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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban
( 111 ) 220.993
( 151 ) 2017.03.28.
( 210 ) M 17 00449
( 220 ) 2017.02.10.
( 732 ) Mito Communications Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Ormai és Társai CMS Cameron McKenna LLP Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Távközlési távbeszélő-, hírközlő és telefon készülékek és eszközök; mobiltelefonok; kódolt kártyák; kódolt

adatok, szövegek, hangfelvételek, grafikus ábrák és videofelvételek, illetve ezen formátumok kombinációjának
feldolgozására, továbbítására,tárolására, bevitelére és visszakeresésére szolgáló készülékek és eszközök;
elektromos, elektronikus és távközlési készülékek aktiválásához szükséges zsetonok; memóriakártyák; adatközlő
készülékek és eszközök; modemek; információk, adatok, képek és hangtárolására szolgáló hordozók; számítógép
szoftver, számítógépes adathordozók; számítógépek, beleértve laptopok és notebookok is; tudományos célra
szolgáló, tengerészeti, elektronikus, fényképészeti, mozgóképi és optikai berendezések és
felszerelésekföldmérési, megfigyelési, súlymérési, egyéb mérési, jelzési, ellenőrzési (felügyeleti) és életmentési
célokra; elektronikus kommunikációs berendezések és felszerelések telekommunikációs és számítógépes
kommunikációs célokra; elektronikus berendezések ésfelszerelések, ideértve a kijelző egységgel felszerelt
számítógépeket, amelyek adatok kezelésére, rögzítésére, tárolására, átvitelére, fogadására, megjelenítésére
és/vagy kinyomtatására szolgálnak; számok felismerésére és szintetizálására szolgálókészülékek; elektronikus
interfészek; telefon üzenetrögzítők; közlekedési módok keresésére, azonosítására és lokalizálásra szolgáló
eszközök és készülékek; eszközök és készülékek elektronikus üzleti tranzakciókhoz és elektronikus kereskedelmi
célra;online információk távoli elérését biztosító elektronikus berendezések és felszerelések; telefon
üzenetrögzítők visszajátszására és/vagy telefonos szolgáltatások elérésére szolgáló elektronikus berendezések és
felszerelések; adatok, hang és beszéd,valamint információk kódolására/dekódolására szolgáló, valamint videó és
fax kódoló/dekódoló berendezések; digitális adatok feldolgozására és kezelésére szolgáló eszközök és
memóriakészülékek; modemkártyák, hálózati kártyák, faxkártyák, telefonkártyák,fiókkártyák és okos kártyák;
távolsági kábelek (hálózati kábelek), jeladók, vevőkészülékek, kapcsolók, alapállomások, csatlakozások,
elektronikus és optikai jelátvivő kábelek; adatok, hangok és/vagy képek rögzítésére, többszörözésére,
tárolására,kezelésére, fogadására, átvitelére, módosítására, tömörítésére és rádiós átvitelére szolgáló berendezések
és felszerelések; álló és mobil kommunikációs berendezések és felszerelések, nevezetesen antennák, jeladók és
vevőkészülékek; tanítási és oktatásiberendezések és felszerelések; a fent említett termékek alkatrészei és
tartozékai.
16

Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; nyomdaipari termékek és nyomtatott publikációk,

nevezetesen kézikönyvek, tanítási és oktatási anyagok, tanítási segédletek és brosúrák, valamennyi olyan fent
felsorolt áru, melyeket számítógép éstelekommunikációs eszközök felhasználóinak szánnak; katalógusok.
35

Segítségnyújtás üzletvezetéshez és kereskedelmi adminisztrációhoz; irodai munkák; információkezelés

számítógépen tárolt információkkal kapcsolatban; számítógép alapú adatkezelés; számítógép alapú adatbázis
kezelés; számítógép alapú fájlkezelés; üzletiinformációk számítógép alapú gyűjtése és szolgáltatása; üzleti
M643
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interaktív adatbázis információs szolgáltatás; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; online

számítógép alapú információk számítógép alapú szolgáltatása, nyilvántartása,kezelése, osztályozása és rendezése;
információ tárolása számítógépen; reklámozás; reklámanyagok digitális előállítása és publikálása.
37

Informatikai, telekommunikációs és kommunikációs hálózati felszerelések és berendezések fel- és

beszerelése, karbantartása, szervize, javítása; építési, javítási és szerelési tevékenységek; technikailag összetett
elektronikus berendezések hibaelhárításaés karbantartása valamint rendszerberendezések mérése.
38

Távközlés, mobil és telepített távközlés, valamint távközlés telefonon, műholdon, cellarendszerű és rádiós

távközlési rendszeren, kábelen keresztül; távközlő eszközök, adatközlés rádión keresztül, távközlés és műhold
segítségével; távközlő készülékekbérbeadása azok meghibásodása, elvesztése, ellopása esetén információk,
számítógépprogramok és egyéb adatok távközlése; elektronikus levelezés; biztonságos hírközlő csatorna
használatának biztosítása; telefonokkal és távközlő készülékekkel és eszközökkelösszefüggő, illetve
azonosításukkal kapcsolatos tájékoztatás; üzenetekkel kapcsolatos szolgáltatások, így üzenetküldés,
üzenetfogadás és üzenettovábbítás szöveg, hangfelvétel, grafikus kép, videofelvétel, illetve ezek kombinációjának
formájában;számítógépes és rádiós kommunikációs szolgáltatások; műsorterjesztéshez, telekommunikációhoz,
számítógépes kommunikációhoz és rádiós kommunikációhoz kapcsolódó információs és tanácsadási
szolgáltatások; elektronikus levelezéshez kapcsolódószolgáltatások; adatbázis információk küldése, átvitele és
fogadása telekommunikációs hálózaton keresztül; telefonos, számítógépes és rádiós kommunikációs rendszerek
és felszerelések bérbeadása; online kommunikációs és kommunikációs tevékenységekglobális számítógépes
hálózaton keresztül; számítógépes hálózatokhoz való felhasználói hozzáférés biztosításával kapcsolatos
szolgáltatások; számítógépes kommunikációs és telekommunikációs szolgáltatások optikai üvegszálas
hálózatokon keresztül;adatcsomag hálózati átvitel működtetése, műholdas átviteli szolgáltatások; online
számítógép alapú információk átvitele; a fent említett szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatás.
42

Számítógépes adatbázisokhoz, fórumokhoz, számítógépes hálózatokhoz és interaktív számítógépes hírközlő

hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása és hozzáférési idő bérbeadása; számítógépek bérbeadása; számítógépes
konzultáció; információ technológia ésadatkezelés területén tanácsadás, számítógép programozás és szoftverek
tervezése; adathálózat szolgáltatások; online tájékoztatás számítógépes adatbázisról vagy az internetről, valamint
üzleti jellegű vagy otthoni használatra szolgáló információkmegjelenítése vagy rendelkezésre bocsátása
számítógépes adatbankból; számítógépszoftverek és programok karbantartása és frissítése; weboldalak
létrehozása és karbantartása; szoftverek telepítése és karbantartása; internethez, számítógépes hálózatokhoz
ésszámítógépes adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása, távközlési eszközök, számítógépi hardver és szoftver,
illetve új termékek fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás.
( 111 ) 221.064
( 151 ) 2017.03.28.
( 210 ) M 17 00526
( 220 ) 2017.02.16.
( 732 ) Ripost Média Szolgáltató és Kommunikációs Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gombási Izabella, Budapest
( 541 ) Ripost
( 511 ) 16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek számára és rajzeszközök;
ecsetek; tanítási és oktatási anyagok; műanyaglapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék (az
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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( 111 ) 221.065

( 151 ) 2017.03.28.
( 210 ) M 17 00527
( 220 ) 2017.02.16.
( 732 ) Ripost Média Szolgáltató és Kommunikációs Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gombási Izabella, Budapest
( 541 ) ripost.hu
( 511 ) 16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek számára és rajzeszközök;
ecsetek; tanítási és oktatási anyagok; műanyaglapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék (az
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 221.066
( 151 ) 2017.03.28.
( 210 ) M 17 00528
( 220 ) 2017.02.16.
( 732 ) Ripost Média Szolgáltató és Kommunikációs Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gombási Izabella, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek számára és rajzeszközök;
ecsetek; tanítási és oktatási anyagok; műanyaglapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék (az
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 221.067
( 151 ) 2017.03.28.
( 210 ) M 17 00529
( 220 ) 2017.02.16.
( 732 ) Ripost Média Szolgáltató és Kommunikációs Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gombási Izabella, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek számára és rajzeszközök;
ecsetek; tanítási és oktatási anyagok; műanyaglapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék (az
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
M645
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Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 221.068
( 151 ) 2017.03.28.
( 210 ) M 17 00530
( 220 ) 2017.02.16.
( 732 ) Ripost Média Szolgáltató és Kommunikációs Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gombási Izabella, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek számára és rajzeszközök;
ecsetek; tanítási és oktatási anyagok; műanyaglapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék (az
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
A rovat 6 darab közlést tartalmaz.
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