
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  223.835

 ( 151 )  2018.02.22.

 ( 210 )  M 16 02326

 ( 220 )  2016.07.12.

 ( 732 )  Conifer Ventures Limited, London, England and Wales (GB)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús; baromfi; vadak; hentesáruk; húskivonatok; tartósított zöldségek; főtt zöldségek; szárított zöldségek;

saláták zöldségekből; gyümölcs saláták; tojás; tej és tejtermékek; sajt; szójatej [tejhelyettesítők]; ehető olajok és

zsírok; gyümölcs alapú snack ételek; tartósított gyümölcsök; szárított gyümölcsök; főtt gyümölcsök; dzsemek;

kompótok; gyümölcs zselék; hús alapú kencék; baromfi alapú kencék;gyümölcs alapú kencék; dióféle alapú

kencék; zöldség alapú kencék; tejtermék alapú kencék; főként húst, szóját, baromfihúst, tengeri ételeket,

zöldségeket,gyümölcsöt, tofut és/vagy sajtot tartalmazó kész ételek; levesek; joghurt; joghurtalapú italok;

tejszínhab; feldolgozott magvak; feldolgozott diófélék; fűszerzett diófélék; pörkölt diófélék; dióféle alapú snack

 ételek.

 30    Kávé; kávé alapú italok; coffee-italok tejjel; tea; tea-alapú italok; nem gyógyászati forrázatok; kakaó; kakaó

alapú italok; kakaós italok tejjel; csokoládé alapú italok;cukor; rizs; gabonafélék; lisztek és gabona készítmények;

gabona-alapú snack ételek; kenyér; lepények; quiche lepények; szendvicsek; sütemények és nem gyógyászati

cukorkák; jegek; fagylaltok; méz; melasz szirup; só; mustár; ecet; szószok; saláta öntetek; fűszerek;

 cukrászsütemények; kész ételek; tészták; pizzák.

 43    Étterem; önkiszolgáló éttermi szolgáltatások; étkezdei szolgáltatások; kávéházi szolgáltatások; kávézói

szolgáltatások; gyorsbüfé-szolgáltatások; kávébár szolgáltatások; teaház szolgáltatások; kiszállítós éttermi

szolgáltatások; bár szolgáltatások; vendéglátói szolgáltatások; ételek és italok készítése; szerződéses ital

 szolgáltatások.

 ( 111 )  223.837

 ( 151 )  2018.02.26.

 ( 210 )  M 17 00383

 ( 220 )  2017.02.06.

 ( 732 )  Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (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).

 45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; politikai

tevékenységgel összefüggő társadalmi szolgáltatások, társadalmi jellegű szolgáltatások (politikai

 párttevékenység).
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 ( 111 )  223.838

 ( 151 )  2018.02.26.

 ( 210 )  M 17 00384

 ( 220 )  2017.02.06.

 ( 732 )  Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt, Budapest (HU)

 ( 541 )  Független Kisgazdapárt (FKgP)

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (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).

 45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; politikai

tevékenységgel összefüggő társadalmi szolgáltatások; társadalmi jellegű szolgáltatások (politikai

 párttevékenység).

 ( 111 )  223.857

 ( 151 )  2018.02.28.

 ( 210 )  M 16 03468

 ( 220 )  2016.11.07.

 ( 732 )  SPORT MOVE Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Prónay Zsuzsanna Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SZOBAFITNESZ

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  223.927

 ( 151 )  2018.03.12.

 ( 210 )  M 14 01410

 ( 220 )  2014.05.05.

 ( 732 )  Swissgear Sárl, Baar (CH)

 ( 740 )  PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Svájcból származó: adatkommunikációs kábelek, akkumulátor- és elemtöltők; akkumulátorok, autóban

használatos akkumulátortöltők, baroszkópok, bőrből készült mobil telefon és táblagép tokok, dugók, csatlakozó

aljzatok és más kapcsolások (elektromos csatlakozások); elektromos akkumulátortöltők, elektromos fehértáblák;

elektromos mérőkészülékek; elektronikus pulzusszám regisztráló berendezések [nem orvosi használatra];

fejhallgatók; fényceruzák vizuális kijelzőkhöz; fülhallgatók, hangrögzítő, hangfelvevő készülékek;

háromdimenziós szemüvegek; hordozható hangszóró; hordozható médialejátszók; internet kommunikációs

berendezések; jegyzet azonosító; karkötők; képernyő védőfólia; kihangosító készletek, légnyomásmutatók;

lépésmérők; lépésszámlálók; lopásgátló berendezések, elektromos; magasságmerők (altiméterek), napelemek,

szolár akkumulátorok; napszemüvegek; okos telefonok; sebességmérők; számítógép hordozó tokok, táskák;

szoftverek (felvétel, szervezés, továbbítás, manipulálás és a szöveg felülvizsgálata, hangfájlok, videofájlok és

számítógépes játékprogramok televízióhoz és számítógéphez, zenelejátszókhoz, videó lejátszókhoz, média

lejátszókhoz, mobil telefonokhoz); táblagépek; távolságmérők; telefon és táblagép tartozékok, tűzoltókészülék;

USB flash meghajtók (üres); védőeszközök személyek balesetvédelmére; védősisakok sportoláshoz;

 vevőkészülékek (fitnesz adatok rögzítéséhez); vezeték nélküli számítógép perifériák.

 14    Svájcból származó: búvárórák; elektronikus órák, karórák; ellenőrző órák; GPS funkciós órák; időmérők;

karkötők (személyes digitális asszisztenssel, számítógéppel, egyéb elektronikus hálózattal kommunikáló);
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karperecek, karkötők; kronográfok [időrögzítő készülékek]; mandzsettagombok; nyakkendőtűk; órák (fitnesz

adatok figyelésére); órák (személyes digitális asszisztenssel, számítógéppel, egyéb elektronikus hálózattal

kommunikáló); órák és karórák; órák magasságmérővel, légnyomásmérővel és iránytűvel ellátva; óraszerkezetek

részei; óraszíj kapcsok; óraszíjak (személyes digitális asszisztenssel, számítógéppel, egyéb elektronikus hálózattal

 kommunikáló); sport órák; stopperórák; szíjak órákhoz.

 18    Svájcból származó: bőr szerszámtáskák; bőrszíjak; ernyők, esernyők; hátizsákok, hátitáskák;

hitelkártyatartók; irattáskák, aktatáskák; kézitáskák; levéltárcák, pénztárcák; lószerszámok; nyeregtakarók

lovaknak; oldaltáskák könyveknek; piperetáskák (üresen), neszesszerek (üres); poggyász; ruhák állatoknak;

 ruhatáskák utazáshoz; sporttáskák, tornazsákok; táskák, hátizsákok táborozóknak; uzsonnás dobozok.

 ( 111 )  224.212

 ( 151 )  2018.04.20.

 ( 210 )  M 17 03317

 ( 220 )  2017.10.19.

 ( 732 )  Almotive Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Vezetést segítő és biztonsági eszközök és rendszerek, nevezetesen előrefelé ütközésre figyelmeztető

rendszerek, autonóm vészfékek, hátrafelé ütközésre figyelmeztető rendszerek, sávelhagyásra figyelmeztető

rendszerek, sávban maradást segítő rendszerek, holtteret érzékelő rendszerek; parkolást segítő eszközök és

rendszerek, nevezetesen okos parkolást segítő rendszerek, parkolás érzékelők előre-hátra; látássegítő vezetési

eszközök és rendszerek; számítógép szoftver és hardver önvezetö és autonóm járművek működtetéséhez;

számítógép szoftver és hardver önvezetö és autonóm járművekkel történő használatra; önvezetö funkcionalitást

lehetővé tevő, neurális hálózatokat használó számítógép szoftver; számítógép szoftver és hardver önvezetö és

autonóm járművekhez, nevezetesen a következőkhöz: mesterséges intelligencia, mély tanulás, számítógépes látás,

kép analizálás, képfelismerés, autonóm jármű monitorozása és vezérlése, vezetővel segített jármű monitorozása

és vezérlése, jármű alrendszer monitorozása és vezérlése, döntéshozás járművezérléshez, adaptálás különböző

vezetési kultúrákhoz és helyzetspecifikus vezetési stílusokhoz, ember-gép interfészek járművekhez,

objektum-érzékelés, sávérzékelés, szemantikus szegmentálás jármű vezérléshez, többobjektumos követés,

környező objektumok mozgási mintázatának követése és előrejelzése, vészhelyzetek felismerése, navigáció és

sajáthely meghatározás, arc analízis és képfelismerés; önvezetésnél és autonóm járműveknél alkalmazható

mesterséges intelligencia berendezések, készülékek és szoftver; berendezések képfeldolgozáshoz; navigációs,

irányítási, nyomkövetési, célmeghatározó és térképkészítő eszközök és rendszerek önvezető és autonóm járművek

 működtetéséhez.

 ( 111 )  224.218

 ( 151 )  2018.04.20.

 ( 210 )  M 17 01257

 ( 220 )  2017.04.19.

 ( 732 )  MOVE13 Technologies Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása, képviselete; marketing és reklám tevékenységek; termék bemutatók

 szervezése, kiállítások.

 41    Nevelés, szakmai képzések; oktatás; szórakoztatás; sport- és kulturális rendezvények szervezése és

 bemutatása.

 42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; számítástechnikai programozással kapcsolatos
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információk nyújtása weboldalon keresztül; számítógépes rendszerek tervezése és üzemeltetése; számítógépes

rendszerek bérlése és kölcsönzése; számítógépes adatok elektronikus felügyelete; számítógépes oktatási

 programok készítése, elemzése és üzemeltetése.

 ( 111 )  224.219

 ( 151 )  2018.04.20.

 ( 210 )  M 17 02239

 ( 220 )  2017.07.12.

 ( 732 )  Fábián Gábor, Dejtár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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 (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 áru).

 ( 111 )  224.220

 ( 151 )  2018.04.20.

 ( 210 )  M 17 02238

 ( 220 )  2017.07.12.

 ( 732 )  LIDO HOME Ingatlanközvetítő és Forgalmazó Kft., Siófok (HU)

 ( 740 )  dr. Varga Roland, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák: adatindexek összeállítása

kereskedelmi vagy reklámcéllal; árösszehasonlító szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; hirdetési és

reklámszolgáltatások; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; kereskedelmi és üzleti

kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás];

 Online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; finanszírozási szolgáltatások;

ingatlanközvetítés; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok értékbecslése;

ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanügynökség; irodahelyiségek bérbeadása; lakások bérbeadása; pénzügyi

értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi információs szolgáltatások; pénzügyi tanácsadás;

 szálláshelyek bérbeadása [apartmanok].

 37    Építkezés; felvonók felszerelése és javítása; irodagépek felszerelése, karbantartása és javítása; jelzések,

 cégtáblák festése vagy javítása; építés; építési tanácsadó szolgáltatások.

 ( 111 )  224.221

 ( 151 )  2018.04.20.

 ( 210 )  M 17 02233
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 ( 220 )  2017.07.11.

 ( 732 )  Dovák Péter Lajos, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csetneki Attila, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  224.222

 ( 151 )  2018.04.20.

 ( 210 )  M 17 02232

 ( 220 )  2017.07.11.

 ( 732 )  VitaEuroLine Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Zoltán József, Budapest

 ( 541 )  Venax

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, orvosi 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).

 ( 111 )  224.223

 ( 151 )  2018.04.20.

 ( 210 )  M 17 02405

 ( 220 )  2017.07.26.

 ( 732 )  Lupovici Ügyvédi Iroda 100%, Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  45    Alternatív vitarendezési szolgáltatások [jogi szolgáltatások]; alternatív vitarendezési szolgáltatások;

arbitrációs szolgáltatások; bírósági írnoki szolgáltatások; copyright [szerzői jog] menedzsment; egyeztetési,

közvetítési és békéltetetési szolgáltatások; engedélyező hatósági szolgáltatások; engedélyek jogi ügyintézése;

filmek, televíziós műsorok és videók engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; engedélyeztetési szolgáltatások áruk

gyártásához kapcsolódóan [jogi szolgáltatások]; felügyeleti szolgáltatások ipari tulajdonnal kapcsolatban;

filmekkel, televíziós műsorokkal, videókkal és zenei produkciókkal kapcsolatos járulékos jogok hasznosításával

kapcsolatos jogi szolgáltatások; filmes szerzői jogok hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; fogyasztói

jogokkal kapcsolatos információs szolgáltatások; fogyasztói jogokkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások [jogi

tanácsadás]; földrajzi jelzések védelmével kapcsolatos tanácsadás; franchise koncepciók engedélyeztetése [jogi

szolgáltatások]; franchise-rendszerre vonatkozó jogi tanácsadás; gyártási szabványokkal kapcsolatos információs

szolgáltatások; franchise tevékenység jogi kérdéseivel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; ipari

tulajdonjogok és szerzői jogok hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; ipari tulajdonjogok és szerzői

jogok hasznosítása engedélyeztetés útján [jogi szolgáltatások]; ipari tulajdonjogok és szerzői jogok kezelése és

hasznosítása engedélyeztetés útján [jogi szolgáltatások]; ipari tulajdonjogok licenszelése; ipari tulajdonjogokkal

kapcsolatos tanácsadás; ipari tulajdonjogokkal kapcsolatos tájékoztatás; ipari tulajdonjogokkal kapcsolatos

eljárásokra vonatkozó jogi szolgáltatások; ipari tulajdonnal kapcsolatos tanácsadás; joggal, jogi ügyekkel

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; jogi asszisztensi szolgáltatások; jogi dokumentumok elkészítése; jogi

információs szolgáltatások; jogi konzultációs szolgáltatások; jogi közvetítési szolgáltatások; jogi közvetítői,

közbenjárási szolgáltatások; jogi kutatás; jogi kutatási szolgáltatások; jogi kutatások; jogi segítségnyújtás

szerződések készítésénél; jogi segítségnyújtó szolgáltatások; jogi szaktanácsadás franchisinggal kapcsolatban;
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jogi szolgáltatások szerződések tárgyalásával kapcsolatban harmadik fél számára; jogi tanácsadás; jogi tanácsadás

és képviselet; jogi ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás, tanácsadás és konzultáció; jogi ügyekkel kapcsolatos

szaktanácsadás; jogi ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás; képviselet jogvitákban [jogi szolgáltatások];

kereskedelmi szabványokkal kapcsolatos információs szolgáltatások; közbenjárás; közvetítés jogi eljárásoknál;

kutatás és fejlesztés engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; lajstromozott formatervezési minták licenszelése;

lajstromozott formatervezési mintaoltalmi bejelentések benyújtása; licencjogok kezelésével, ellenőrzésével és

megadásával kapcsolatos jogi szolgáltatások; licensz szolgáltatások; licensz szolgáltatások zenekiadással

kapcsolatban; litigációs szolgáltatások; mediációs szolgáltatások; litigációs segítségnyújtási szolgáltatások;

nyilvántartási szolgáltatások [jogi]; nyomtatott anyagok engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; nyomtatott

anyagokra vonatkozó szerzői jogok hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; pro bono jogi szolgáltatások;

szabadalmak engedélyeztetésével kapcsolatos tanácsadás; szabadalmak és szabadalmi kérvények

engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; szabadalmak hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; szabadalmak

kezelése, ügyintézése; szabadalmakkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szabadalmi kérvények

engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; szabadalmi oltalommal kapcsolatos tanácsadás; szabadalmi ügyvédi

szolgáltatások; szabályozási ügyekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; számítástechnikai szoftverek

engedélyezése [jogi szolgáltatások]; számítógépek licenszelése; számítógépes programok licenszelése;

számítógépes szoftverek engedélyeztetésével kapcsolatos tanácsadás; számítógépes szoftverek licenszelése;

számítógépes szoftverek licenszelése, engedélyezése [jogi szolgáltatások]; számítógéppel támogatott

segítségnyújtás peres eljárásokban; szellemi tulajdon engedélyeztetésével kapcsolatos tanácsadás; szellemi

tulajdon és szerzői jogok engedélyeztetése; szellemi tulajdon használatának engedélyezése [licensz]; szellemi

tulajdon kezelése; szellemi tulajdon kezelésével kapcsolatos tanácsadás; szellemi tulajdon licenszelésével,

engedélyezésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szellemi tulajdon megszerzésével kapcsolatos jogi

 szolgáltatások; szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szellemi tulajdon védelme.

 ( 111 )  224.224

 ( 151 )  2018.04.20.

 ( 210 )  M 17 02230

 ( 220 )  2017.07.11.

 ( 732 )  Dovák Péter Lajos, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csetneki Attila, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  224.225

 ( 151 )  2018.04.20.

 ( 210 )  M 17 01261

 ( 220 )  2017.04.19.

 ( 732 )  "MAGYAR TERMÉK" Tájékoztatási, Minőségellenőrző Nonprofit Kft., Lábatlan (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 ) 3    Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;

nem gyógyhatású szappanok; illatszerek, illóolajok, nem gyógyhatású kozmetikumok, nem gyógyhatású

 hajszeszek; nem gyógyhatású fogkrémek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, ércek; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; nem elektromos

fémkábelek és fémvezetékek; kisméretű fémáru; fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz; páncélszekrények (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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 (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  224.226

 ( 151 )  2018.04.20.

 ( 210 )  M 17 01367

 ( 220 )  2017.04.26.

 ( 732 )  ingatlan.com Zrt. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Iván László, Budapest

 ( 541 )  Az otthonügyek szakértője

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 111 )  224.227

 ( 151 )  2018.04.20.

 ( 210 )  M 17 01730

 ( 220 )  2017.05.26.

 ( 732 )  HappyFace International Kft. 100%, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   20    Párnák, díszpárnák; párnák, fejpárnák.

  24    Textíliák és pótanyagaik.

  28    Játékok és játékszerek.

 ( 111 )  224.228

 ( 151 )  2018.04.20.

 ( 210 )  M 17 02217

 ( 220 )  2017.07.07.

 ( 732 ) TIMAC AGRO HUNGÁRIA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budaörs
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 (HU)

 ( 740 )  dr. Szladics Viktória, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Mezőgazdasági berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; mezőgazdasági

berendezésekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; mezőgazdasági célra használt vegyi anyagokkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; mezőgazdasági célra használt vegyi anyagokkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; üzleti konzultációs szolgáltatások a mezőgazdaság területén; mezőgazdasággal

 kapcsolatos üzleti információk szolgáltatása.

 42    Mezőgazdasági műveléssel kapcsolatos kutatás; laboratóriumi szolgáltatások mezőgazdasági kutatáshoz;

mezőgazdasági kémiával [vegyészettel] kapcsolatos konzultációs szolgáltatások és szaktanácsadás;

mezőgazdasági kutatás; mezőgazdasági kutatási szolgáltatások; mezőgazdasági műtrágyák biztonságosságával

kapcsolatos információs szolgáltatások; mezőgazdasági trágyák biztonságosságával kapcsolatos információs

szolgáltatások; szolgáltatások mezőgazdasági vegyszerek hatékonyságának értékelésére; mezőgazdasági

ellenőrzés; mezőgazdasági gépekkel kapcsolatos minőségellenőrzési tesztelési szolgáltatások; mezőgazdasági

 tesztelés; mezőgazdaságban használt vegyi anyagok biztonságosságával kapcsolatos információs szolgáltatások.

 44    Mezőgazdasági, gazdálkodási szolgáltatások; mezőgazdasággal kapcsolatos szaktanácsadás;

mezőgazdasággal kapcsolatos földművelési tanácsadási szolgáltatások; mezőgazdasággal kapcsolatos

konzultációs szolgáltatások; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; mezőgazdasági műtrágyák

használatával kapcsolatos információs szolgáltatások; mezőgazdasági szolgáltatások; mezőgazdasági tájékoztató

szolgáltatások; mezőgazdasági tanácsadás; mezőgazdasági trágyák használatával kapcsolatos információs

szolgáltatások; mezőgazdasági vegyszerek használatával kapcsolatos információs szolgáltatások; online

tájékoztatás mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatásokhoz kapcsolódóan; tájékoztatás mezőgazdasági,

kertészeti és erdészeti szolgáltatásokkal kapcsolatban; tanácsadás a mezőgazdaság, a kertészet és az erdészet

területén; tanácsadási és konzultációs szolgáltatások a mezőgazdasági és kertészeti trágyák felhasználásával

kapcsolatban; tanácsadási és konzultációs szolgáltatások a szerves trágya mezőgazdaságban, kertészetben és

erdészetben való felhasználásával kapcsolatban; tanácsadási és konzultációs szolgáltatások a trágya

mezőgazdaságban, kertészetben és erdészetben való felhasználásával kapcsolatban; tanácsadó és konzultációs

 szolgáltatások a mezőgazdasággal, kertészettel és erdészettel kapcsolatban.

 ( 111 )  224.229

 ( 151 )  2018.04.20.

 ( 210 )  M 17 02167

 ( 220 )  2017.07.04.

 ( 732 )  Hungarodata Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  Hungarodata

 ( 511 )  42    Adatbázis-rendszerek helyreállítása mások számára; adatbázisok helyreállítása; adatok helyreállítása;

számítógépek katasztrófa utáni helyreállítása; számítógépes adathelyreállítás; számítógépes összeomlás utáni

helyreállítás szolgáltatásai; számítógépes rendszerekkel kapcsolatos [informatikai] katasztrófa-elhárítási

szolgáltatások; számítógépes adatok visszanyerésével kapcsolatos tanácsadás; információtechnológiai [IT]

 adathelyreállítási szolgáltatások.

 ( 111 )  224.230

 ( 151 )  2018.04.20.

 ( 210 )  M 17 01254

 ( 220 )  2017.04.19.
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 ( 732 )  Dani Katalin Georgina, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok kivéve hajápolási termékek; natúrkozmetikumok kivéve hajápolási

termékek; kéz- és lábápoló készítmények; arc- és testápoló készítmények; ajakápolók; dezodorok; babaápolási

 készítmények; arctisztító készítmények; arcpakolások; arcszérumok.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

  40    A 3-as áruosztályban megjelölt termékek gyártása, előállítása.

 ( 111 )  224.231

 ( 151 )  2018.04.20.

 ( 210 )  M 17 01259

 ( 220 )  2017.04.19.

 ( 732 )  "MAGYAR TERMÉK" Tájékoztatási, Minőségellenőrző Nonprofit Kft., Lábatlan (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 4    Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok (beleértve

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia

vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és

berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses

adathordozók, hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek

érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések,

számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

 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; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  224.232

 ( 151 )  2018.04.20.

 ( 210 )  M 17 01260

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 9. szám, 2018.05.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1089



 ( 220 )  2017.04.19.

 ( 732 )  "MAGYAR TERMÉK" Tájékoztatási, Minőségellenőrző Nonprofit Kft., Lábatlan (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan

műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények;

élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

3    Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;

nem gyógyhatású szappanok; illatszerek, illóolajok, nem gyógyhatású kozmetikumok, nem gyógyhatású

 hajszeszek; nem gyógyhatású fogkrémek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, ércek; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; nem elektromos

fémkábelek és fémvezetékek; kisméretű fémáru; fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz; páncélszekrények (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia

vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és

berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses

adathordozók, hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek

érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések,

számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

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

 berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 18    Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és bevásárlótáskák; esernyők és napernyők; sétapálcák;

ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

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

félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és
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zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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 (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  224.233

 ( 151 )  2018.04.20.

 ( 210 )  M 17 01361

 ( 220 )  2017.04.26.

 ( 732 )  New Wave Media Group Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Tókos Lóránt, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; fotóriportok készítése; oktatási tárgyú információk; online, le

nem tölthető videók biztosítása; online, letölthető videók biztosítása; rádió- és televízióprogramok készítése;

riporteri szolgáltatások; szinkronizálás; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; televíziós

 szórakoztatás.

 ( 111 )  224.234

 ( 151 )  2018.04.20.

 ( 210 )  M 17 01366

 ( 220 )  2017.04.26.

 ( 732 )  Gál és Társai Ügyvédi Iroda 1/1, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bendzsel-Varga Katalin, Budapest

 ( 541 )  CONNEXT2050

 ( 511 )  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; írószerek és irodaszerek,

 bútorok kivételével; anyagok művészeknek és rajzolóknak; tanítási és oktatási anyagok.

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  224.235

 ( 151 )  2018.04.20.

 ( 210 )  M 17 02205

 ( 220 )  2017.07.07.

 ( 732 )  Sager Pharma Kft, Budapest (HU)

 ( 541 )  Revilut12

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, orvosi és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
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 ( 111 )  224.236

 ( 151 )  2018.04.20.

 ( 210 )  M 17 02218

 ( 220 )  2017.07.07.

 ( 732 )  Timac Agro Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Szladics Viktória, Budapest

 ( 541 )  YIELD SERVICE

 ( 511 )  35    Mezőgazdasági berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; mezőgazdasági

berendezésekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; mezőgazdasági célra használt vegyi anyagokkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; mezőgazdasági célra használt vegyi anyagokkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; üzleti konzultációs szolgáltatások a mezőgazdaság területén; mezőgazdasággal

 kapcsolatos üzleti információk szolgáltatása.

 42    Laboratóriumi szolgáltatások mezőgazdasági kutatáshoz; mezőgazdasági kémiával [vegyészettel]

kapcsolatos konzultációs szolgáltatások és szaktanácsadás; mezőgazdasági kutatás; mezőgazdasági kutatási

szolgáltatások; mezőgazdasági műtrágyák biztonságosságával kapcsolatos információs szolgáltatások;

mezőgazdasági trágyák biztonságosságával kapcsolatos információs szolgáltatások; szolgáltatások

mezőgazdasági vegyszerek hatékonyságának értékelésére; mezőgazdaságban használt vegyi anyagok

biztonságosságával kapcsolatos információs szolgáltatások; mezőgazdasági műveléssel kapcsolatos kutatás;

mezőgazdasági ellenőrzés; mezőgazdasági gépekkel kapcsolatos minőségellenőrzési tesztelési szolgáltatások;

 mezőgazdasági tesztelés.

 44    Mezőgazdasággal kapcsolatos szaktanácsadás; mezőgazdasággal kapcsolatos földművelési tanácsadási

szolgáltatások; mezőgazdasággal kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti

szolgáltatások; mezőgazdasági műtrágyák használatával kapcsolatos információs szolgáltatások; mezőgazdasági

szolgáltatások; mezőgazdasági tájékoztató szolgáltatások; mezőgazdasági tanácsadás; mezőgazdasági trágyák

használatával kapcsolatos információs szolgáltatások; mezőgazdasági vegyszerek használatával kapcsolatos

információs szolgáltatások; online tájékoztatás mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatásokhoz

kapcsolódóan; tájékoztatás mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatásokkal kapcsolatban; tanácsadás a

mezőgazdaság, a kertészet és az erdészet területén; tanácsadási és konzultációs szolgáltatások a mezőgazdasági és

kertészeti trágyák felhasználásával kapcsolatban; tanácsadási és konzultációs szolgáltatások a szerves trágya

mezőgazdaságban, kertészetben és erdészetben való felhasználásával kapcsolatban; tanácsadási és konzultációs

szolgáltatások a trágya mezőgazdaságban, kertészetben és erdészetben való felhasználásával kapcsolatban;

tanácsadási és konzultációs szolgáltatások a fenntartható mezőgazdasághoz és kertészethez szükséges nem vegyi

kezelések alkalmazásával kapcsolatban; tanácsadó és konzultációs szolgáltatások a mezőgazdasággal, kertészettel

 és erdészettel kapcsolatban; mezőgazdasági, gazdálkodási szolgáltatások.

 ( 111 )  224.237

 ( 151 )  2018.04.20.

 ( 210 )  M 17 02231

 ( 220 )  2017.07.11.

 ( 732 )  VitaEuroLine Kft. 1/1, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Zoltán József, Budapest

 ( 541 )  ProBiox

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, orvosi 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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 ( 111 )  224.238

 ( 151 )  2018.04.20.

 ( 210 )  M 17 02234

 ( 220 )  2017.07.07.

 ( 732 )  Fekete Béla, Budapest (HU)

 Indrarto Indajanto, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kussinszky Péter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás; kantinok, büfék, étkezdék.

 ( 111 )  224.241

 ( 151 )  2018.04.20.

 ( 210 )  M 17 03326

 ( 220 )  2017.10.19.

 ( 732 )  DGP HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Újlengyel (HU)

 ( 740 )  Dr. Rágyánszki Ákos, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és bevásárlótáskák; esernyők és napernyők; sétapálcák;

ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  224.242

 ( 151 )  2018.04.20.

 ( 210 )  M 17 03186

 ( 220 )  2017.10.09.

 ( 732 )  Varga és Társai Száraztészta Készítő Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Tápiószele, (HU)

 ( 740 )  Dr.Gergényi Szabolcs Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Lisztből készült tészták; gabonakészítmények; azonnal fogyasztható, instant udon tészta; azonnal

fogyasztható, instant soba tészta; cannelloni; elkészített tészta; friss tészta; gnocchi; gombóctészta; gyors főzésű

tészta; hajdina tészták; instant tészták; kagylótészták; kínai száraztészták; levestészta; lisztalapú gnocchi;

makaróni; makaróni [nyers]; mélyfagyasztott tészták; metélt tészta, nudli, galuska; német ravioli [maultaschen];

ravioli; rizstészta; sajtos makaróni; spagetti; spagettik [nyers]; száraz tészták; száraztészták; szárított tortellini;

teljes kiőrlésű metélt tészták; teljes kiőrlésű tészta; tészta lapok formájában; tojásos tészták; tojást tartalmazó

 tészta; töltött tészta; töltött tészták; tortellini.
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 ( 111 )  224.243

 ( 151 )  2018.04.23.

 ( 210 )  M 17 02987

 ( 220 )  2017.09.21.

 ( 732 )  Esterhazy Privatstiftung, Eisenstadt (AT)

 ( 740 )  dr. Béres István, Budapest

 ( 541 )  Estöri

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  224.244

 ( 151 )  2018.04.23.

 ( 210 )  M 17 02985

 ( 220 )  2017.09.21.

 ( 732 )  Fővárosi Állat- és Növénykert, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Győri Erzsébet, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton, nyomdaipari termékek, ceruzák, csipeszes írótáblák, derékszögű vonalzók, dobozok kartonból

vagy papírból, dossziék [papíráruk], ecsetek, építészeti makettek, értesítések [papíráruk], festékkészletek [iskolai

használatra], festékpárnák, festmények [képek], keretezve vagy anélkül, festőállványok, fényképek [nyomtatott],

fényképtartók, folyóiratok, földrajzi térképek, füzetek, görbe vonalzók, grafikai nyomatok, grafikai reprodukciók,

grafikus ábrázolások, gyűjthető kártyák, nem játékokhoz, hirdetőtáblák papírból vagy kartonból, hírlevelek,

iratgyűjtők, dossziék, iratkapcsok, iratfűzők, irattartók [irodai cikkek], irodai kapcsok, íróeszközök, írómappák,

írószerek, írótollak, iskolaszerek [papíráruk], jegyek, katalógusok, kártyák, képek, képregények, könyvecskék,

füzetek, könyvek, könyvjelzők, levelezőlapok, levélpapír, litografált műtárgyak, litográfiák, magazinok, revük

[időszaki lapok], matricák, lehúzóképek, metszetek, naptárak, noteszok, nyomtatott órarendek, menetrendek,

oktatási eszközök, a készülékek kivételével, öntapadó címkék [papíráruk], palackalátétek papírból, papír,

papíráruk, papírtörülközők, papírzsebkendők, plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból, postabélyegek,

poszterek, prospektusok, radírgumik, rajzeszközök, rajzfelszerelések, rajztömbök, rajzblokkok, szalvéták,

papírból, szobrocskák, figurák papírmaséból, szórólapok, tálcák pénzérmék rendezésére és számlálására,

tányéralátétek papírból, tollak [irodai cikkek], tolltartók, tolltörlők, töltőceruzák, csavarirónok, töltőtollak,

transzparensek [papíráruk], újságok, üdvözlőlapok/kártyák, vízfestmények, akvarellek, vonalzók rajzoláshoz,

 zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból, zászlók papírból, zenélő üdvözlőlapok.

 21    Eszközök, edények háztartási és konyhai célokra; üveg-, porcelánáruk, amelyek nem tartoznak más

 osztályokba.

  22    Textiltáskák (amelyek nem tartoznak más osztályokba).

  25    Ruházati cikkek.

  28    Játékok, játékszerek.

  35    Reklámozás.

 41    Állatidomítás, állatkertek szolgáltatásai, cirkuszok, élő előadások bemutatása, filmszínházi előadások,

fogadások tervezése (szórakoztatás), hangversenyek szervezése és lebonyolítása, klubszolgáltatások

[szórakoztatás vagy oktatás], kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, múzeumi szolgáltatások

[bemutatók, kiállítások], oktatás, on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból, show-műsorok, színházi

produkciók, üdülőtáborok szolgáltatásai[szórakoztatás], versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás],
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 vidámparkok, zenei produkciók.

 43    Étkezdék, éttermek, gyorséttermek, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, önkiszolgáló éttermek,

 rendezvényhez termek kölcsönzése.

  44    Állatgyógyászati szolgáltatások, terápiás szolgáltatások.

 ( 111 )  224.245

 ( 151 )  2018.04.23.

 ( 210 )  M 17 02983

 ( 220 )  2017.09.20.

 ( 732 )  Tasnádi Sándor, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Elektronikus játékprogramok; elektronikus játékszoftver; elektronikus játékszoftverek elektronikus kézi

eszközökhöz; elektronikus játékszoftverek mobiltelefonokhoz; elektronikus játékszoftverek vezeték nélküli

eszközökhöz; elmentett számítógépes játékprogramok; folyadékkristályos kijelzőjű kézi játékokhoz szolgáló

rögzített programok; globális számítógépes hálózaton és vezeték nélküli készülékeken keresztül letölthető

számítógépes játékszoftverek; interaktív multimédiás játékprogramok; interaktív multimédiás számítógépes

játékprogramok; interaktív videojáték programok; pénzügyi értékpapírok kereskedelmét szimuláló számítógépes

játékprogramok [szoftverek]; programozott videojátékok [szoftverek] számítógépes tárakon; szalagon rögzített

számítógépes programok [szoftverek]; számítógépes játék lemezek; számítógépes játékpatronok [szoftverek];

számítógépes játékprogramok; számítógépes játékszoftverek; számítógépes játékszoftverek online interaktív

játékokhoz; számítógépes videojáték-szoftverek; szoftverek videojátékokhoz; videojáték programok; videojáték

szoftverek; videojátékok lemezen [számítógépes szoftverek]; videojátékok [számítógépes játékok]

adathordozókra rögzített számítógépes programok formájában; virtuális valóság játékszoftverek; letölthető

videojáték programok; letölthető számítógépes játékszoftverek; letölthető számítógépes játékprogramok;

letölthető interaktív szórakoztató szoftverek számítógépes játékokhoz; letölthető interaktív szórakoztató

szoftverek videojátékokhoz; letölthető elektronikus játékprogramok; játékszoftverek videojáték-konzolokhoz;

játékszoftverek; játékprogramok játéktermi videojáték-gépekhez; játékokhoz használható számítógépes

programok; játék szoftver; internetről letöltött számítógépes játékprogramok [szoftverek]; internetről letölthető

 számítógépes játékprogramok [szoftverek].

 ( 111 )  224.246

 ( 151 )  2018.04.23.

 ( 210 )  M 17 02982

 ( 220 )  2017.09.20.

 ( 732 )  Tasnádi Sándor, Budapest (HU)

 ( 541 )  Stripes vs. Spots

 ( 511 ) 9    Elektronikus játékprogramok; elektronikus játékszoftver; elektronikus játékszoftverek elektronikus kézi

eszközökhöz; elektronikus játékszoftverek mobiltelefonokhoz; elektronikus játékszoftverek vezeték nélküli

eszközökhöz; elmentett számítógépes játékprogramok; folyadékkristályos kijelzőjű kézi játékokhoz szolgáló

rögzített programok; globális számítógépes hálózaton és vezeték nélküli készülékeken keresztül letölthető

számítógépes játékszoftverek; interaktív multimédiás játékprogramok; interaktív multimédiás számítógépes

játékprogramok; interaktív videojáték programok; internetről letölthető számítógépes játékprogramok

[szoftverek]; internetről letöltött számítógépes játékprogramok [szoftverek]; játék szoftver; játékokhoz

használható számítógépes programok; játékprogramok játéktermi videojáték-gépekhez; játékszoftverek;
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játékszoftverek videojáték-konzolokhoz; videojáték szoftverek; videojáték programok; szoftverek

videojátékokhoz; számítógépes videojáték-szoftverek; számítógépes játékszoftverek online interaktív játékokhoz;

számítógépes játékszoftverek; számítógépes játékprogramok; számítógépes játékpatronok [szoftverek];

számítógépes játék lemezek; szalagon rögzített számítógépes programok [szoftverek]; programozott videojátékok

[szoftverek] számítógépes tárakon; pénzügyi értékpapírok kereskedelmét szimuláló számítógépes játékprogramok

[szoftverek]; letölthető videojáték programok; letölthető számítógépes játékszoftverek; letölthető számítógépes

játékprogramok; letölthető interaktív szórakoztató szoftverek számítógépes játékokhoz; letölthető elektronikus

játékprogramok; letölthető interaktív szórakoztató szoftverek videojátékokhoz; videojátékok lemezen

[számítógépes szoftverek]; videojátékok [számítógépes játékok] adathordozókra rögzített számítógépes

 programok formájában; virtuális valóság játékszoftverek.

 ( 111 )  224.247

 ( 151 )  2018.04.23.

 ( 210 )  M 17 02980

 ( 220 )  2017.09.20.

 ( 732 )  Walmark a.s., Třinec (CZ)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 3    Testápolási cikkek; szájhigiénés készítmények; parfümök és illatanyagok; testápolási és szépségápolási

készítmények; olajesszenciák és aromakivonatok; parfümök és illatanyagok; kozmetikai szerek; masszázs zselék,

gélek, nem gyógyászati célokra; masszázsolajak; kenőcsök kozmetikai használatra; ásványvíz spray-k kozmetikai

célokra; impregnált törlőruhák kozmetikai használatra; kozmetikumokkal átitatott kendők; Kozmetikai

készítmények fogyáshoz; nem gyógyhatású piperecikkek; kozmetikumokkal impregnált papír kéztörlők;

kozmetikumok egyéni használatra; fogyás segítésére használt kozmetikai készítmények; olajok parfümökhöz és

illatszerekhez; esszenciális olajok; aromatikus anyagok [esszencia olajok]; természetes olajok kozmetikai célokra;

természetes olajok tisztítási célokra; ásványi olajok [kozmetikai]; olajok kozmetikai célokra; olajok testápolási,

higiéniai célokra; éterikus esszenciák; dezodorok és izzadásgátlók; smink; szappanok és gélek;

fürdőkészítmények; szőrtelenítő és borotválkozó készítmények; bőrápoló készítmények; hajápoló készítmények;

 gyógyhatású kozmetikumok.

5    Gyógyszerészeti és gyógyhatású készítmények; gyógyászati szirupok (szörpök); gyógynövénykivonatok;

vitaminkészítmények; ásványi anyagok és ásványi anyag preparátumok; herbateák; gyógynövények; diétás

anyagok gyógyászati használatra; ásványvizek és diétás italok gyógyászati célokra; diétás ételek gyógyászati

célokra; tápanyag adalékok gyógyászati célokra; fehérje készítmények vagy táplálék gyógyászati alkalmazásra;

krémek és balzsamok és kenőcsök gyógyászati alkalmazásra; vegyi készítmények orvosi, gyógyászati célokra;

gyógyhatású olajok; zsírok gyógyászati célokra; tapaszok, kötszeranyagok; ragasztószalagok, ragtapaszok orvosi

és gyógyászati célokra; gyógyító sók; tinktúrák gyógyászati használatra; gyógynövénykivonatok vagy szirupok;

proteinkoncentrátumok, mint tápadalékok élelmiszerekhez; élesztő gyógyszerészeti célokra; táplálék-kiegészítők

nem orvosi célokra és melyek állati eredetű anyagokat tartalmaznak; táplálék-kiegészítők nem orvosi célokra és

melyek növényi eredetű anyagokat tartalmaznak; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára;

táplálékkiegészítők és diétás készítmények; gyógyászati kötszerek és applikátorok; fertőtlenítők és fertőzésgátlók;

felszívó termékek személyi higiénéhez; szagtalanítók és légtisztítók; higiéniás termékek nőknek; higiéniai

készítmények és cikkek; gyógyászati és állatgyógyászati készítmények és cikkek; fogászati készítmények és

cikkek; diétás ételek gyógyászati célokra; diétás italok gyógyászati célokra; diétás készítmények gyógyászati

használatra; gyógynövény-kiegészítők speciális étrendet igénylő személyeknek; albumin étrendkiegészítők;

antioxidánsok; étrendkiegészítő italok; étrend- és táplálékkiegészítők; humán étrendkiegészítők; diétás ételek

gyógyászati célokra; ásványi élelmiszer-kiegészítők; méhpempő étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítő enzimek;

multivitamin készítmények; diétás italok gyógyászati célokra; ételek cukorbetegeknek; protein

étrend-kiegészítők; vegyes vitaminkészítmények; vitamin és ásványi anyag kiegészítők; élelmi rostok;
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étrendkiegészítők csecsemőknek; diétás édességek gyógyászati célokra; diétás anyagok csecsemőknek; diétás

ételek csecsemők számára; szájöblítők gyógyászati célokra; fogászati öblögetők, szájöblítők; felszívó árucikkek a

személyi higiénéhez; szagtalanítók és légtisztítók; fertőtlenítők és fertőzésgátlók; készítmények szagok

semlegesítésére; pelenkák csecsemőknek és inkontinenciában szenvedőknek; nedvszívó egészségügyi cikkek;

menstruáció során használt termékek; inkontinencia betétek; diagnosztikai készítmények; gyógyszerek és

természetes gyógykészítmények; fürdőkészítmények gyógyászati használatra; sók ásványi fürdőkhöz; fürdősók

gyógyászati célokra; sók ásványi fürdőkhöz; ásványvizek gyógyászati használatra; antireumatikus karkötők;

karkötők orvosi, gyógyászati célokra; gyógyászati kötszerek és applikátorok; emberi fogyasztásra szánt

nyomelem készítmények; nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra; gyógyszerrel átitatott kendők;

vágható sebtapaszok, leukoplaszt; tapaszok, kötszeranyagok; ragasztószalagok, ragtapaszok orvosi és gyógyászati

célokra; tapaszok, kötszeranyagok; gyógyszeres tapaszok; orvosi kötszerek; szalagok visszérre; nedvszívó vatták;

vattapálcák, vattapálcikák gyógyászati használatra; gyógyszerrel átitatott vattapálcikák; növényi gyógyszerek;

gyógynövényitalok gyógyászati használatra; gyógynövény vegyülékek orvosi használatra; gyógynövények;

gyógyteák; pasztillák, cukorkák gyógyszerészeti célokra; gyógyszerészeti krémek; gyógyszerészeti készítmények;

gyógyhatású testápolók; gyógyhatású kenőcsök; bőrápoló krémek gyógyászati használatra; orgazmuskrémek;

fájdalomcsillapító krémek; kézkrémek gyógyászati használatra; gyógynövények; gyógyászati célokra adaptált

italok; gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású olajok; gyógyszeres szájspray; szemészeti készítmények;

 borogatások; rágógumi gyógyászati célokra.

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

műfogak; ortopédiai cikkek; varratanyagok; orvosi eszközök szélszorulás és puffadás megszüntetésére vagy

enyhítésére az emésztőszervekben; orvosi eszközök, melyek gázbuborékokat egyesítenek és így az

emésztőrendszerben a gázbuborékok felszívódását vagy távozását könnyebbé teszik; orvosi eszközök habzásgátló

hatásokkal; orvosi eszközök az emésztőszervekben levő szélszorulás kezelésére; kefék, ecsetek testüregek

tisztítására; anatómiai kötések ízületekre; övek ortopédiai célokra; ortopédiai cikkek; masszázsberendezések;

fizioterápiás és rehabilitációs berendezések; hallásvédő eszközök; etetési segédeszközök és cumik; fogamzásgátló

eszközök; orvosi képalkotó berendezések; sebészeti és sebkezelési felszerelések; maszkok és felszerelés

mesterséges lélegeztetéshez; orvosi ruházat; protézisek és mesterséges implantátumok; mesterséges szervek és

 implantátumok; hallókészülékek; fogpótlások; ortopédiai és mozgást elősegítő segédeszközök.

 ( 111 )  224.248

 ( 151 )  2018.04.23.

 ( 210 )  M 17 01830

 ( 220 )  2017.06.07.

 ( 732 )  Ujvári Péter Csaba, Kistarcsa (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Mezőgazdasággal, kertészettel és erdészettel kapcsolatos szakmai képzések; növényvédelmi tanfolyamok

szervezése és lebonyolítása; növényvédelemmel kapcsolatos online elérhető elektronikus publikációk letölthető és

 nem letölthető formában; növényvédelemmel kapcsolatos blogírás.

 42    Mezőgazdasággal, kertészettel és erdészettel kapcsolatos tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint

 az idetartozó tervezői és kutatói tevékenységek.

 44    Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; mezőgazdasági növényvédelem, mezőgazdasággal

 kapcsolatos szaktanácsadás.
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 ( 111 )  224.249

 ( 151 )  2018.04.23.

 ( 210 )  M 17 01497

 ( 220 )  2017.05.08.

 ( 732 )  Dr. Kiss Róbert Richard, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; honlapforgalom optimalizálása;

információk számitógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számitógépes adatbázisokba való rendezése;

iratmásolás; írott kommunikáció és adatok regisztrálása; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából;

kommunikáció átírása [irodai funkciók]; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;

közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell

közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; marketing szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység

számitógépes hálózaton; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás;

reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvirás; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek

készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó

tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés;

reklámügynökségek, hírdetési ügynökségek; sajtófigyelés; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás,

hirdetés; számitógépes fájlkezelés, adatkezelés; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; televíziós reklámozás;

 televíziós vásárlási műsorok készítése; titkársági szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; coaching [tréning]; dalirás; digitális zene

szolgáltatása az interneten [nem letölthetö]; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási

célokból; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása;

előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása; fényképészet; filmek feliratozása; filmfelvevő berendezések kölcsönzése; filmgyártás, kivéve

reklámfilmek; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; fordítás és tolmácsolás; forgatókönyvírás;

forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek

kölcsönzése; idegenvezetős túrák levezetése; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; klubszolgáltatások

[szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és

lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások;

mentorálás; mikrofilmezés; művészeti alkotások bérbeadása; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár

szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem

reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs

szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem

letölthető videók biztosítása; partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós

szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-müsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sportversenyek

rendezése; stúdiószolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés;

számítógépes hálózatról online biztosított játékszolgáltatások; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése;

szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és

lebonyolítása; színházi produkciók; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások;

szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; táboroztatás; televíziós szórakoztatás; versenyek szervezése [oktatás

 vagy szórakoztatás]; videorögzítés; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 111 )  224.250

 ( 151 )  2018.04.23.
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 ( 210 )  M 17 01485

 ( 220 )  2016.12.19.

 ( 732 )  LogicLife Incorporation, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands (MH)

 ( 740 )  Berényi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni

igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  224.251

 ( 151 )  2018.04.24.

 ( 210 )  M 17 02365

 ( 220 )  2017.07.24.

 ( 732 )  Miniszterelnöki Kabinetiroda, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovátsits László Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Nemzeti Konzultáció 2018

 ( 511 )  35    Közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások;

közvélemény-kutatás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése;

reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek

 publikálása; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés.

 41    Elektronikus kiadványszerkesztés; nem reklámcélú szövegek publikálása; on-line elérhető elektronikus

publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; szövegszerkesztés [kivéve

 reklámszövegek]; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra.

 42    Elektronikus adattárolás; grafikai tervezés; honlap-alapú adatindexek létrehozása és tervezése harmadik fél

számára [információtechnológiai szolgáltatások]; szakszövegek írása; számítástechnikával és programozással

 kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül; weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás.

 ( 111 )  224.252

 ( 151 )  2018.04.24.

 ( 210 )  M 17 02366

 ( 220 )  2017.07.25.

 ( 732 )  Qi Yong, Wólka (PL)

 ( 740 )  PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Hétköznapi, utcai táskák; bőrtáskák; bőrutánzatból készült táskák; vászontáskák; poggyászok; kerekekkel

ellátott táskák; sporttáskák, tornazsákok; hátizsákok, hátitáskák; strandtáskák; öltöny-, ing- és ruhaszállító táskák;

bőröndök; irattáskák; utazótáskák, bőröndök, tárcák és más hordozóeszközök; bőr pénztárcák; hitelkártyatartók

 [levéltárcák]; irattáskák, aktatáskák; bőrutánzatból készült övek; ernyők, esernyők; napernyők.

  25    Bőrövek [ruházat]; övek [ruházat].

 ( 111 )  224.253
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 ( 151 )  2018.04.24.

 ( 210 )  M 17 02488

 ( 220 )  2017.08.04.

 ( 732 )  Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése, Budapest (HU)

 ( 740 )  Sándor Szegedi Szent-Iványi Komáromi Eversheds Sutherland Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál

 ( 511 )  35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; árusító standok

bérbeadása; beszerzői szolgáltatások (áruk illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek); értékesítési

promóciós szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; kereskedelmi

információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy

reklámcélú vásárok szervezése; közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; marketing

szolgáltatások; online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; Pay Per Click (PPC) hirdetés; rádiós

reklámozás; reklámfilmek készítése; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek

publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés; statisztikák

összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés; szponzorok felkutatása; televíziós reklámozás; termékminták,

 áruminták terjesztése.

 41    Elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása; előadóművészek

szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet;

fordítás és tolmácsolás; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása;

könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; nem reklámcélú

szövegek publikálása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók

biztosítása; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szórakozási,

 szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások.

 ( 111 )  224.254

 ( 151 )  2018.04.24.

 ( 210 )  M 17 02723

 ( 220 )  2017.08.30.

 ( 732 )  Benke Gábor, Szigetbecse (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Kóser energia italok.

 ( 111 )  224.258

 ( 151 )  2018.04.24.

 ( 210 )  M 17 02956

 ( 220 )  2017.09.20.

 ( 732 )  Vízidongó Szórakoztató Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).
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  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  224.259

 ( 151 )  2018.04.24.

 ( 210 )  M 17 02961

 ( 220 )  2017.09.19.

 ( 732 )  Hergott Rodrigo 100%, Békéscsaba (HU)

 ( 541 )  Vitális minden napom!

 ( 511 ) 5    Antioxidánsok; antioxidáns táplálékkiegészítők; antioxidáns kiegészítők; élelmi rostok; élelmiszert

helyettesítő porok; élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; enzimeket tartalmazó antioxidánsok; étrend- és

táplálékkiegészítők; étrend-kiegészítő enzimek; étrend-kiegészítő italpor keverékek; étrendkiegészítő italok;

étrendkiegészítők gyógyászati célokra; étrendkiegészítőként használható gyógyélelmiszerek; étvágystimuláló,

 -serkentő készítmények; fogyasztó kapszulák; fogyasztó tabletták.

9    Internetről elektronikus formában letöltött heti kiadványok, publikációk; letölthető elektronikus brosúrák;

letölthető elektronikus hírlevelek; letölthető elektronikus jelentések; letölthető elektronikus kiadványok,

publikációk; letölthető elektronikus könyvek; letölthető elektronikus kiadványok magazinok formájában;

letölthető elektronikus újságok; rajzfilmek; rögzített videók; számítógépes hordozókon rögzített elektronikus

 kiadványok; videofelvételek; videofilmek.

 ( 111 )  224.260

 ( 151 )  2018.04.24.

 ( 210 )  M 17 03626

 ( 220 )  2017.11.08.

 ( 732 )  Csifári Máté 45%, Budapest (HU)

 Somodi Bertold 55%, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (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 )  224.270

 ( 151 )  2018.04.24.

 ( 210 )  M 17 02251

 ( 220 )  2017.07.12.

 ( 732 )  Balogh, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

 ( 740 )  Balogh, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda (Dr. Sándor Géza Árpád), Budapest

 ( 541 )  Jogadó

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

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

 ( 111 )  224.271

 ( 151 )  2018.04.24.
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 ( 210 )  M 17 02250

 ( 220 )  2017.07.12.

 ( 732 )  Balogh, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Balogh, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda (Dr. Sándor Géza Árpád), Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

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

 ( 111 )  224.272

 ( 151 )  2018.04.24.

 ( 210 )  M 17 02951

 ( 220 )  2017.09.19.

 ( 732 )  Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Radnai Orsolya, Budapest

 ( 541 )  Dibee

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (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 )  224.273

 ( 151 )  2018.04.24.

 ( 210 )  M 17 02950

 ( 220 )  2017.09.19.

 ( 732 )  Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Radnai Orsolya, Budapest

 ( 541 )  dibee

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (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 )  224.274

 ( 151 )  2018.04.24.

 ( 210 )  M 17 02843

 ( 220 )  2017.09.12.

 ( 732 )  Nagy Anna, Osli (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Ideiglenes szállásbiztosítás, szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 9. szám, 2018.05.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1102



 ( 111 )  224.275

 ( 151 )  2018.04.24.

 ( 210 )  M 17 02364

 ( 220 )  2017.07.24.

 ( 732 )  Miniszterelnöki Kabinetiroda, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovátsits László Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Nemzeti Konzultáció 2017

 ( 511 )  35    Közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások;

közvélemény-kutatás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése;

reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek

 publikálása; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés.

 41    Elektronikus kiadványszerkesztés; nem reklámcélú szövegek publikálása; on-line elérhető elektronikus

publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; szövegszerkesztés [kivéve

 reklámszövegek]; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra.

 42    Elektronikus adattárolás; grafikai tervezés; honlap-alapú adatindexek létrehozása és tervezése harmadik fél

számára [információtechnológiai szolgáltatások]; szakszövegek írása; számítástechnikával és programozással

 kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül; weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás.

 ( 111 )  224.276

 ( 151 )  2018.04.24.

 ( 210 )  M 17 03370

 ( 220 )  2017.10.25.

 ( 732 ) ARIES GOLD No 1 Első Magyar Növényhúsfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Debrecen

 (HU)

 ( 740 )  Dr. Czére-Réti Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 )  gomburger

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

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

 31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; élő állatok; friss

gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és virágok; táplálékok és italok állatoknak; maláta;

 nyers és feldolgozatlan magok és vetőmagok; hagymák, palánták és magok ültetéshez.

 ( 111 )  224.277

 ( 151 )  2018.04.24.

 ( 210 )  M 17 03367

 ( 220 )  2017.10.24.

 ( 732 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  EXODERLAK

 ( 511 )  5    Emberi felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  224.279

 ( 151 )  2018.04.24.

 ( 210 )  M 17 02967

 ( 220 )  2017.09.20.

 ( 732 )  Tematic Media Group Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  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 )  224.280

 ( 151 )  2018.04.24.

 ( 210 )  M 17 02966

 ( 220 )  2017.09.20.

 ( 732 )  Tematic Media Group Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámcélú forgatókönyvírás, reklámfilmek készítése, reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában,

reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás, reklámterjesztetés, reklámügynökségek, hirdetési

ügynökségek, telemarketing szolgáltatások, teleshop műsorok gyártása, televíziós reklámozás, televíziós vásárlási

 műsorok készítése.

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

 41    Digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető], filmgyártás, kivéve reklámfilmek, hangfelvételek

kölcsönzése, nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján, nem letölthető

televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján, online, nem letölthető videók biztosítása,

televízióműsorok készítése, televízióműsorok közvetítése, televízióműsorok szerkesztése, szinkronizálás,

 televíziós szórakoztatás.

 ( 111 )  224.282

 ( 151 )  2018.04.24.

 ( 210 )  M 17 02397

 ( 220 )  2017.07.26.

 ( 732 )  Bakai Balázs 100%, Budapest (HU)

 ( 541 )  Első Találkozás

 ( 511 )  45    Társkereső szolgáltatások; internet alapú társkereső, partnerkereső és ismerkedési szolgáltatások; internetes

társkereső szolgáltatások; ismeretségi, közösségi hálózaton keresztül nyújtott társkereső szolgáltatások;

számítógépes társkeresési szolgáltatások; partnerkereséssel kapcsolatos szolgáltatások; internet alapú

 partnerkereső szolgáltatások.

 ( 111 )  224.283

 ( 151 )  2018.04.24.

 ( 210 )  M 17 02649

 ( 220 )  2017.08.22.

 ( 732 )  Virtualcom Szoftverház Kft., Helvécia (HU)

 ( 740 )  Madarász Endre, Helvécia

 ( 541 )  Vipintra

 ( 511 )  9    Számítógépes szoftverek; moduláris vállalatirányítási erp szoftverrendszer.
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 ( 111 )  224.284

 ( 151 )  2018.04.24.

 ( 210 )  M 17 02653

 ( 220 )  2017.08.23.

 ( 732 )  Hajdu Ferenc 50%, Szeged (HU)

 Hajduné Varga Judit 50%, Szeged (HU)

 ( 541 )  Boszorkánysziget

 ( 511 )  3    Gyógynövénykivonatok kozmetikai célokra; gyógynövények fürdéshez.

5    Gyógynövények; gyógynövények és gyógyfüvek; gyógynövények kivonatai; gyógynövények szárított vagy

tartósított formában; gyógynövény-főzetek; gyógyhatású teák, főzetek; gyógynövénykivonatok; gyógynövényes

 krémek gyógyászati célokra; folyékony gyógynövényes táplálék-kiegészítők.

  41    Gyógynövényekkel kapcsolatos oktatás; gyógynövénytani képzés.

 ( 111 )  224.285

 ( 151 )  2018.04.24.

 ( 210 )  M 17 02740

 ( 220 )  2017.08.31.

 ( 732 )  Quang Minh-Trade Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bui Guang Nguyen, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek.

 ( 111 )  224.286

 ( 151 )  2018.04.24.

 ( 210 )  M 17 02741

 ( 220 )  2017.08.31.

 ( 732 )  Ternák József, Berettyóújfalu, (HU)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Ternák Módszer

 ( 511 )   44    Fizikai közérzetjavító szolgáltatások, nevesítve speciális integrált masszázs technika gyermekek részére.

 ( 111 )  224.287

 ( 151 )  2018.04.24.

 ( 210 )  M 17 02742

 ( 220 )  2017.08.31.

 ( 732 )  Apex MD Kft., Budapest (HU)

 ( 300 )  016913436 2017.06.26. EU

 ( 740 )  Dr. Pintér Gábor Tamás, Budapest

 ( 541 )  smilefactory

 ( 511 )  44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; drágakövek

fogba építése; fogászasszisztensi szolgáltatás; fogászati eszközökhöz kapcsolódó tanácsadás; fogászati klinikák

szolgáltatásai; fogászati tanácsadás; fogászattal kapcsolatos tanácsadás; fogászattal kapcsolatos tájékoztatás;

fogfehérítési szolgáltatások; foghigiénikus szolgáltatásai; fogorvosi műszerek kölcsönzése; fogszabályozási

szolgáltatások; kozmetikai fogászat; sebészet; szedációs fogászat; vészhelyzeti orvosi segítségnyújtás;

vérelemzési szolgáltatások; véradással kapcsolatos tájékoztatás; testsúlycsökkentéssel kapcsolatos orvosi

tanácsadás; távgyógyászat; tanácsadás szülés területén; tanácsadás idős emberek egészségügyi szükségleteivel

kapcsolatban; személyes kórtörténet vezetése; stresszel kapcsolatos orvosi tanácsadás; sebészeti tanácsadás;
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sebészeti műszerek kölcsönzése; sebészeti kezelési szolgáltatások; sebészeti eszközökhöz kapcsolódó tanácsadó

szolgáltatások; sebészeti diagnosztikai szolgáltatások; röntgenvizsgálatok orvosi célokra; protézisek illesztése;

protetikai eszközök illesztése, beállítása; prosztetikus implantátumokkal kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások;

páciensek tájékoztatása a gyógyszerek adagolásával kapcsolatban; orvosi vizsgálatok lebonyolítása; orvosi

vizsgálatok, analízisek; orvosi vizsgálatok; orvosi tanácsadási szolgáltatások; orvosi tanácsadás terhesség terén;

orvosi tanácsadás súlycsökkenés területén; orvosi tanácsadás geriátria területén; orvosi tanácsadás dermatológia

területén; orvosi tanácsadás; orvosi tájékoztatás geriátria területén; orvosi tájékoztatás dermatológia területén;

orvosi tájékoztatás; orvosi szűrővizsgálatok; orvosi szolgáltatásokkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;

orvosi szolgáltatások az onkológia területén; orvosi segélynyújtási szolgáltatások; orvosi röntgenberendezések

kölcsönzése; orvosi problémákkal kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; orvosi műszerekkel kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; orvosi konzultáció; orvosi kezelési szolgáltatások; orvosi kezelés megszervezése;

orvosi kérdésekkel kapcsolatos jelentések készítése; orvosi képalkotó szolgáltatások; orvosi jelentések

összeállítása; orvosi jelentések kibocsátása; orvosi jelentések készítésével kapcsolatos szolgáltatások; orvosi

információszolgáltatás; orvosi információs szolgáltatások; orvosi információk nyújtása; orvosi információ

visszakeresési szolgáltatások; orvosi gépek és berendezések kölcsönzésére vonatkozó információk szolgáltatása;

orvosi gépek és berendezések kölcsönzése; orvosi felszerelések, berendezések biztosításával kapcsolatos

szolgáltatások; orvosi eszközök kölcsönzése; orvosi értékelési szolgáltatások; orvosi ellátás; orvosi elemzési

szolgáltatások emberek kezelésével kapcsolatban; orvosi elemzési szolgáltatások páciensek kezelésével

kapcsolatban; orvosi, egészségügyi szolgáltatások biztosítása; orvosi diagnosztikai szolgáltatások [tesztelés és

elemzés]; orvosi célú készülékek bérbeadása; orvosi berendezésekkel és műszerekkel kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; orvosi berendezések kölcsönzése; lézeres terápiák egészségügyi problémák kezelésére; lézeres

szemsebészeti szolgáltatások; kozmetikai sebészet; kozmetikai és plasztikai sebészeti klinikai szolgáltatások;

kozmetikai és plasztikai sebészet; klinikák, orvos rendelők szolgáltatásai; klinikák, rendelőintézetek; klinikák és

kórházak által nyújtott gyógyászati kezelési szolgáltatások; jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen

egészségügyi szolgáltatások nyújtása rászorulóknak; jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen gyógyászati

szolgáltatások biztosítása; gyógyászati vizsgálati szolgáltatások betegségek diagnosztizálásával és kezelésével

kapcsolatban; gyógyászati termékekkel kapcsolatos tanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások; gyógyászati

tanácsadási szolgáltatások; gyógyászati tájékoztatás az egészségügyi ágazatban; gyógyászati szolgáltatások

krónikus fájdalom kezelésének területén; gyógyászati eszközök bérbeadása; fizikális vizsgálati szolgáltatások;

genetikai vizsgálatok gyógyászati célokra; egyéni orvosi vizsgálatok; egyéni orvosi vizsgálatok leleteinek

 kiadása; egyéni orvosi tanácsadási szolgáltatások páciensek számára.

 ( 111 )  224.288

 ( 151 )  2018.04.24.

 ( 210 )  M 17 02855

 ( 220 )  2017.09.13.

 ( 732 )  Tesco-Global Zrt., Budaörs (HU)

 ( 740 )  Tesco-Global Zrt. dr. Gál Réka, Budaörs

  

( 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; műanyag lapok, 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).
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 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  224.289

 ( 151 )  2018.04.24.

 ( 210 )  M 17 02856

 ( 220 )  2017.09.13.

 ( 732 )  Tesco-Global Zrt., Budaörs (HU)

 ( 740 )  Tesco-Global Zrt., dr. Gál Réka, Budaörs

  

( 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; műanyag lapok, 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).

 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  224.290

 ( 151 )  2018.04.24.

 ( 210 )  M 17 02857

 ( 220 )  2017.09.12.

 ( 732 )  Weerts Real Estate Park Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 szolgáltatás).

 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  224.291

 ( 151 )  2018.04.24.

 ( 210 )  M 17 02859

 ( 220 )  2017.09.14.

 ( 732 )  Reichardt György József, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 ) 5    Méhpempő étrend-kiegészítők; propolisz étrend-kiegészítők; glükóz táplálék-kiegészítők; étrend- és

 táplálék-kiegészítők.

 30    Természetes méz; biológiai méz emberi fogyasztásra; propolisz étkezési célra; cukor, természetes

 édesítőszerek, édes bevonatok és töltelékek, méhészeti termékek; glükóz étkezési célokra.

  39    Csomagolás és raktározás; terjesztési szolgáltatások.

 ( 111 )  224.293

 ( 151 )  2018.04.24.

 ( 210 )  M 17 02863

 ( 220 )  2017.09.14.

 ( 732 )  NILS ID Kft., Csömör (HU)

 ( 740 )  PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  NILSAY. Több, mint egy társkereső

 ( 511 ) 9    Letölthető alkalmazások mobil eszközökkel történő használatra; letölthető szoftver internetalapú

 társkereséshez; számítógép programok és szoftverek.

 45    Internet alapú társkereső, partnerkereső és ismerkedési szolgáltatások; magánszemélyek közötti szociális

 célú kapcsolatteremtési szolgáltatások; társkereső szolgáltatások.

 ( 111 )  224.294

 ( 151 )  2018.04.24.

 ( 210 )  M 17 02970

 ( 220 )  2017.09.20.

 ( 732 )  Tematic Media Group Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  welovevelence.hu

 ( 511 )  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 )  224.295

 ( 151 )  2018.04.24.

 ( 210 )  M 17 02972

 ( 220 )  2017.09.21.

 ( 732 )  New Griff Collection Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   24    Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályba.

 25    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;
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öltönyök; nyakkendők; kesztyűk; pulóverek; ruházati kiegészítők; női-, férfi- gyerek alsóneműk; fürdőruhák;

 sportruházat.

 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 kereskedelmi ügyleteinek bonyolítása, beleértve internetes kereskedelmet is; reklámozás és

marketing tevékenységek; termékbemutatók és kiállítások szervezéseés lebonyolítása; 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 nagy- és kiskereskedelmi

 értékesítése, beleértve az internetes kereskedelmet is.

 39    Szállítás; szállítmányozás; áruk csomagolása és raktározása; csomagküldemények összeállítása és elosztása.

 ( 111 )  224.296

 ( 151 )  2018.04.24.

 ( 210 )  M 17 02973

 ( 220 )  2017.09.21.

 ( 732 )  Baker's Fashion Trade Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   24    Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályba.

 25    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.

 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 kereskedelmi ügyleteinek bonyolítása, beleértve internetes kereskedelmet is; reklámozás és

marketing tevékenységek; termékbemutatók és kiállítások szervezése és lebonyolítása; ruházati termékek; női-,

férfi-, gyerek- és babaruhák; cipők; szandálok; sportcipők; lábbelik; gyógy- és normál papucsok; kendők;

kabátok; kalapok; táskák; harisnyák; zoknik; blúzok; ingek; pólók; kosztümök; öltönyök; nyakkendők; kesztyűk;

pulóverek; ruházati kiegészítők; női-, férfi- gyerek alsóneműk; fürdőruhák; sportruházat nagy- és kiskereskedelmi

 értékesítése, beleértve az internetes kereskedelmet is.

 39    Szállítás; szállítmányozás; áruk csomagolása és raktározása; csomagküldemények összeállítása és elosztása.

 ( 111 )  224.297

 ( 151 )  2018.04.24.

 ( 210 )  M 17 02978

 ( 220 )  2017.09.21.

 ( 732 )  Javel-Inn Kft., Budakeszi (HU)

 ( 300 )  17195199 2017.09.01. EU

 ( 740 )  PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  25    Gerelyhajító versenyeken viselt ruházat; pólók; pulóverek; ruházati cikkek; sport sapkák és baseball sapkák;

 sportnadrágok; tornaruhák.
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  28    Sportcikkek és felszerelések; sportcikkek, nevezetesen gerelyek; sportcikkekhez kialakított tokok.

  41    Sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportversenyek rendezése.

 ( 111 )  224.298

 ( 151 )  2018.04.24.

 ( 210 )  M 17 02979

 ( 220 )  2017.09.20.

 ( 732 )  Walmark a.s., Třinec (CZ)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Walmark. Egészséged megbízható támogatója

 ( 511 ) 3    Testápolási cikkek; szájhigiénés készítmények; parfümök és illatanyagok; testápolási és szépségápolási

készítmények; olajesszenciák és aromakivonatok; parfümök és illatanyagok; kozmetikai szerek; masszázs zselék,

gélek, nem gyógyászati célokra; masszázsolajak; kenőcsök kozmetikai használatra; ásványvíz spray-k kozmetikai

célokra; impregnált törlőruhák kozmetikai használatra; kozmetikumokkal átitatott kendők; kozmetikai

készítmények fogyáshoz; nem gyógyhatású piperecikkek; kozmetikumokkal impregnált papír kéztörlők;

kozmetikumok egyéni használatra; fogyás segítésére használt kozmetikai készítmények; olajok parfümökhöz és

illatszerekhez; esszenciális olajok; aromatikus anyagok [esszencia olajok]; természetes olajok kozmetikai célokra;

természetes olajok tisztítási célokra; ásványi olajok [kozmetikai]; olajok kozmetikai célokra; olajok testápolási,

higiéniai célokra; éterikus esszenciák; dezodorok és izzadásgátlók; smink; szappanok és gélek;

fürdőkészítmények; szőrtelenítő és borotválkozó készítmények; bőrápoló készítmények; hajápoló készítmények;

 gyógyhatású kozmetikumok.

5    Gyógyszerészeti és gyógyhatású készítmények; gyógyászati szirupok (szörpök); gyógynövénykivonatok;

vitaminkészítmények; ásványi anyagok és ásványi anyag preparátumok; herbateák; gyógynövények; diétás

anyagok gyógyászati használatra; ásványvizek és diétás italok gyógyászati célokra; diétás ételek gyógyászati

célokra; tápanyag adalékok gyógyászati célokra; fehérje készítmények vagy táplálék gyógyászati alkalmazásra;

krémek és balzsamok és kenőcsök gyógyászati alkalmazásra; vegyi készítmények orvosi, gyógyászati célokra;

gyógyhatású olajok; zsírok gyógyászati célokra; tapaszok, kötszeranyagok; ragasztószalagok, ragtapaszok orvosi

és gyógyászati célokra; gyógyító sók; tinktúrák gyógyászati használatra; gyógynövénykivonatok vagy szirupok;

proteinkoncentrátumok, mint tápadalékok élelmiszerekhez; élesztő gyógyszerészeti célokra; táplálék-kiegészítők

nem orvosi célokra és melyek állati eredetű anyagokat tartalmaznak; táplálék-kiegészítők nem orvosi célokra és

melyek növényi eredetű anyagokat tartalmaznak; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára;

táplálékkiegészítők és diétás készítmények; gyógyászati kötszerek és applikátorok; fertőtlenítők és fertőzésgátlók;

felszívó termékek személyi higiénéhez; szagtalanítók és légtisztítók; higiéniás termékek nőknek; higiéniai

készítmények és cikkek; gyógyászati és állatgyógyászati készítmények és cikkek; fogászati készítmények és

cikkek; diétás ételek gyógyászati célokra; diétás italok gyógyászati célokra; diétás készítmények gyógyászati

használatra; gyógynövény-kiegészítők speciális étrendet igénylő személyeknek; albumin étrendkiegészítők;

antioxidánsok; étrendkiegészítő italok; étrend- és táplálékkiegészítők; humán étrendkiegészítők; diétás ételek

gyógyászati célokra; ásványi élelmiszer-kiegészítők; méhpempő étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítő enzimek;

multivitamin készítmények; diétás italok gyógyászati célokra; ételek cukorbetegeknek; protein

étrend-kiegészítők; vegyes vitaminkészítmények; vitamin és ásványi anyag kiegészítők; élelmi rostok;

étrendkiegészítők csecsemőknek; diétás édességek gyógyászati célokra; diétás anyagok csecsemőknek; diétás

ételek csecsemők számára; szájöblítők gyógyászati célokra; fogászati öblögetők, szájöblítők; felszívó árucikkek a

személyi higiénéhez; szagtalanítók és légtisztítók; fertőtlenítők és fertőzésgátlók; készítmények szagok

semlegesítésére; pelenkák csecsemőknek és inkontinenciában szenvedőknek; nedvszívó egészségügyi cikkek;

menstruáció során használt termékek; inkontinencia betétek; diagnosztikai készítmények; gyógyszerek és

természetes gyógykészítmények; fürdőkészítmények gyógyászati használatra; sók ásványi fürdőkhöz; fürdősók

gyógyászati célokra; sók ásványi fürdőkhöz; ásványvizek gyógyászati használatra; antireumatikus karkötők;

karkötők orvosi, gyógyászati célokra; gyógyászati kötszerek és applikátorok; emberi fogyasztásra szánt
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nyomelem készítmények; nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra; gyógyszerrel átitatott kendők;

vágható sebtapaszok, leukoplaszt; tapaszok, kötszeranyagok; ragasztószalagok, ragtapaszok orvosi és gyógyászati

célokra; tapaszok, kötszeranyagok; gyógyszeres tapaszok; orvosi kötszerek; szalagok visszérre; nedvszívó vatták;

vattapálcák, vattapálcikák gyógyászati használatra; gyógyszerrel átitatott vattapálcikák; növényi gyógyszerek;

gyógynövényitalok gyógyászati használatra; gyógynövény vegyülékek orvosi használatra; gyógynövények;

gyógyteák; pasztillák, cukorkák gyógyszerészeti célokra; gyógyszerészeti krémek; gyógyszerészeti készítmények;

gyógyhatású testápolók; gyógyhatású kenőcsök; bőrápoló krémek gyógyászati használatra; orgazmuskrémek;

fájdalomcsillapító krémek; kézkrémek gyógyászati használatra; gyógynövények; gyógyászati célokra adaptált

italok; gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású olajok; gyógyszeres szájspray; szemészeti készítmények;

 borogatások; rágógumi gyógyászati célokra.

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

műfogak; ortopédiai cikkek; varratanyagok; orvosi eszközök szélszorulás és puffadás megszüntetésére vagy

enyhítésére az emésztőszervekben; orvosi eszközök, melyek gázbuborékokat egyesítenek és így az

emésztőrendszerben a gázbuborékok felszívódását vagy távozását könnyebbé teszik; orvosi eszközök habzásgátló

hatásokkal; orvosi eszközök az emésztőszervekben levő szélszorulás kezelésére; kefék, ecsetek testüregek

tisztítására; anatómiai kötések ízületekre; övek ortopédiai célokra; ortopédiai cikkek; masszázsberendezések;

fizioterápiás és rehabilitációs berendezések; hallásvédő eszközök; etetési segédeszközök és cumik; fogamzásgátló

eszközök; orvosi képalkotó berendezések; sebészeti és sebkezelési felszerelések; maszkok és felszerelés

mesterséges lélegeztetéshez; orvosi ruházat; protézisek és mesterséges implantátumok; mesterséges szervek és

 implantátumok; hallókészülékek; fogpótlások; ortopédiai és mozgást elősegítő segédeszközök.

 ( 111 )  224.302

 ( 151 )  2018.04.24.

 ( 210 )  M 17 03820

 ( 220 )  2017.11.28.

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  MILUFEB

 ( 511 ) 5    Humán gyógyszerészeti készítmények, gyógyszerészeti készítmények metabolikus megbetegedések

 kezelésére.

 ( 111 )  224.303

 ( 151 )  2018.04.24.

 ( 210 )  M 17 03824

 ( 220 )  2017.11.28.

 ( 732 )  AImotive Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó, Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Berendezések, készülékek és kábelek elektromos célokra; villamos és elektronikus komponensek; villamos

áramkörök és áramköri kártyák; integrált áramkörök; számítógépes hardver komponensek, nevezetesen félvezető

eszközök, félvezető csipek és FPGA (felhasználás helyén programozható kapumátrix) eszközök;

alkalmazás-processzorok; memóriakártyák; számítógépes szoftver és hardver mesterséges intelligencia

funkcionalitásokhoz; mesterséges intelligenciára optimalizált hardver egységek neurális hálózatokkal való

használatra; skálázható hardver megoldások mesterséges intelligencia funkcionalitások gyorsításához;

adatfeldolgozó hardveregységek és szoftver neurális hálózatokkal történő használatra; merevlemez meghajtók

 számítógépekhez; optikai lemez meghajtók számítógépekhez; központi feldolgozó egységek.

 ( 111 )  224.304

 ( 151 )  2018.04.24.
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 ( 210 )  M 17 02211

 ( 220 )  2017.07.10.

 ( 732 )  Tesco-Global Zrt., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Gál Réka, Budaörs

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;

nem gyógyhatású szappanok; illatszerek, illóolajok, nem gyógyhatású kozmetikumok, nem gyógyhatású

 hajszeszek; nem gyógyhatású fogkrémek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia

vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és

berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses

adathordozók, hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek

érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések,

számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

 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; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 21    Eszközök, edények és tárolóedények háztartási vagy konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg,

kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-, porcelán- és fajanszáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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 (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  224.305

 ( 151 )  2018.04.24.

 ( 210 )  M 17 02210

 ( 220 )  2017.07.10.
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 ( 732 )  Szakács Tamás János, Debrecen (HU)

 ( 541 )  Vitagood

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsmek), kompótok; tojás, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 31    Nyers és feldolgozatlan mzőgazdasági, 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 (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  224.306

 ( 151 )  2018.04.24.

 ( 210 )  M 17 02289

 ( 220 )  2017.07.14.

 ( 732 )  Dr. Szepesi Richárd József, Budapest (HU)

 ( 740 )  Horváth Péter Pál Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BalaLand

 ( 511 )  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ingatlanközvetítés; ingatlanok

 bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok értékbecslése; ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanügynökség.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; bálok szervezése; coaching

[tréning]; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; fitnesz órák vezetése; golflétesítmények

üzemeltetése; idegenvezetős túrák levezetése; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok

szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; partik tervezése [szórakoztatás];

szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; személyi edző

szolgáltatások [fitnesz edzés]; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások;

 vidámparkok.

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; átmeneti szállások kiadása; bár szolgáltatások; éttermi

szolgáltatások; foglalás panziókban; gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak;

kempingezési lehetőség biztosítása; motelek; panziók; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz

[érkezések és távozások ügyintézése]; szállásfoglalás; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai

szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások; turistaházak, üdülők; üdülőtáborok szolgáltatásai

 [szállásadás]; vendéglátás.

 ( 111 )  224.307

 ( 151 )  2018.04.24.

 ( 210 )  M 17 02288

 ( 220 )  2017.07.14.

 ( 732 )  Dr. Szepesi Richárd József, Budapest (HU)

 ( 740 )  Horváth Péter Pál Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Grand Hotel Bohemia

 ( 511 )  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ingatlanközvetítés; ingatlanok

 bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok értékbecslése; ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanügynökség.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; bálok szervezése; coaching

[tréning]; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; fitnesz órák vezetése; golflétesítmények
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üzemeltetése; idegenvezetős túrák levezetése; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok

szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; partik tervezése [szórakoztatás];

szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; személyi edző

szolgáltatások [fitnesz edzés]; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások;

 vidámparkok.

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; átmeneti szállások kiadása; bár szolgáltatások; éttermi

szolgáltatások; foglalás panziókban; gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak;

kempingezési lehetőség biztosítása; motelek; panziók; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz

[érkezések és távozások ügyintézése]; szállásfoglalás; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai

szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások; turistaházak, üdülők; üdülőtáborok szolgáltatásai

 [szállásadás]; vendéglátás.

 ( 111 )  224.308

 ( 151 )  2018.04.24.

 ( 210 )  M 17 02281

 ( 220 )  2017.07.14.

 ( 732 )  Csanda Eszter, Budapest (HU)

 Susánszky Ádám Rudolf, Budapest (HU)

 ( 740 )  Rajkai és Takács Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  224.309

 ( 151 )  2018.04.24.

 ( 210 )  M 17 02329

 ( 220 )  2017.07.19.

 ( 732 )  FAMILY LIFE SUCCESS Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Pavelka Andrea, Székesfehérvár

 ( 541 )  BETAMEL

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, orvosi és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok, bébiételek;

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok;

 fertőtlenítőszerek.

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

 tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  224.310

 ( 151 )  2018.04.24.
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 ( 210 )  M 17 02406

 ( 220 )  2017.07.26.

 ( 732 )  Dr. Sziráczki István, Baja (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Adatfeldolgozással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; e-kereskedelemmel kapcsolatos

információnyújtás és tanácsadás; eladásösztönzéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; elektronikus

adatfeldolgozással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; fogyasztói termék tanácsadás; fogyasztói vásárlási

szokások elemzésével kapcsolatos tanácsadás; ipari vállalkozásokkal kapcsolatos üzletviteli tanácsadási

szolgáltatások; hirdetéssel kapcsolatos tanácsadás, konzultáció; kereskedelmi menedzsmenttel kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; kereskedelmi ügyvitellel kapcsolatos tanácsadás; kereskedelmi vállalkozásokkal

kapcsolatos üzletviteli tanácsadási szolgáltatások; marketing menedzsment tanácsadás; marketing tanácsadás;

számítógépek használatával kapcsolatos üzleti tanácsadás; üzleti adminisztrációs tanácsadás; üzletfejlesztéssel

kapcsolatos üzletviteli tanácsadás; üzleti folyamatkezelés és tanácsadás; üzleti hatékonysághoz kapcsolódó

tanácsadás; üzleti tanácsadási szolgáltatások, konzultáció és információk; üzletszervezési és üzletvezetési

tanácsadás; üzletviteli tanácsadás; üzletviteli tanácsadási szolgáltatások az információs technológiák terén;

vállalatok szervezeti felépítéséhez kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; vállalatvezetéssel kapcsolatos

 tanácsadás; adatkezelési szolgáltatások; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés.

 ( 111 )  224.311

 ( 151 )  2018.04.24.

 ( 210 )  M 17 02517

 ( 220 )  2017.08.08.

 ( 732 )  FOLTIN GLOBE Kft., Nagytarcsa (HU)

 ( 740 )  Dr. Papp-Gyenge Ágnes, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Lekvár.

 ( 111 )  224.312

 ( 151 )  2018.04.24.

 ( 210 )  M 17 02516

 ( 220 )  2017.08.08.

 ( 732 )  FOLTIN GLOBE Kft., Nagytarcsa (HU)

 ( 740 )  Dr. Papp-Gyenge Ágnes, Győr

  
( 546 )

 ( 511 )   29    Tej és tejtermékek.

 ( 111 )  224.313

 ( 151 )  2018.04.24.

 ( 210 )  M 17 02809

 ( 220 )  2017.09.08.

 ( 732 )  Bunge Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  224.314

 ( 151 )  2018.04.24.

 ( 210 )  M 17 03003

 ( 220 )  2017.09.22.

 ( 732 )  Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

 ( 541 )  KINCSEM

 ( 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; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 áru).

 ( 111 )  224.315

 ( 151 )  2018.04.24.

 ( 210 )  M 17 03009

 ( 220 )  2017.09.25.

 ( 732 )  Transports Ricard FL, Saint-Ouen (FR)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  39    Lakossági és tengerentúli költöztetési szolgáltatások; költöztetési szolgáltatások magánszemélyek és

vállalatok részére; ingóságok csomagolása költözködéshez; bútormozgatás, ingóságok elszállítása és irodai

berendezések költöztetése; ipari költöztetés [szállítás]; költözéssel, költöztetéssel kapcsolatos tanácsadás; teher-

 és áruszállítás és költöztetés; bútorok tárolása.

 ( 111 )  224.316

 ( 151 )  2018.04.24.

 ( 210 )  M 17 03187

 ( 220 )  2017.10.09.

 ( 732 )  Tamás-Braun Anett, Diósd (HU)

 ( 541 )  iDiet

 ( 511 ) 5    Vitamin italok; vitaminos gumicukorkák; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők; diétás
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táplálékkiegészítők; diétás termékek gyógyászati célokra; diétás édességek gyógyászati célokra; diétás cukor

gyógyászati használatra; diétás ételkiegészítők; diétás élelmiszerek gyógyászati használatra; diétás ételek

gyógyászati célokra; diétás italok gyógyászati célokra; étkezést helyettesítő, táplálékkiegésztő, energianövelő

 szeletek; vitaminnal dúsított kenyér terápiás célokra.

  41    Sportoktatás/edzés; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; edzőtermi szolgáltatások.

  44    Diéták tervezése és ellenőrzése; diétával kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; orvosi szolgáltatások.

 ( 111 )  224.317

 ( 151 )  2018.04.24.

 ( 210 )  M 17 03194

 ( 220 )  2017.10.09.

 ( 732 )  Polinszky Balázs, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Autósamponok; autófényező szerek; illatosítók gépkocsikhoz.

 5    Autószagtalanítók; légfrissítő autókba.

 37    Autótisztítás; autómosás; gépkocsi tisztítás és autómosás; autómosási szolgáltatások; autómosó

 berendezések kölcsönzése; autómosó berendezések bérbeadásával kapcsolatos információszolgáltatás.

 ( 111 )  224.318

 ( 151 )  2018.04.24.

 ( 210 )  M 17 03316

 ( 220 )  2017.10.19.

 ( 732 )  Fitt Center Kft., Bátonyterenye (HU)

 ( 740 )  Krajer Ivett, Fót

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Fodrászat, szépségszalon.

 ( 111 )  224.319

 ( 151 )  2018.04.24.

 ( 210 )  M 17 03479

 ( 220 )  2017.10.30.

 ( 732 )  KEDD Kulturális és Szolgáltató Kft., Budakalász (HU)

 ( 740 )  Dr. Kürti Julia, Budapest

 ( 541 )  KICSOMI

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia

vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és

berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses

adathordozók, hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek

érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések,

számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
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 valamennyi áru).

 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; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  224.320

 ( 151 )  2018.04.24.

 ( 210 )  M 17 03486

 ( 220 )  2017.10.30.

 ( 732 )  AFFINITAS GmbH, Berlin (DE)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  38    Távközlési szolgáltatások; adatbázis hozzáférés biztosítása az interneten kapcsolati hálózatok felépítéséhez,

fejlesztéséhez és fenntartásához a privát szférában; internet kommunikációs szolgáltatások, információkhoz való

hozzáférés biztosítása az internet közvetítésével, interaktív modulokhoz való hozzáférés biztosítása az interneten,

portálok, platformok, chatvonalak, chatszobák és fórumok biztosítása; távközlési szolgáltatások internet

kávézókban; adatbázisokhoz valóhozzáférés biztosítása számítógépes hálózatokban; elektronikus dokumentum-

és adatátviteli szolgáltatások az interneten; hang-, kép-, grafika- vagy adattovábbítás hálózatokon keresztül;

beszédhang- és adatszolgáltatás távközlési szolgáltatások területén, multimédiás szolgáltatások, telefon-, fax-,

e-mail, telefonszolgálat, információk elektronikus továbbítása, amely magában foglal szöveges és grafikus

ábrázolást képernyőkön való megjelenítéshez, képeket és információkat távoli megjelentetéséhez, valamint audio-

és videó adatok távoli beállításához és betáplálásához kommunikációs hálózatokban; hírügynökségek (sajtó

ügynökségek) az interneten; internetes domén és e-mail cím kapcsolatok számítógépes hálózatban; rádiós,

telekommunikációs és műholdas adatközlés; globális számítógépes hálózathoz való hozzáférés biztosítása

számítógép szoftver, számítógépes programok és információk letöltéséhez; e-mail szolgáltatások; postafiók

szolgáltatások; online ajánlattétel, hozzáférés biztosítása információkhoz, és elektronikus információ továbbítás,

termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó szövegek, rajzok és képek készítése; valamennyi kép- és hangformaa

információként és üzenetként való elektronikus továbbítása, valamint ezekhez való hozzáférés biztosítása az

interneten; mobiltelefon szolgáltatások, szöveges és hangüzenet szolgáltatások, továbbá hozzáférés biztosítása

letölthető videókhoz, játékokhoz, csengőhangokhoz, adatfájlokhoz, programokhoz (lógók, képernyővédők), és

 zenékhez az interneten keresztül.

 41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; szórakoztatási szolgáltatások; konzultáció szabadidős

tevékenységekhez résztvevők számára; szabadidős tevékenységek megszervezése interneten és interneten kívül;

coaching egyedülállók részére, amely magában foglalja egyedülállók számára tréningek és oktatás biztosítását

társas kapcsolatokat érintő ügyekben; szórakoztatással, zenével és oktatással kapcsolatos információk biztosítása

globális számítógépes hálózaton keresztül; a 41. osztályba tartozó nem-letölthetö csengőhangok, videók, játékok

és zene biztosítása mobiltelefonokhoz vezeték nélküli hálózatokon keresztül, szórakoztató programok gyártása;

kulturális és társadalmi események szervezése és levezetése; nem reklámcélú szövegek publikálása;

 visszanyerhető tartalmak biztosítása, amelyek a 41. osztályba tartoznak.

 45    Egyéni igényektől függő személyes és társasági szolgáltatások; társkereső ügynökségek, beleértve online és

online kapcsolat nélküli találkozók; szingli és társkereső ügynökségek; az előbbiekben felsorolt valamennyi
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szolgáltatás elsősorban interneten keresztül; párkapcsolati tanácsadás, beleértve párkapcsolati analízis és

személyiség teszt, interneten keresztül is, személyi profil készítés és személyi tanácsadás egyedülállók részére

ilyen ügyekben, továbbá tanácsadás privát párkapcsolat kialakításához és házassághoz; bemutatkozások

 szervezése ismeretlen felek részére kikapcsolódás céljából; horoszkóp készítés.

 ( 111 )  224.328

 ( 151 )  2018.04.26.

 ( 210 )  M 17 00969

 ( 220 )  2017.03.23.

 ( 732 )  Auchan Holding, CROIX (FR)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Fehérítőkészítmények és egyéb anyagok mosáshoz; tisztító, fényező-, zsírtalanító és csiszoló készítmények és

termékek; mosodai fehérítők; folteltávolítók; szövet puhítók; festékeltávolító készítmények; csiszolópapírok;

rozsdaeltávolítók; súroló folyadékok; vízkőeltávolító készítmények háztartási célra; nem a gyártási folyamat

során alkalmazott vagy gyógyászati célú mosó- és tisztítószerek; rozsdátlanító készítmények; padlófényező

viaszok; cipőviaszok; levélfényesítő termékek; ragasztóanyagok kozmetikai célra; szappanok; fertőtlenítő

szappanok; parfümök, eau de toilettek, kölnivizek; esszenciális olajok; dezodorálók személyes használatra (eau de

toilette); kozmetikumok; hajápoló készítmények; fogkrémek; make-up és make-up eltávolító készítmények;

készítmények borotválkozáshoz; testápolási cikkek; testápoló tejek és olajok; kozmetikai folyadékkal átitatott

kendők; naptejek (bőrbarnító kozmetikai készítmények); kisállat samponok; füstölők, illatosított fák; potpurrik

 (illatszer készítmények).

9    Tudományos célra szolgáló (nem gyógyászati), tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai,

súlymérő, egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti) és mentő (életmentő) berendezések és felszerelések;

oktatási berendezések és felszerelések; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására,

szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; anyagok elektromos hálózatokhoz,

fővezetékekhez (huzalok, kábelek), elektromos kapcsolók, dugók, csatlakozó aljzatok és más kapcsolások,

csatlakozók, biztosítékok, dugaszoló aljzatfedelek; elektromos elemek, akkumulátorok; elemek, telepek

világításhoz; elektromos csatolások; elektromos hegesztőgépek; elektromos vasalók; hangok vagy képek

rögzítésére, továbbítására vagy másolására szolgáló készülékek; erősítők; fejhallgatók; hangszórók; mágneses

felvételi hordozók; hangfelvevő, mágneses és optikai lemezek, audio és video kompakt lemezek; digitális

sokoldalú optikai lemezjátszók (DVD lejátszók); video kamerák; video szalagok; faxgépek; telefonkészülékek;

adapterek telefonokhoz; akkumulátortöltők telefonokhoz; táskák, borítók és tartók mobiltelefonokhoz és

telefonkészülékekhez; üzenetrögzítők; vezeték nélküli szettek telefonokhoz; televízió készülékek; antennák;

fényépészeti diapozitívok, vetítőkészülékek és vetítővásznak; fényképszeti villanólámpák, vakuk; exponált

filmek; tokok, táskák elsősorban fényképezőgépekhez és berendezésekhez; diktafonok; automata árusító

automaták és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; bankautomaták; pénztárgépek, számológépek;

adatfeldolgozó berendezés, számítógépek, számítógép perifériák, olvasók (adatfeldolgozó készülékek);

számítógép szoftverek, kislemezek; modemek; letölthető elektronikus kiadványok; elektronikus menetrendek;

kizárólag televíziókészülékekkel történő használatra kifejlesztett játékbrendezések és készülékek; független

kijelző képernyők vagy monitorok; videojáték-kazetták; távcsövek, szemüvegek (optika), kontaktlencsék,

szemüvegtokok; integrált áramköri kártyák (smart kártyák); mágneses kártyák; hitel- és bankkártyák; fizetésre

alkalmas ajándék kártyák; mágneses személyazonosító kártyák; telefonkártyák, iránytűk, tájolók; úszóövek és

ruhák, búvármaszkok és búvárruhák; mérlegek; védőmellények; balesetvédelmi eszközök személyes használatra;

balesetvédelmi hálók; védőruházat balesetek, sugárzás és tűz ellen; barométerek; alkoholszondák;

tűzoltókészülékek; homokórák; elektromos zárak; elektromos ajtócsengők; riasztók; betörés elleni

 riasztókészülékek; mágnesek; dekorációs mágnesek.
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 11    Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, föző-, hűtő-, szárító- szellőztető-, fertőtlenítő, vízszolgáltató készülékek és

berendezések; egészségügyi berendezések; szökőkutak, díszkutak; kutak; zuhanyfülkék; mosdókagylók (szaniter

berendezés részei); fürdőkádak; csapok; szagtalanító és légtisztító berendezések; hűtő- és légkondicionáló

berendezések; vízhűtésre szolgáló berendezések; elektromos ventillátorok személyi használatra; vízkezelő

berendezések; sterilizálók; ivóvíz szűrők; napkollektorok; szagelszívó ernyők; konyhai elszívóbúrák;

hűtőszekrények; hűtőtartályok; elektromos kukták, főzőedények; elektromos cumisüveg melegítők; elektromos

vízforraló kannák; grillezők, grillsütök; hűtőtáskák; főzőberendezések; sütők; tűzhelyek; mikrohullámú sütők

főzésre; fagyasztók, hűtőberendezések; gázlámpák; kenyérpirítók; elektromos kávéfőzők; elektromos olajsütők;

jégkészítő készülékek; hajszárítók; szauna fürdő berendezések, szolárium készülékek; arc gőzölő készülékek

(szaunák); elektromos ruhaszárítók; lábmelegítők; kandallók; izzók és elektromos lámpák; lámpák; fényszórók és

 lámpák járművekhez.

 16    Papír; karton (feldolgozatlan, félig feldolgozott vagy irodaszerkénti felhasználásra); kartonból készült

termékek; papír vagy műanyag csomagolótasakok, zacskók és ívek; ívek (papíráruk); nyomtatvány, nyomdai

betű; könyvkötő anyag, fényképek, nyomtatóblokkok; írószer- és papíráru; ragasztók papírokhoz vagy háztartási

célokra; művészeti anyagok, festőecsetek, festékdobozok (iskolai felhasználású cikkek); írógépek és irodai

kellékek (kivéve bútor); oktatási vagy tanítási anyagok (kivéve készülékeket); iskolai kellékek; irodai kapcsok,

rajzszegek, ceruzahegyezők, javítófolyadékok, papírvágó kések; ceruzák, ceruzabetét-tartók, radírgumik;

borítékok; dossziék; albumok, könyvek, folyóiratok; almanachok, brosúrák, író- vagy rajzfüzetek, katalógusok;

naptárak; kőnyomatok, metszetek, festmények; poszterek, földrajzi térképek, újságok; festékszalagorsók;

bélyegzőkészülékek; postabélyegek; ragasztószalag-tartók (irodaszer); papír törlőkendők smink eltávolításához;

papír- vagy cellulóz nadrágpelenkák babák részére; papír kávéfilterek; átütő (másoló) papírok; szemeteszsákok

papírból vagy műanyagból; zacskók mikrohullámú sütőhöz; papír vagy karton címtáblák; WC-papír; papír

asztalkendő; papírtörülközők; papír zsebkendők; üdvözlőlapok; postai levelezőlapok; szabásminták; rózsafüzérek;

 földgömbök.

 29    Hús, hal, baromfi és vadhús; húskivonatok; hentesáruk; krokettek; tartósított, szárított, fagyasztott és főtt

gyümölcsök; gombák és zöldségek, gyümölcspépek és saláták; zöldsaláták; hús-, hal-, zöldség- és

gyümölcskonzervek; dzsemek, lekvárok, kompótok; zselék; virágporkészítmények; algakivonatok élelmiszerként

való felhasználásra; tartósított szójabab élelmiszerként való felhasználásra; fehérjék emberi fogyasztásra;

húslevesek, krémlevesek; levesek; zöldséglevek főzéshez; tojás; tej, vaj, tejszín, joghurtok, sajtok és egyéb

tejtermékek; ehető olajok és zsírok; készítmények húsleveshez; burgonyacsipszek; készételek a fentebb felsorolt

 termékekből.

 30    Kávé, tea, kakaó, csokoládé; csokoládéból készült termékek; növényi készítmények kávépótlóként való

felhasználásra; pótkávék; kávéval, teával, kakaóval készült italok; teák nem gyógyászati használatra; cukor,

természetes édesítők; étkezési szőlőcukor készítmények; rizs, tápióka, szágó; tészta, búzadara; liszt és

gabonakészítmények; szárított gabonapelyhek; kenyér, péksütemények, sütemények, briós, forró sütemények,

lepények, piték; édességek, cukorkaáruk; jégkrémek; méz; melasz, méhpempő emberi fogyasztásra, nem

gyógyászati célra; ánizsmag; csillag ánizs; maláta kivonat élelmiszerként való felhasználásra; aromák, az

illóolajok kivételével; aromás készítmények élelmiszerként való felhasználásra; élesztő, sütőpor; só; mustár; ecet;

szószok (fűszeres mártások); salátadresszingek; ketchup; majonéz; ételízesítők; sűrítőszerek élelmiszerkénti

felhasználásra; fűszernövények; fűszerek; tartósított zöldfűszerek; fagylaltok és jégkrémek; szendvicsek; pizzák;

rizs alapú snack ételek; tavaszi tekercs; sushi, tabulé (arab saláta); tortilla; tacok; készételek a fent felsorolt

 termékekből.

 31    Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti termékek (sem nem kész, sem nem átalakított); gabona (mag);

természetes gyep; friss gyümölcsök és zöldségek; algák fogyasztásra; friss gomba; friss kerti fűszernövények; élő

rákok, keménytestűek; halikra; növényi magvak; virághagymák; fák, cserjék; élő növények és virágok;

karácsonyfák; táplálékok, takarmányok és italok állatok részére; állatalomként használt termékek; maláta;

 horgászcsali (élő); élő állatok.

 32    Sörök, ásvány- és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; izotóniás italok; limonádék;
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gyümölcsitalok és gyümölcslevek; paradicsomlé; zöldséglevek (italok); szirupok italokhoz; készítmények italok

készítéséhez (kivéve teával, kávéval vagy kakaóval készült tej alapú italok); pasztillák és porok szénsavas

 italokhoz; esszenciák italok készítéséhez; készítmények likőrök készítéséhez.

 33    Alkoholos italok (kivéve sörök); aperitifek, ciderek, alkohol tartalmú koktélok, digesztív (emésztést

elősegítő) italok (likőrök vagy szeszesitalok), eaux-de-vie [gyümölcsből erjesztett párlatok]; szeszesitalok; borok;

 rum; vodka; whisky.

 35    Reklámozás; reklámszövegek publikálása; levélreklám (szórólapok, prospektusok, nyomtatott anyagok,

áruminták); kültéri reklámozás; reklámügynökségek; reklámidő kölcsönzése bármely hírközlési médiában;

segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; üzletvezetés; segítségnyújtás üzletvezetéshez,

hatékonysági szaktanácsadás; üzleti tanácsadás, tájékoztatás vagy információszerzés; szakmai konzultációk üzleti

ügyekben; irodai tevékenység, titkársági szolgáltatások; könyvelés; irodagépek és készülékek kölcsönzése

(távközlési berendezések és számítógépek kivételével); árusító automaták kölcsönzése, újság-előfizetések

intézése; elektronikus újság-előfizetések intézése; telefon-előfizetések intézése; mobil telefon előfizetések,

személyhívó szolgáltatások intézése; előfizetések intézése távközlési szolgáltatásokhoz, világméretű

számítógépes hálózat (Internet) szolgáltatásokhoz vagy privát hálózathoz (intranet), távközlési számítógépes

hálózathoz vagy adattovábbítási hálózathoz való hozzáférést biztosító szolgáltatóhoz; adatbázis vagy multimédia

szerverközpont előfizetések intézése; előfizetés telematikai szolgáltatásra, telematikai eszközöket alkalmazó

adatátviteli szolgáltatásra; előfizetés számítógépes hálózathoz vagy adatközlő hálózathoz való hozzáférést

biztosító központi szolgáltatásra; előfizetés televízió vagy rádióprogramokra, videofelvételekre, hangfelvételekre,

audiovizuális programokra; előfizetés számítógépes adatbázisra; távközlési és multimédia hálózatok

adminisztratív menedzsmentje és felügyelete; távközlési hálózatok működtetése és felügyelete területén nyújtott

segítségnyújtással kapcsolatos kereskedelmi szolgáltatások; export-import ügynökségek; kereskedelmi

információs ügynökségek; költség elemzés; piaci tanulmányok; piackutatás; közvéleménykutatás; árösszevetési

szolgáltatások; statisztikák összeállítása; közönségszolgálat; árverések; áruk bemutatása bármely kommunikációs

médiában kiskereskedelmi, nevezetesen értékesítési promóció célokra; kereskedelmi információ és tanácsadás

fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; vásárlási megrendelések ügyintézése; kiállítások és kereskedelmi vásárok

szervezése kereskedelmi vagy reklám célokra; szállodai üzletvezetés; számítógépes nyilvántartások kezelése;

információknak számítógépes adatbázisokba való összegyűjtése és rendezése; adatkutatás számítógépes

nyilvántartásokban mások részére; iratmásolás; mások javára, különböző áruféleségek összeállítása (kivéve ezek

szállítását), amely lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy kényelmesen megtekinthessék és megvásárolhassák

a fogyasztási cikkek széles spektrumát felölelő árukat a következő területekről: egészség, higiénia, élelmiszer,

ruházat, ékszerek, órák és órakészítés, szabadidő, kertészkedés, barkácsolás, szerszámok, belső- és kültéri

dekorációk, háztartási szerelvények és berendezések, szépségápolási termékek, tisztító termékek, autó fenntartási

termékek, sportcikkek, felnőtt és gyermekjátékok, konyhai és háztartási edények és cikkek, bőrből készült

termékek, papíráruk, elektromos háztartási készülékek, irodagépek, számítógépek, elektromos berendezések, hi-fi

felszerelések, televíziók, bútorok, telekommunikációs berendezések, telefonok, textiláruk, rövidáru cikkek,

járművek, nyomtatott anyagok, üzemanyag; kis- vagy nagykereskedelmi értékesítés, katalógusból postai úton

történő megrendelésre, kis- vagy nagykereskedelmi értékesítés az interneten vagy bármely elektronikus

távértékesítéssel történő forgalmazás az alábbi termékek tekintetében: mezőgazdasági-, kertészeti- és erdészeti

célú vegyi termékek (gombaölő szerek, gyomirtó szerek, rovarirtó szerek és parazitaölő szerek kivételével),

tartósítószerek virágokhoz, vegyi termékek bőr és textilanyagok vízhatlanításához, vegyi termékek textilanyagok

élénkítésére, trágyák, műtrágyák, nyomelem készítmények növények részére, termőföld, cserzőanyagok,

ragasztók ipari célra, ragasztószerek, enyvek ipari célra, poszterekhez, tapétákhoz, bőrhöz, ragasztások

szétválasztására szolgáló termékek, oldószerek lakkokhoz, facellulóz, oldószerek lakkokhoz, fényérzékeny

exponálatlan filmek, kémiai adalékanyagok motorolajhoz és benzinhez, fagyálló anyagok, fékfolyadékok,

gumiabroncs javítására szolgáló készítmények, aceton, sósav, desztillált víz, savas víz akkumulátorok feltöltésére,

hidrogén-peroxid, színezékek, festékek és lakkok (szigetelők kivételével), bevonóanyagok (festékek), töltött

festékpatronok nyomtatókhoz és fénymásolókhoz, rozsda elleni és fakonzerváló védőszerek, hígítók és
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kötőanyagok színezékekhez, lakkokhoz és festékekhez, festőanyagok, cipőfestékek, üvegező gitt, fehérítő

készítmények és más anyagok mosodai célra, tisztító-, fényesítő, zsírtalanító és súrolószerek és termékek, Javelle

víz (vizes kálium-hipoklorit), folteltávolitó szerek, lágyítószerek, kékítőszerek, festékeltávolító készítmények,

csiszolópapír, rozsdaeltávolító szerek, súroló oldatok, vízkőeltávolító szerek háztartási használatra, mosószerek

nem a termelési eljárás során való és nem gyógyászati felhasználásra, készítmények lefolyócsövek tisztításához,

padlófényesítő viaszok, cipőviaszok, ablaktisztító folyadékok, ragasztóanyagok kozmetikai használatra,

szappanok, parfümök, kölnivizek, illóolajok, dezodorok személyes használatra (illatszerek), kozmetikumok,

hajápoló termékek, hajfestékek, samponok, fogkrémek, szájvizek nem gyógyászati célra, szőrtelenítő szerek,

sminkek és sminklemosó termékek, borotválkozószerek, borotvaszappanok, borotválkozás utáni arcszeszek,

testápolási cikkek, körömlakkok és körömlakklemosók, kozmetikai fogyasztószerek, kozmetikai készítmények

fürdéshez és bőr barnításhoz, dekormatricák kozmetikai használatra, fogprotézisek fényezésére és tisztítására

szolgáló készítmények, kozmetikai vattapálcikák, vatta kozmetikai használatra, kozmetikai lemosószerekkel

impregnált kendők, napvédő készítmények (barnító kozmetikai termékek), kisállat samponok, füstölők, illatosított

fa, potpurrik, ipari olajok és zsírok, kenőanyagok, tüzelőanyagok (beleértve a motorbenzint is), motorolajok,

üzemanyagok, diesel olajok, nem vegyi üzemanyagadalékok, gyertyák és kanócok (világításhoz),

faggyúgyertyák, illatosított gyertyák, tűzgyújtók, tüzelési brikett, denaturált szesz, faszén (tüzelőanyag), tüzelőfa,

zsír bőrökhöz, zsír cipőkhöz, gyógyszerészeti, állatgyógyászati termékek, gyógyászati és intim higiéniai

termékek, feltöltött elsősegély ládák, diétás anyagok, italok és élelmiszerek gyógyászati célra, gyógyászati

fogyasztó készítmények, gyógyhatású teák, főzetek, gyógyitalok, vitaminkészítmények, nyomelem készítmények

emberi és állati fogyasztásra, táplálék kiegészítők gyógyászati célra, ásványi táplálék kiegészítők, bébiételek és

tejfehérje alapú csecsemőtápszerek, kötszerek, fogászati protézisragasztók, fertőzésgátló szerek, fertőtlenítőszerek

orvosi és higiéniai célra (kivéve szappanok), égési sérülések kezelésére szolgáló szerek, napvédő készítmények

(leégés elleni készítmények), nedvszívó tampon, egészségügyi kendők, pelenkabetétek és nadrágok, menstruációs

tamponok, párnák szoptatáshoz, sterilizáló készítmények, dezodorok nem személyes használatra, oldatok

kontaktlencsékhez, légtisztító készítmények, rovar elleni szerek, rovarölők, rovarriasztók, gombaölők, gyomirtók,

nyakörvek állatoknak paraziták ellen, rovarriasztó szerek kutyáknak, állatok fürdetésére szolgáló készítmények,

építőanyagok fémből, fémből készült vízcsövek, fémlétrák, nem mechanikus orsók (fémből) flexibilis csövekhez,

fémből készült térelválasztók és kerítések, széfek, nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek, nem elektromos

fémzárak, fémtömegcikkek, fémből készült csövek és csővezetékek, fémláncok, fémgyűrűk, csuklópántok

fémből, keretek, ajtó- és ablakkeretek fémből, fém ajtók és ablakok, tűzbakok, kandalló védőrácsok fémből,

kulcsok, lakatok, fém postaládák, üres szerszámos ládák fémből, fémfonal kötözési célokra, antennavezetékek,

fémdobozok, ládák, szekrények, kosarak és tárolók, alumíniumfóliák, ruhaakasztók fémből, sátorcövekek fémből,

seprűnyelek fémből, zárókupakok és csatok palackokhoz fémből, rögzített törülközőadagolók fémből, fém

rendszámtáblák, csengők, művészeti tárgyak fémből, szerszámgépek, nem kézzel működtetett kézi szerszámok,

motorok és hajtóművek (nem szárazföldi járművekhez), gyújtógyertyák robbanómotorokhoz, nem elektromos

sebességváltó tengelykapcsolók és erőátviteli szíjak (nem szárazföldi járművekhez), elektromos kézi fúrógépek,

sűrített levegős szivattyúk, pengék (gépalkatrészek), elektromos kések, -vésők és -ollók, elektromos

ragasztópisztolyok, festőpisztolyok, gáz hegesztőpisztolyok és forrasztóvasak, fűnyíró gépek, mechanikus

csévélők flexibilis csövekhez, nem mechanikusan működtetett mezőgazdasági eszközök, légpumpák

akváriumokba, elektromechanikus élelmiszer- és italgyártó gépek, elektromos gépek és élelmiszerfeldolgozók,

mosó- és mosogató gépek, centrifugák, porszívók, zsákok porszívókhoz, elektromos parkettafényesítő gépek,

elektromos cipőfényesítő gépek, elektromos tisztító gépek és berendezések, varró- és kötőgépek, könyvkötő

berendezések, kézzel működtetett kéziszerszámok és eszközök, nem elektromos vágóeszközök, villák, kanalak

nem horgászathoz és nem gyógyszerekhez, vágófegyverek, ollók, nyíró ollók, fűrészek, csavarhúzók,

metszőollók, kacsozókések, kézzel működtetett kéziszerszámok és eszközök kertészkedéshez, gereblyék, lapátok,

csákányok, ásók, fogók, kalapácsok, (kézzel működtetett) fűnyírók, készülékek növényi paraziták irtására,

rovarirtó permetezők, mechanikus eszközök élelmiszerek aprítására és darabolására, nem elektromos

konzervbontók és konzervnyitók, diótörők, borotvák, borotvapengék, borotválkozó készletek, körömcsipeszek és
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körömreszelők, köröm vágók, manikűr- és pedikűrkészletek, elektromos és nem elektromos hajnyírógépek

személyes használatra, elektromos és nem elektromos szőrtelenítő készülékek, szőrtelenítő csipeszek,

tudományos (nem gyógyászati) célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai,

súlymérö, egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti)- és életmentő berendezések és felszerelések, elektromos

energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek

és berendezések, anyagok elektromos vezetékekhez (huzalok, kábelek), elektromos kapcsolók, dugaszoló

aljzatok, konnektorok és egyéb érintkezők, biztosítékok, dugaszoló aljzatfedelek, elektromos elemek, telepek

világításhoz, villanyvasalók, hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására vagy másolására szolgáló készülékek,

erősítők, fejhallgatók, hangszórók, mágneses felvételi hordozók, hanghordozók, mágneses és optikai lemezek,

audio és video kompaktlemezek, DVD lejátszók, videokamerák, videoszalagok, faxgépek, telefonkészülékek,

telefon adapterek, akkumulátortöltők telefonokhoz, tokok, tartók és dobozok mobiltelefonokhoz és

telefonkészülékekhez, üzenetrögzítők, tévékészülékek, antennák, vetítőberendezések és vásznak, villanólámpák

(fényképészet), exponált filmek, speciális tokok fényképészeti készülékekhez és műszerekhez, diktafonok,

pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések, számítógépek, számítógép-perifériák, olvasók

(adatfeldolgozó eszközök), számítógépes szoftverek, hajlékony lemezek, modemek, elektronikus határidőnaplók,

játékgépek kizárólag televízió készülékkel való használatra, különálló elektronikus kijelzők vagy monitorok,

videó játékkazetták, távcsövek, szemüvegek, szemüvegtokok, integrált áramkörös kártyák (smart kártyák),

mágneskártyák, telefonkártyák, iránytűk, úszóövek és -mellények, búvármaszkok és búvárruhák, mérlegek,

védősisakok, balesetvédelmi eszközök személyes használatra, balesetvédelmi hálók, védőruhák balesetek,

sugárzás és tűz ellen, barométerek, alkoholszondák, tűzoltókészülékek, homokórák, elektromos zárak, elektromos

ajtócsengők, riasztóberendezések, betörés elleni riasztókészülékek, mágnesek, díszítőmágnesek, orvosi-,

fogászati- és állatorvosi készülékek és eszközök, inhaláló készülékek, varratanyagok, óvszerek, cumisüvegek,

cumisüveg cumik, cumik csecsemők számára, gumiból vagy szilikonból készült cumik etetéshez, orvosi

hőmérők, világító-, fűtő-, gőzfejlesztő-, főző-, hűtő-, szárító- szellőztető, légkondicionáló, fertőtlenítő és vízellátó

berendezések, egészségügyi berendezések, légfrissítő- és -tisztító berendezések, elektromos ventillátorok

személyes használatra, víztisztító készülékek, sterilizátorok, ivóvízszűrők, konyhai elszívó ernyők, hűtőládák,

elektkromos kukták, főzőedények, elektromos cumisüveg melegítők, elektromos vízforraló kannák, grillsütők,

hűtőtáskák, sütők, tűzhelyek, mikrohullámú sütők (főzéshez), fagyasztók, hűtőberendezések, gázgyújtók,

kenyérpirítók, elektromos kávéfőzőgépek, elektromos olaj sütők, jégkészítő gépek, hajszárítók, elektromos

ruhaszárítók, lábmelegítők, villanykörték és villanylámpák, lámpák, fényszórók és lámpák járművekhez,

járművek, szárazföldi-, légi- vagy vízi helyváltoztató eszközök, kerékpárok, anyagmozgató kézikocsik, utánfutók

(járművek), napellenzők gépkocsikba, irányjelzők járművekhez, szélvédötörlők, visszapillantó tükrök, belső

tömlők és abroncstüskék, tömör gumiabroncsok járműkerekekhez, fejtámaszok és biztonsági övek járműüléshez,

biztonsági gyermekülések járművekhez, kerékpárpumpák, babakocsik, rollerek, védőhuzatok, üléshuzatok

járművekhez, csomagtartók, kerékpártartók és síléctartók járművekhez, sport babakocsik, lopásgátló szerkezetek

járművekhez, bevásárlókocsik, talicskák, lőfegyverek, lőszerek és lövedékek, robbanószerek, tűzijátékok,

petárdák, légpisztolyok (fegyverek), karabélyok, puskák, puskatokok, könnygáz fegyverek, spray-k önvédelmi

célokra, vállszíjak fegyverekhez, tölténytáskák, jelzőrakéták, ékszer termékek, ékszerek, drágakövek, nemes

fémből készült ékszertartók, ékszerdobozok, órák és más időmérő eszközök, karórák és óraszíjak,

mandzsettagombok, nyakkendőtűk, kulcskarikák (díszek, fityegők), nemes fémből készült dobozok, szobrocskák,

nippek nemesfémből, műalkotások nemesfémből vagy drágakőből, hangszerek és hangszerek alkotórészei, zenélő

dobozok, húrlábak hangszerekhez, hangvillák, hangszertokok, papír, karton (nyers, félkész állapotban vagy

papírárukhoz), karton cikkek, csomagolásra szolgáló papír- vagy műanyag zsákok, zacskók és fóliák, papírívek

(papíráruk), nyomtatott anyagok, könyvkötészeti anyagok, fényképek, papíráruk, ragasztóanyagok papírárukhoz

vagy háztartási célra, anyagok művészek részére, ecsetek, festékkészletek (iskolai használatra), írógépek és irodai

cikkek (bútorok kivételével), tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével), iskolaszerek, borítékok,

irattartók, albumok, könyvek, folyóiratok, almanachok, brosúrák, füzetek, író- vagy rajzfüzetek, naptárak,

litográfiák, metszetek, festmények, poszterek, földrajztérképek, újságok, orsók írógépszalagokhoz,
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bélyegzőgépek, ragasztószalag adagolók (irodai cikkek), sminkeltávolító kendők papírból, eldobható papír vagy

cellulóz nadrágpelenkák, papír kávéfilterek, kaparós matricák, papír vagy műanyag szemeteszsákok, zacskók

mikrohullámú sütőhöz, jelzőtáblák papírból vagy kartonból, egészségügyi papír, asztalneműk papírból, papír

kéztörlők, papírzsebkendők, üdvözlőlapok, levelezőlapok, szabásminták, rózsafüzérek, földgömbök, kaucsuk,

guttapercha, gumi, azbeszt, csillám, vízhatlan tömítések vagy szigetelések, vízzáró gyűrűk, félkész

műanyagtermékek, kitömő anyagok csomagoláshoz, dugaszoló- és szigetelőanyagok, rugalmas csövek, nem

fémből, locsolócsövek, virágok elrendezésére szolgáló habtermékek (virágtartók), üveggyapot szigeteléshez,

hangszigetelő anyagok, vakításgátló filmek ablakokra, szigetelő kesztyűk, szigetelő lakkok, papírok, tapaszok és

szövetek, tömítőanyagok csatlakozásokhoz, gumitáskák, -borítók és -tömlők csomagolás céljára, gumigyűrűk és

dugók, elasztikus vagy műanyag szálak nem textilipari használatra, bőr és bőrutánzat, állatbőrök, irhák és

gereznák, utazóládák, bőröndök és kisméretű táskák, esernyők, napernyők és sétapálcák, ostorok, hámok,

nyergesáruk, kézitáskák, strandtáskák, kofferek, úti készletek és bőröndök, piperetáskák (üres), kozmetikai

készletdobozok, bevásárló hálók és táskák, hátitáskák, sporttáskák (kivéve azokat, amelyek a termék tárolására

szolgálnak), kerekes bevásárlótáskák, ruhatáskák utazáshoz, iskolatáskák, irattárcák, névjegytartók, kártyatartók,

diplomatatáskák, aktatáskák (bőráruk), kulcstartók (bőrből), erszények aprópénzekhez, üres szerszámtáskák

bőrből, kalapdobozok bőrből, kenguruk és hordozókendők gyermekek hordozására, nyakörvek és ruhák

állatoknak, nem fém építőanyagok, cement, beton, bevonatok, gipsz, kő, márvány, faanyag, fűrészáru, faburkolat,

táblás faburkolat, furnérlemez, parkettafák, gipszvakolat, kavics, sóder, tégla, ablaküveg, nem fémből készült

merev csövek építéshez, bevonatok, burkolatok és bélések (építkezéshez), padlóburkoló mozaiklapok nem

fémből, kémények nem fémből, ablakok és ajtók nem fémből, külső redőnyök nem fémből és nem textilből,

úszómedencék, vízvezetékek nem fémből, mobil épületek nem fémből, akvárium (szerkezetek), bútorok,

árubemutató standok, tükrök (ezüstözött üveg), keretek (nem építkezési célra), művészeti tárgyak fából, viaszból,

gipszből, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból,

kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékkőből és mindezek pótanyagaiból vagy műanyagból, nem fémből

készült kosarak és tálcák, csomagoló tartályok műanyagból, fa vagy műanyag dobozok, kennelek és fekhelyek

lakásban tartott kisállatoknak, kaparófa macskáknak, hirdetőtáblák, munkapadok, hímző rámák, rendszámtáblák

nem fémből, fából vagy műanyagból készült jelzések, nem fémből készült és nem világító házszámok, nem fém

és nem elektromos lakatosipari termékek, zsanérok, csapok, nem fémből, járókák, bölcsők, bébikompok, pallók

nem fémből, ágyneműk (kivéve vászonhuzatok), ágyak, kemping hálózsákok, vánkosok, párnák, fej párnák,

hengerpárnák, ágyalapok, matracok, vállfák és ruhazsákok, függönykarikák, függönyrudak, függönyakasztók,

ajtókilincsek nem fémből, rögzített törülközőadagolók nem fémből, szekrények palackok részére

(palackállványok), palackdugók, seprűnyelek nem fémből, esemyőtartók, létrák fából vagy műanyagból,

műanyag dekoráció ételek díszítéséhez, szívószálak, lemezelt beltéri lamellás árnyékolók, próbababák, nem

elektromos eszközök és tárolók háztartási vagy konyhai használatra, fésűk és szivacsok, kefék (ecsetek

kivételével), seprűk, mosdótálak, kefegyártáshoz használt anyagok, takarítószerek, acélgyapot, háztartási

kesztyűk, tisztítórongyok, szarvasbőr tisztítási célokra, üveg-, porcelán- és fajansz eszközök konyhai és asztali

edénynemű céljára, edénykészletek, hőszigetelt tartályok élelmiszerekhez és innivalókhoz, ivókulacsok

utazóknak, nem elektromos hordozható hűtőtáskák, étkészlet kések, kanalak és villák kivételével, vázák,

gyertyatartók, gyertyaoltók, piknikkosarak edénykészlettel, dugóhúzók, palacknyitók, fémdobozok

papírtörölközők adagolására, törölköző tartók és gyűrűk, szappan- és egészségügyi papír adagolók,

egészségügyipapír-tartók, éjjeliedények, ruhaszárító állványok, ruhacsipeszek, szemeteskukák, vasalóállványok

és vasalóállvány huzatok, izotermikus zsákok, rovarcsapdák, virágcserepek, kaspók nem papírból, alomdobozok

házi kedvenceknek, alomtálcák házi kedvenceknek, ketrecek házi kedvenceknek, fésűk állatoknak,

öntözőeszközök, kertészkesztyűk, borotvaecsetek, fogkefék, fogselymek, szappandobozok, fogpiszkálók,

kozmetikai cikkek, piperetáskák, parfümpermetezők, parfümszórók, hordozható bébifürdőkádak, cipőkanalak,

malacperselyek nem fémből, művészeti tárgyak porcelánból, terrakottából vagy üvegből, kötelek (nem gumiból,

továbbá nem teniszütőkhöz vagy hangszerekhez használt húr), zsinegek, sátrak, ponyvák (nem tűzoltó ponyva

sem babakocsi ernyő), vitorlák (vitorlázat), textilanyagokból készült zsákok és zacskók csomagoláshoz, zsákok
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ömlesztett áruk szállítására és tárolására, tömőanyagok (nem gumiból vagy műanyagból), halászhálók,

függőágyak, kötözőfonalak nem fémből, cérnák és fonalak textilipari használatra, gyapjúfonal, elasztikus vagy

műanyagszálak és cérnák textilipari használatra, szövetek, bútorszövetek, kárpitok, ágyneműk és háztartási

lenvásznak, asztalterítők nem papírból, lepedők, párnák, ágyterítők, fürdőszobai vászonneműk ruházat

kivételével, textil arctörlő kendők és törölközők, tapéták textilanyagokból, textil vagy műanyag függönyök, nem

papírból készült asztalterítők, viaszosvásznak (asztalterítők), hálózsákok, textil kozmetikai kendők smink

eltávolításához, szúnyoghálók, háztartási lenvásznak, címkék textilből, textil árnyékolók, textil zsebkendők,

ruházat, övek, kesztyűk (ruházat), nadrágtartók, kalapok, lábbelik, zoknik, harisnyák, harisnyanadrágok, cipők

(kivéve ortopédcipők), papucsok, csizmák, talpbetétek, strandcipők, sícipők, sportcipők, sapkák, fürdőruhák és

fürdőnadrágok, sportruházat (kivéve búvárruha), alvómaszkok, rövidáru (cérnák és fonalak kivételével),

paszományáruk, csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok, gombok, ruhakapcsok és fűzőlyukak, gombostűk és

tűk, patentkapcsok, művirágok és -gyümölcsök, nyakkendőtűk, tépőzárak és patentkapcsok ruházathoz, csatok

(ruha kiegészítő), díszjelvények, kitűzők, kalapdíszek nem nemesfémből, hajdíszek, hajpántok és hajhálók, hajtűk

és hajcsatok, hullámcsatok, parókák, zipzárak, cipőfűzők, cipőcsatok, kapcsok, gombok, csatok nadrágtartóhoz,

övcsatok, rugalmas szalagok, fodrok, redők ruházathoz (csipke paszományok), hőre tapadó foltok díszítésre vagy

textiláruk javítására (rövidáruk), varródobozok, szőnyegek és takarók, gyékények, lábtörlők, linóleumok,

padlóburkolatok (kivéve padlócsempe és festék), falvédők (nem textilből), autókárpitok, fürdőszoba szőnyegek,

tornaszőnyegek, csúszásmentes gyékények, műfű, játékok, játékszerek, robogók (játék), trükkös játékok,

karácsonyi pukkanó bonbonok, karácsonyfadíszek kivéve világító cikkek és édességek, parti kellékek (játékok),

játékmaszkok, játék sárkányok, játékkártyák, torna- és sporteszközök (kivéve úszást segítő eszközök, ruházat,

lábbeli és szőnyeg), horgászbotok, horgászorsók, halhorgok, edzőgépek és testépítő berendezések, szobakerékpár,

játékszerek házi kedvenceknek, érmebedobásos játékautomaták, játékok és játékgépek, amelyek nemcsak

televízió készülékkel, kijelzővel vagy monitorral használhatók, hús, hal-, baromfi- és vadhús, húskivonatok,

hentesáru, krokettek, tartósított, szárított, fagyasztott és főtt gyümölcsök, gombák és zöldségek, gyümölcspépek

és saláták, zöldségsaláták, hús-, hal-, zöldség- és gyümölcskonzervek, dzsemek, lekvárok, kompótok, étkezési

zselé, virágporkészítmények (élelmiszer), algakivonatok étkezésre, tartósított szójabab étkezésre, fehérjék emberi

fogyasztásra, húsleves, krémlevesek, levesek, zöldséglevek főzéshez, tojás, tej, vaj, tejszín, joghurt, sajtok és más

tejtermékek, étkezési olajok és zsírok, készítmények erőleves készítéséhez, burgonyaszirom, kávé, tea, kakaó,

csokoládé, csokoládétermékek, növényi készítmények pótkávéként való használatra, pótkávé, kávé-, tea,- kakaó-

és csokoládé felhasználásval készült italok, teák nem gyógyászati célra, cukor, természetes édesítőszerek, étkezési

szőlőcukor készítmények, rizs, tápióka, szágó, száraztészták, búzadara, liszt és gabonakészítmények, szárított

gabonapelyhek, kenyér, tésztafélék, cukrászkészítmények, briós, forró tészták, piték, édességek, cukorkaáru,

fagylaltok, méz, szirupok és melasz, méhpempő emberi fogyasztásra, nem gyógyászati célból, ánizs, csillagánizs,

malátakivonat emberi fogyasztásra, nem esszenciális olaj eredetű aromák, aromás készítmények élelmiszerekhez,

élesztő, sütőpor, só, mustár, ecet, szószok (salátaöntetek), dresszingek salátákhoz, ketchup, majonéz,

ízesítőszerek, sűrítőszerek főzéshez, fűszenövények, fűszerek, tartósított kerti gyógynövények, fagylaltok és

jégkrémek, szendvicsek, pizzák, rizs alapú snack-ek, tavaszi tekercs, sushi, tabulé (arab saláta), tortillák, tacok,

mezőgazdasági-, kertészeti- és erdészeti termékek (nem feldolgozott, sem átalakított), magvak, természetes gyep,

friss gyümölcs és zöldség, alga emberi fogyasztásra, friss gomba, friss kerti gyógynövények, élő rákok,

keménytestűek, halikra, vetőmagvak, virághagymák, fák, cserjék, élő növények és virágok, karácsonyfák,

táplálékok és italok állatoknak, alomtermékek, maláta, élő horgászcsali, élőállatok, sörök, ásvány- és szénsavas

vizek és egyéb, nem alkoholos italok, izotóniás italok, limonádék, gyümölcsitalok és gyümölcslevek,

paradicsomlé, zöldséglevek (italok), szirupok italokhoz, készítmények italok készítéséhez (kivéve a teával,

kávéval vagy kakaóval készült tejesitalok), pasztillák és porok szénsavas italokhoz, esszenciák italok

készítéséhez, készítmények likőrök készítéséhez, alkoholos italok (sörök kivételével), aperitifek, almaborok,

alkohol tartalmú koktélok, digesztív, emésztést elősegítő italok (likőrök és szeszesitalok), eaux-de-vie

[gyümölcsből erjesztett párlatok], szeszesitalok, borok, rum, vodka, whisky, dohány, dohányzási cikkek, gyufák,

öngyújtók, cigaretta és szivardobozok és -tartók, zsebben hordozható eszközök cigarettasodráshoz, cigaretta
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 szopókák, hamutartók, szivarvágók, cigarettapapírok, pipák, pipatisztítók.

 41    Oktatás; képzés; gyakorlati képzés (szemléltetés); számítógépek, telefonok és telekommunikációs eszközök

programozásására, telepítésére, működtetésésre és karbantartására vonatkozó képzés és oktatás; szórakoztatás;

múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); vidámparkok; sporttevékenységek; egészségklub szolgáltatások

(testnevelés); sportlétesítmények biztosítása; sportversenyek szervezése; klubszolgáltatások (szórakozás vagy

oktatás); kulturális tevékenységek, könyvek és magazinok megjelentetése; nem reklámszövegek megjelentetése;

könyvkölcsönzés; kiadványszerkesztés; könyvekkel és online folyóiratokkal kapcsolatos kiadványszerkesztés;

online elektronikus kiadványok biztosítása (nem letöhhető); elektronikus könyvtárszolgáltatások elektronikus

információk, audió- vagy videó információk és adatok, játékok és szórakoztatás biztosítására; on-line játékok

biztosítása számítógépes hálózaton; zeneszerzői szolgáltatás; show és filmgyártás; mozifilmek,

televíziókészülékek, videoszalagok, lemezfelvételek, hangfelvételek, audio berendezések, videokamerák,

videolejátszók, rádió- és televízió berendezések, mozgóképi vetítőgépek, mozgóképi készülékek és kiegészítők,

színházi és előadási díszletek kölcsönzése; sportfelszerelések (kivével járművek) és búvárfelszerelések

kölcsönzése; oktató vagy szórakoztató jellegű versenyek megszervezése és lebonyolítása; kollokviumok,

konferenciák, kongresszusok megszervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktató célú kiállítások

megszervezése; helyfoglalás show műsorokra, szórakoztató rendezvényekre, sport- és kulturális eseményekre;

jegyirodai szolgáltatások (szórakoztatás); nyereményjáték működtetése; információ szolgáltatás oktató vagy

szórakoztató rendezvényekről; rádiós- és televíziós szórakoztató rendezvények; rádió- és televízióprogramok

készítése; digitális fotószolgáltatás; fényképezés; fotóriportok készítése; riporteri szolgáltatások; videofilmezés;

videoszalagok vágása; mikrofilmezés; fordítói szolgáltatások; online konferenciák, csoportok és vitafórumok

szervezése és lebonyolítása; (nem letölthető) digitális zeneszolgáltatás internetről nevezetesen online

zeneszolgáltatás (nem letölthető) az internetről; (nem letölthető) digitális zeneszolgáltatás internetes

weboldalakról (MP3 formában) nevezetesen online zeneszolgáltatás (nem letölthető) internetes weboldalakról

 (MP3 formában).

 ( 111 )  224.329

 ( 151 )  2018.04.26.

 ( 210 )  M 17 03437

 ( 220 )  2017.10.26.

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  VALOMA

 ( 511 ) 5    Nőgyógyászati célú gyógyszerkészítmények az onkológiai és immunterápiás felhasználásra szolgáló

 készítmények kivételével.

 ( 111 )  224.330

 ( 151 )  2018.04.26.

 ( 210 )  M 17 03431

 ( 220 )  2017.10.26.

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  PELVENTA

 ( 511 )  5    Nőgyógyászati készítmények, kivéve onkológiai termékek.

 ( 111 )  224.331

 ( 151 )  2018.04.26.

 ( 210 )  M 17 03436

 ( 220 )  2017.10.26.

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  SINTON

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények nőgyógyászati használatra; nőgyógyászati készítmények.
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 ( 111 )  224.332

 ( 151 )  2018.04.26.

 ( 210 )  M 17 02700

 ( 220 )  2017.08.28.

 ( 732 )  The Sunrider Corporation dba Sunrider International, Torrance, California (US)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  21    Vákuumos palackok; hőszigetelt tartályok élelmiszerekhez vagy italokhoz; bögrék; rázópalackok;

 kozmetikai ecsetek; arcpúder-ecsetek; rúzsecset; szemecset; ajakecset.

 ( 111 )  224.333

 ( 151 )  2018.04.26.

 ( 210 )  M 17 02701

 ( 220 )  2017.08.28.

 ( 732 )  The Sunrider Corporation dba Sunrider International, Torrance, California (US)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  21    Vákuumos palackok; hőszigetelt tartályok élelmiszerekhez vagy italokhoz; bögrék; rázópalackok;

 kozmetikai ecsetek; arcpúder-ecsetek; rúzsecset; szemecset; ajakecset.

 ( 111 )  224.334

 ( 151 )  2018.04.26.

 ( 210 )  M 17 03430

 ( 220 )  2017.10.26.

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  DINARA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  224.335

 ( 151 )  2018.04.26.

 ( 210 )  M 17 02800

 ( 220 )  2017.09.06.

 ( 732 )  Naturhun Kft., Herceghalom (HU)

 ( 541 )  Naturhun, ahol a vadászat kezdődik...

 ( 511 )   41    Vadászatok szervezése.

 ( 111 )  224.336

 ( 151 )  2018.04.26.

 ( 210 )  M 17 03435

 ( 220 )  2017.10.26.

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
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 ( 541 )  SINELLA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  224.337

 ( 151 )  2018.04.26.

 ( 210 )  M 17 03434

 ( 220 )  2017.10.26.

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  RINOREX

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  224.338

 ( 151 )  2018.04.26.

 ( 210 )  M 17 03432

 ( 220 )  2017.10.26.

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  RINOLTON

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  224.339

 ( 151 )  2018.04.26.

 ( 210 )  M 17 03032

 ( 220 )  2017.09.26.

 ( 732 )  Marton Péter, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Őr Mária ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia

vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és

berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses

adathordozók, hanglemezek; cd-k (kompakt lemezek), dvd-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek

érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések,

 számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek.

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

  38    Távközlés.

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

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

 ( 111 )  224.340

 ( 151 )  2018.04.26.

 ( 210 )  M 17 02962

 ( 220 )  2017.09.19.

 ( 732 )  Ujhelyi Balázs, Veszprém (HU)
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 ( 740 )  Dr. Szigeti Balázs, Veszprém

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Audio felvételek; audiovizuális felvételek; filmek, mozgófilmek; letölthető elektronikus hírlevelek.

 24    Anyagok fehérneműkhöz; anyagok köztes béléshez; anyagok ruhakészítéshez; anyagok ruházati cikkek

 készítéséhez.

 25    Baseball sapkák; divatkalapok; csuklyák, kapucnik [ruházat]; divatos kalapok, fejkendők; esőkalapok;

fejkendő; homlokpánt; sapkák; sportsapkák; alkalmi öltönyök; alkalmi, elegáns ingek, frakkingek; alsóingek,

trikók; alsónadrágok; alsóruházat; alsórészek [ruházat]; bikinik; blézerek; blúzok; bő szárú rövidnadrágok; bő

szárú szabadidős nadrágok; bőrövek; bőrövek [ruházat]; bőrruhák; bőrruházat; bugyik; chino nadrágok; chaps

nadrág (ruházat); cső felsők; derékszíjak, övek; dzsekik; edző nadrág; egyberészes fürdőruhák [hurkolt/

kötöttáruk]; egyrészes ruhák; eső elleni viselet; esőálló ruházat; esőkabátok; farmerdzsekik; farmerkabátok;

farmernadrágok; farmerruházat; favágó-kockás dzsekik; fehérnemű kismamáknak; fehérnemű; felsőkabátok;

felsőruházat; fejpánt, izzadás felfogására; férfi alsóneműk; férfi és női dzsekik, kabátok, nadrágok, mellények;

férfi és női fürdőruhák és fürdőnadrágok; férfi és női ingek; férfi felsőruházat; férfi fürdőnadrágok; férfi kabátok;

férfi öltönyök; férfi zoknik; férfi ruházat; fiú felsőruházat; fiú ruházat; fürdőruhák, fürdődresszek; fürdőruhák,

úszódresszek; futómezek; futónadrágok; futótrikók; galléros ingek; garbó nyakú felsők; garbó nyakú pulóverek;

gyapjú felsőrészek; gyermek felsőruházat; hálóing; hálóruhák; harisnyák; házikabátok; hódeszkás ruhák; hosszú

ujjú alsóingek; hosszú ujjú ingek; hosszú ujjú pulóverek; hosszú zakók; hosszúnadrágok; hosszúnadrágok,

nadrágok; hőszigetelt ruházat; időjárásálló felsőruházat; ingek; ingek legombolt gallérral; ingelők, ingblúzok;

jégeralsók; kabátok, dzsekik; kabátok nőknek; kámzsák; kapucnis felsők; kapucnis pulóverek; kemény ingmellek,

plasztronok; kerékpáros ruházat; kisgyermek ruházat; kismama ruházat; kordbársony ingek; kötények; kötött

 dzsekik, kabátok; lányka ruhák; legging nadrágok, cicanadrágok; melegítő felsők.

A rovat 102 darab közlést tartalmaz. 
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