban;
oktatások szervezése és lebonyolítása; szakmai készségfejlesztés; szakmai műhelyek és tanfolyamok szervezése;
tanfolyamok szervezése; tanfolyamok szervezése és lebonyolítása; tanfolyamok szervezése oktatási
intézményekben; tanfolyamok szervezése, tartása; tervezéssel, formatervezéssel kapcsolatos tanfolyamok
szervezése; tervezéssel, formatervezéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; tervezéssel, formatervezéssel
kapcsolatos tanfolyamok; tervezéssel kapcsolatos képzési szolgáltatások; továbbképzés; továbbképzési
szemináriumok szervezése; továbbképzési tanfolyamok szervezése.
42

Építészeti tervezéshez kapcsolódó szakszolgáltatások; építészeti tervezéssel kapcsolatos tanácsadó

szolgáltatások; területfejlesztésre vonatkozó építészeti szolgáltatások; várostervezés; várostervezési tanácsadási
szolgáltatások; várostervezéssel kapcsolatos kutatás; tervezési tanácsadás; tervezéssel kapcsolatos kutatások;
mérnöki tervezési szolgáltatások; mérnöki tervezés; mérnöki szolgáltatások, munkák.
( 210 ) M 19 02946
( 220 ) 2019.09.25.
( 731 ) Lin Lianjie, Budapest (HU)
( 740 ) Kiss-Meggyesi Zita, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Ajakfények; ajakrúzsok; bőrápoló kozmetikumok; bőrfehérítő készítmények; bőrfehérítő krémek; dezodoráló

szappan; dezodorok emberi használatra vagy állatoknak; fogkrémek; hajápoló folyadékok; hajbalzsamok;
hajspray; izzadásgátló piperecikkek; izzadásgátló szappan; kozmetikai, szépségápolási készítmények;
körömlakkok; lakkeltávolító termékek, lakklemosók; samponok; szemöldökceruzák (1); szemöldökceruzák (2);
szempillaspirál; szőrtelenítők.
( 210 ) M 19 02952
( 220 ) 2019.09.25.
( 731 ) TEVA Gyógyszergyár ZRT., Debrecen (HU)
( 740 ) Ágni Zsolt, Debrecen
( 541 ) Amoxylenn
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények, gyógyszerek humángyógyászati használatra.

( 210 ) M 19 02953
( 220 ) 2019.09.25.
( 731 ) TEVA Gyógyszergyár ZRT., Debrecen (HU)
( 740 ) Ágni Zsolt, Debrecen
( 541 ) Neograderma
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények, gyógyszerek humángyógyászati használatra.

( 210 ) M 19 02963
( 220 ) 2019.09.26.
( 731 ) Blázek Géza, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szederjessy Nikoletta, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 43

Átmeneti szállások kiadása; szállásfoglalás; éttermi szolgáltatások; foglalás panziókban; kávéházak;

motelek; panziók; szállodai szolgáltatások; turistaházak, üdülők; vendéglátás; bár szolgáltatások; gyorséttermek,
snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék; önkiszolgáló éttermek; szállásügynökségek [szállodák, panziók];
szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; létesítmények biztosítása konferenciákhoz, kiállításokhoz és
találkozókhoz, értekezletekhez; rendezvényhelyiségek, valamint ideiglenes iroda- és tárgyalóhelyiségek
biztosítása; étkeztetési szolgáltatások rendezvénytermek számára; helyszínek biztosítása rendezvényekhez,
ideiglenes irodai férőhelyek és termek biztosítása.
( 210 ) M 19 02972
( 220 ) 2019.09.26.
( 731 ) dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Törökbálint (HU)
( 740 ) Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) dm akadémia
( 511 ) 16

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

bútorok kivételével; tanítási és oktatási anyagok.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

Nevelés; szakmai képzés; sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 19 02973
( 220 ) 2019.09.26.
( 731 ) dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Törökbálint (HU)
( 740 ) Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

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

bútorok kivételével; tanítási és oktatási anyagok.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

Nevelés; szakmai képzés; sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 19 03012
( 220 ) 2019.10.01.
( 731 ) Kovács Erik, Szigetszenmiklós (HU)
Vinczellér Dávid, Budapest (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Elektronikai cikkek értékesítésével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; hangszórók

értékesítésével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; horgászati célú mágnesek értékesítésével
kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; horgászati cikkek értékesítésével kapcsolatos kis-és
nagykereskedelmi szolgáltatások; horgászfelszerelés értékesítésével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi
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szolgáltatások; játékok, játékszerek és ajándéktárgyak értékesítésével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; korrózió elleni olajok értékesítésével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;
mágnesek értékesítésével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; reklám- és
marketingszolgáltatások biogokon keresztül biztosítva; rendezvények, kiállítások, vásárok és bemutatók
szervezése kereskedelmi, promóciós és reklámozási célokra; ruházati cikkek és ruházati kiegészítők
értékesítésével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; táskák, hátizsákok értékesítésével
kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; műszaki termékekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi
szolgáltatások; elektromos és elektronikus termékekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.
41

Blogírási szolgáltatások; halász- és horgászversenyek szervezése és lebonyolítása; horgászoktatás;

horgászfelszerelés biztosítása; kulturális, szórakoztatási és sportcélú rendezvényszervezés; szabadidős
rendezvények szervezése; túrázással kapcsolatos szabadidős szolgáltatások.
( 210 ) M 19 03014
( 220 ) 2019.10.01.
( 731 ) Bartakovics Gábor, Budapest (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Oktatás és tanítás; online oktatás biztosítása; online oktatás biztosítása számítógépes adatbázisból, vagy

internet vagy extranet útján; online oktatási tanfolyamok biztosítása.
( 210 ) M 19 03015
( 220 ) 2019.10.01.
( 731 ) Hajnal Benedek, Tápiószecső (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Mobiltelefon billentyűzetének kis- és nagy kereskedelme; okostelefon billentyűzetének kis- és

nagykereskedelme; bőrből készült mobiltelefon tokok kis- és nagykereskedelme; bőrből készült okostelefon
tokok kis- és nagykereskedelme; okostelefonokhoz dokkoló állomások kis- és nagykereskedelme;
mobiltelefonokhoz dokkoló állomások kis- és nagykereskedelme; okostelefonok edzett üveg kijelzővédőjének
kis- és nagykereskedelme; mobiltelefon előlapjának kis- és nagykereskedelme; mobiltelefonokhoz tartozó
felszerelések kis- és nagykereskedelme; mobiltelefonok kéz nélküli használatához szükséges felszerelések kis- és
nagykereskedelme; fülhallgatók mobiltelefonokhoz kis- és nagykereskedelme; gyorstöltők mobileszközök kis- és
nagykereskedelme; headsetek mobiltelefonokhoz kis- és nagykereskedelme; hordozótokok mobiltelefonokhoz
kis- és nagykereskedelme; kábelfordítók [kábeladapterek] mobiltelefonokhoz kis- és nagykereskedelme;
képernyővédők mobiltelefonokhoz készült fóliák formájában kis- és nagykereskedelme; kiegészítő
akkumulátorok mobiltelefonokhoz kis- és nagykereskedelme; kiegészítő hangszórók mobiltelefonokhoz kis- és
nagykereskedelme; kihajtható tokok okostelefonokhoz kis- és nagykereskedelme; kijelző modulok
mobiltelefonokhoz kis- és nagykereskedelme; kijelzők mobiltelefonokhoz kis- és nagykereskedelme, kijelzők
okostelefonokhoz kis- és nagykereskedelme; mobiltelefon pántok kis- és nagykereskedelme; mobiltelefon tartók
kis- és nagykereskedelme; mobiltelefon tartók, tokok kis- és nagykereskedelme; mobiltelefon tokok kis- és
nagykereskedelme; mobiltelefon tokok bőrből vagy műbőrből kis- és nagykereskedelme; mobiltelefon tokok
szövetből vagy textilanyagokból kis- és nagykereskedelme; mobiltelefon-akkumulátorok kis- és
nagykereskedelme; mobiltelefon tartozékok kis- és nagykereskedelme; adatkábelek, töltőkábelek kis- és
nagykereskedelme; akkumulátorok kis- és nagykereskedelme; autós töltők kis- és nagykereskedelme; bluetooth
hangszóró, kihangosítók kis- és nagykereskedelme; bluetooth headset kis- és nagykereskedelme; hálózati töltők
kis- és nagykereskedelme; headsetek kis- és nagykereskedelme; érintőképernyős ceruza kis- és
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nagykereskedelme; selfie botok kis- és nagykereskedelme; SIM kártya adapterek kis- és nagykereskedelme;

mobiltelefon tartók, konzolok kis- és nagykereskedelme; telefonvédők kis- és nagykereskedelme; védőfóliák kisés nagykereskedelme; vésztöltők, powerbankok, külső akkumulátorok kis- és nagykereskedelme; vezetékes
headsetek kis- és nagykereskedelme; VR szemüvegek kis- és nagykereskedelme.
( 210 ) M 19 03016
( 220 ) 2019.10.01.
( 731 ) Liszenkó Tamás, Debrecen (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Felvásárlásokhoz (üzleti) kapcsolódó szaktanácsadó szolgáltatások; felvásárlásokhoz kapcsolódó üzleti

tanácsadás; fúziókkal és felvásárlással kapcsolatos könyvelési szolgáltatások; konzultáció az üzleti felvásárlások
területén; könyveléshez kapcsolódó üzleti tanácsadás; online piactér biztosítása vállalati fúziókkal és
felvásárlásokkal kapcsolatban; online üzleti hálózati szolgáltatások vállalati fúziókkal és felvásárlásokkal
kapcsolatban; üzleti stratégiai tanácsadás vállalati fúziókkal és felvásárlásokkal kapcsolatban; üzleti tanácsadás és
információk vállalati fúziókkal és felvásárlásokkal kapcsolatban; üzleti tanácsadás vállalati fúziókkal és
felvásárlásokkal kapcsolatban; üzleti tanácsadás vállalatok egyesülésével kapcsolatban; üzleti tanácsadó és
információs szolgáltatások vállalati fúziókkal és felvásárlásokkal kapcsolatban; üzleti utódlás tervezése;
vállalatok felvásárlásával kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások.
( 210 ) M 19 03022
( 220 ) 2019.10.01.
( 731 ) KVX Innovations Kft., Villány (HU)
( 546 )
( 511 ) 9

Rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média;

számítógépes programok [letölthető szoftverek]; számítógépes programok, rögzített; számítógépes
szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető formában.
42

Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; számítógép szoftver tanácsadás; szoftverek

frissítése; szoftverfejlesztés szoftverkiadás kereteben; szoftver-karbantartás; szoftver mint szolgáltatás;
szoftvertelepítés; szoftvertervezés.
( 210 ) M 19 03138
( 220 ) 2019.10.11.
( 731 ) ZV-IMPEX Bt., Szeged (HU)
( 541 ) DRESSA
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

A rovat 114 darab közlést tartalmaz.
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