
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  224.497

 ( 151 )  2018.05.18.

 ( 210 )  M 17 02807

 ( 220 )  2017.09.08.

 ( 732 )  Németh Gábor, Tatabánya (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítők emberek számára, protein étrend-kiegészítők.

  28    Testnevelési és sportcikkek.

  30    Energiaszeletek, proteinnel dúsított energiaszeletek.

  32    Egyéb alkoholmentes italok, sportitalok.

 ( 111 )  224.575

 ( 151 )  2018.05.15.

 ( 210 )  M 17 03028

 ( 220 )  2017.09.25.

 ( 732 )  Hop Lun Brands Limited, Dublin 2 (IE)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  DORINA

 ( 511 )  25    Ruházati cikkek; fehérnemű; alsóruházat, fehérneműk; melltartók; hosszúnadrágok; fürdőruhák,

 úszódresszek; strandruházat; pizsama; sportruházat; pólók.

 ( 111 )  224.577

 ( 151 )  2018.05.15.

 ( 210 )  M 17 03031

 ( 220 )  2017.09.25.

 ( 732 )  Private Quality Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 100%, Tatabánya (HU)

 ( 740 )  Pozderka Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 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 )  224.578

 ( 151 )  2018.05.15.

 ( 210 )  M 17 00974

 ( 220 )  2017.03.23.

 ( 732 )  SCB Trade Kft. 1/1, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 3    Bőrápoló készítmények; bőrápoló kozmetikai krémek; bőrön használt kozmetikumok; folyékony krémek

(kozmetikumok); kollagén készítmények kozmetikai felhasználásra; kollagénkészítmények kozmetikai célokra;

kozmetikai krémek és tejek; kozmetikumok krémek formájában; nem gyógyhatású testápoló készítmények;

szappanok és gélek; szépségápoló folyadékok; szépségápoló kozmetikumok; szépségápoló szérumok;

 szépségápoló tej; szérumok kozmetikai alkalmazásra; testápoló gélek; testápoló zselék.

5    B-vitamin készítmények; c-vitamin készítmények; diétás ételkiegészítők; diétás táplálékkiegészítők;

étrend-kiegészítők állatok számára; étrendkiegészítő italok; főként magnéziumot tartalmazó

tápanyag-kiegészítők; folyékony vitaminkiegészítők; humán étrendkiegészítők; multivitaminok; multivitamin

készítmények; protein táplálékkiegészítők állatoknak; protein étrend-kiegészítők; élelmi rostok;

táplálékkiegészítők; táplálékkiegészítők különleges diétát igénylő személyek részére; táplálékkiegészítők nem

gyógyászati használatra; táplálkozási kiegészítők; vegyes vitaminkészítmények; vitamin cseppek; vitamin és

ásványi anyag kiegészítők; vitamin italok; vitamin kiegészítők; vitaminkészítmények; vitaminkészítmények

 ételkiegészítők formájában; vitaminok és vitamin-készítmények; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők.

 32    Zöldséglevet tartalmazó alkoholmentes italok; vizek; víz; vitamintartalmú italok; vitaminnal dúsított

alkoholmentes italok; tápanyaggal dúsított italok; sportitalok; proteinnel dúsított sportitalok; nem szénsavas

üdítőitalok; izotóniás italok [nem gyógyászati célokra]; izotóniás italok [nem gyógyászati használatra]; izotóniás

italok; gyümölcslevet tartalmazó alkoholmentes italok; gyümölcslevek; gyümölcslé; guarana italok; energiaitalok

 [nem gyógyászati használatra]; energiaitalok; elektrolitokat tartalmazó sportitalok.

 ( 111 )  224.579

 ( 151 )  2018.05.15.

 ( 210 )  M 17 01347

 ( 220 )  2017.04.26.

 ( 732 )  Geszler Kft., Mór (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 áru).

  39    Pincészet által készített áruk csomagolása és raktározása, palackozási szolgáltatások.

  43    Pincészetben nyújtott étel-ital ellátás (vendéglátás), pincészetben nyújtott időleges szállásadás.

 ( 111 )  224.580

 ( 151 )  2018.05.15.

 ( 210 )  M 17 02911

 ( 220 )  2017.09.15.

 ( 732 )  Denttinger Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  A mosoly öltöztet

 ( 511 )  3    Nem gyógyszeres fogkrémek.

  35    Reklámozás.

  44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.

 ( 111 )  224.581

 ( 151 )  2018.05.15.

 ( 210 )  M 17 03030

 ( 220 )  2017.09.25.

 ( 732 )  Hop Lun Brands Limited, Dublin 2 (IE)
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 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Ruházati cikkek; fehérnemű; alsóruházat, fehérneműk; melltartók; hosszúnadrágok; fürdőruhák,

 úszódresszek; strandruházat; pizsama; sportruházat; pólók.

 ( 111 )  224.582

 ( 151 )  2018.05.15.

 ( 210 )  M 17 02919

 ( 220 )  2017.09.18.

 ( 732 )  Goodmills Magyarország Malomipari Kft., Komárom (HU)

 ( 740 )  Dr. Bakos - Dr. Smied - Dr. Muraközi Ügyvédi Iroda, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,

 fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  224.583

 ( 151 )  2018.05.15.

 ( 210 )  M 17 02916

 ( 220 )  2017.09.17.

 ( 732 )  S.I.S. Sonitus Industrial Solutions Kft. 100%, Szombathely (HU)

 ( 740 )  Marton Zoltán, Szombathely

 ( 541 )  SISTEM belt

 ( 511 ) 7    Erőátviteli szíjak gépekhez; erőátviteli szíjak ipari alkalmazásokhoz; erőátviteli szíjak ipari gépekhez;

erőátviteli szíjak ipari alkalmazásokhoz használt gépekhez, motorokhoz és hajtóművekhez; erőátviteli szíjak

 mezőgazdasági gépekhez; erőátviteli szíjak nem szárazföldi járművekhez; erőátviteli szíjak tengeri járművekhez.

 12    Erőátviteli szíjak szárazföldi járművekhez; erőátviteli szíjak szárazföldi járművek hajtóműveihez;

 szárazföldi járművekhez való erőátviteli szíjak.

 ( 111 )  224.584

 ( 151 )  2018.05.15.

 ( 210 )  M 17 01439

 ( 220 )  2017.05.04.

 ( 732 )  Párizs Tető Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Őri Gábor, Budapest

 ( 541 )  360

 ( 511 )   21    Tányér, pohár, poháralátét.

 41    Zenés szórakoztatási szolgáltatások, zenés előadások szervezése, bemutatása, kulturális szolgáltatások,

kulturális szórakoztatási célú rendezvényszervezés, koncertek bemutatása, koncert szolgáltatások, filmek

 bemutatása, mozi (filmvetítési) lehetőségek biztosítása.

  43    Vendéglátási szolgáltatások (étel- és ital szolgáltatások), éttermi-, bár- és kávézói szolgáltatások.

 ( 111 )  224.585
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 ( 151 )  2018.05.15.

 ( 210 )  M 17 02566

 ( 220 )  2017.08.11.

 ( 732 )  THEO GROUP Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pápay Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás; ételkiszállítási szolgáltatások, azonnali fogyasztásra.

 ( 111 )  224.586

 ( 151 )  2018.05.16.

 ( 210 )  M 17 01761

 ( 220 )  2017.05.31.

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

 ( 541 )  Független Kisgazda- Földmunkás és Polgári Párt

 ( 511 )  35    Adatindexek összeállítása reklámcéllal, hirdetési felület kölcsönzése, közönségszolgálati szolgáltatások,

gazdasági előrejelzések; közvélemény kutatás; marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;

piaci tanulmányok; rádiós reklámozás; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták)

terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete távközlési médiumban; reklámozás; sajtófigyelés;

 statisztikák összeállítása; szabadtéri hirdetés; számítógépes nyilvántartások kezelése; televíziós reklámozás.

 41    Kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális célú rendezvények szervezése; zenés

szórakoztató rendezvények szervezése; szabadidős rendezvények szervezése; akadémiák (oktatás);

alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; audioberendezések kölcsönzése; elektronikus desktop kiadói

tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása; fotóriportok készítése; hangstúdiók szolgáltatásai; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás);

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális

vagy nevelési célú kiállítások szervezése; oktatás; oktatási tárgyú információk; on-line elérhető elektronikus

publikációk, nem letölthetők; online nem letölthető videók biztosítása; szemináriumok rendezése és vezetése;

 szimpóziumok szervezése és lebonyolítása.

 45    Politikai tevékenységgel összefüggő társadalmi szolgáltatások; társadalmi jellegű szolgáltatások (politikai

 párttevékenység).

 ( 111 )  224.587

 ( 151 )  2018.05.17.

 ( 210 )  M 17 03789

 ( 220 )  2017.11.23.

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

 ( 541 )  MILURAD

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  224.588

 ( 151 )  2018.05.17.

 ( 210 )  M 17 03790

 ( 220 )  2017.11.23.

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

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  224.589

 ( 151 )  2018.05.22.

 ( 210 )  M 17 02847

 ( 220 )  2017.09.12.

 ( 732 )  MEDITOP Gyógyszeripari Korlátolt Felelősségű Társaság, Pilisborosjenő (HU)

 ( 740 )  Dr. Pécsváradi János, Budapest

 ( 541 )  Doluric

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

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

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

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

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

 ( 111 )  224.590

 ( 151 )  2018.05.22.

 ( 210 )  M 17 02853

 ( 220 )  2017.09.13.

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

 ( 740 )  dr. Gál Réka, Budaörs

  

( 546 )

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

szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi; ügyintézése; értékesítési promóciós szolgáltatások; fogyasztói

hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és reklámszolgáltatások; marketing szolgáltatások; rádiós reklámozás;

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

 áruminták] terjesztése.

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

szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi; ügyintézése; értékesítési promóciós szolgáltatások; fogyasztói

hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és reklámszolgáltatások; marketing szolgáltatások; rádiós reklámozás;

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

 áruminták] terjesztése.

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

 önkiszolgáló éttermek; önkiszolgáló éttermek; vendéglátás.

 ( 111 )  224.591

 ( 151 )  2018.05.22.

 ( 210 )  M 17 02854

 ( 220 )  2017.09.13.

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

 ( 740 )  dr. Gál Réka, Budaörs

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi; célokból; áruk és
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szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi; ügyintézése; értékesítési promóciós szolgáltatások; fogyasztói

hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és reklámszolgáltatások; marketing szolgáltatások; rádiós reklámozás;

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

 áruminták] terjesztése.

 39    Áruszállítás; futárszolgálatok [üzenetek vagy áruk küldésére]; fuvarozás, áruszállítás; szállítás; termékek

 csomagolása.

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

 önkiszolgáló éttermek; önkiszolgáló éttermek; vendéglátás.

 ( 111 )  224.592

 ( 151 )  2018.05.22.

 ( 210 )  M 17 03358

 ( 220 )  2017.10.20.

 ( 732 )  Nehezen Definiálható Közösség, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dóczy Alpár, Debrecen

 ( 541 )  KIRAKAT ART

 ( 511 )   41    Kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése.

 ( 111 )  224.593

 ( 151 )  2018.05.22.

 ( 210 )  M 17 03364

 ( 220 )  2017.10.24.

 ( 732 )  Schobert Ferenc Norbert, Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Magyari-Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  update LOWCARB

 ( 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).

 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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  224.594

 ( 151 )  2018.05.22.

 ( 210 )  M 17 03365

 ( 220 )  2017.10.24.

 ( 732 )  Schobert Ferenc Norbert, Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Magyari-Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  update LOW CARB

 ( 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
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 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).

 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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  224.597

 ( 151 )  2018.05.23.

 ( 210 )  M 18 00147

 ( 220 )  2018.01.18.

 ( 732 )  Nutritional Research and Development Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Protein étrend-kiegészítők.

  29    Tejes italok, főként tejet tartalmazó italok.

 ( 111 )  224.598

 ( 151 )  2018.05.23.

 ( 210 )  M 18 00137

 ( 220 )  2018.01.17.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikai szerek, személyes higiéniai készítmények, samponok, szájvizek, tisztítószerek.

5    Fertőtlenítőszerek, gyógyszerészeti készítmények, étrendkiegészítök, kötszerek, szájőblítők gyógyászati

célokra, antibakteriális kézmosók, antibakteriális szappanok, jód gyógyszerészeti használatra, kenőcsök

gyógyszerészeti használatra, oldatok, folyadékok gyógyszerészeti és állatgyógyászati használatra, sterilizáló

készítmények, kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek

 (herbicidek), biocidek.

 10    Sebészeti, orvosi ás állatgyógyászati készülékek és műszerek, gyógyászati segédeszközök, orvostechnikai

 eszközök, ápolástechnikai eszközök.

 ( 111 )  224.599

 ( 151 )  2018.05.23.

 ( 210 )  M 17 02764

 ( 220 )  2017.09.04.

 ( 732 )  Zelton Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Lukovits Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 41    Konferenciák szervezése és lebonyolítása; partik tervezése [szórakoztatás]; show-műsorok készítése;

 show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai].

 ( 111 )  224.600

 ( 151 )  2018.05.23.

 ( 210 )  M 17 01936

 ( 220 )  2017.06.14.

 ( 732 )  BLANA HUNGARY Ingatlanforgalmazó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pápista Zoltán, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Szállásfoglalás; szállásügynökség; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások.

 ( 111 )  224.601

 ( 151 )  2018.05.23.

 ( 210 )  M 17 03007

 ( 220 )  2017.09.25.

 ( 732 )  Lázár Tamás, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  19    Fa panelek, belső borító lemezek fából, burkolatok fából, burkolólapok fából, burkolótáblák fából, díszlécek

és szegélyek fából, előregyártott fa panelek, lambéria fából, faborítás, falborítások, falpanelek fából, mennyezeti

 burkolatok fából, mennyezeti fa panelek.

 35    Faipari termékek kereskedelme; fa panelek, belső borító lemezek fából, burkolatok fából, burkolólapok

fából, burkolótáblák fából, díszlécek és szegélyek fából, előregyártott fa panelek, lambéria fából, faborítás,

 falborítások, falpanelek fából, mennyezeti burkolatok fából, mennyezeti fa panelek kereskedelme.

 42    Ipari formatervezés, formatervezési tevékenység, belsőépítészeti tervezési szolgáltatás, belsőépítészeti

 szaktanácsadás, falburkoló és mennyezet burkoló panelek tervezése, formatervezése.

 ( 111 )  224.602

 ( 151 )  2018.05.23.

 ( 210 )  M 17 03114

 ( 220 )  2017.10.04.

 ( 732 )  "Schiller 2005" Kereskedelmi, Vendéglátó és Szolgáltató Kft., Balatonfüred (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 541 )  KAROLINA

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

lekvárok, dzsemek; kompótok; tojásalapú készítmények; tejtermékek, étkezési olajok; zsírok; gyümölcs

 konzervek; zöldségkonzervek; húskonzervek.
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 30    Kávék, teák, kakaók és kávépótló szerek; lisztek és gabonakészítmények; kenyér és péksütemények;

cukrászsütemények; mézek; mustárok; fagylaltok; cukrok; sütőporok; fűszerek; fűszeres mártások;

 csokoládéalapú készítmények és -bevonatok; nyers tészták; pizzák; szendvicsek.

 31    Friss gyümölcsök és zöldségek; friss fűszerek, fűszernövények; friss növények; hagymák, palánták és

 magok.

 32    Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmenetes italok; készítmények italokhoz; smoothie-k

 gyümölcs- és zöldségitalok; gyümölcslevek; sörök; szódavíz; zöldséglevek.

  33    Borok; pálinkák.

 35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; marketing- és reklámtevékenységek; termékbemutatók szervezése és

 lebonyolítása; kiállítások szervezése.

  43    Vendéglátások; kávéházak; szállodai szolgáltatások; éttermi szolgáltatások.

 ( 111 )  224.603

 ( 151 )  2018.05.23.

 ( 210 )  M 17 03113

 ( 220 )  2017.10.04.

 ( 732 )  "Schiller 2005" Kereskedelmi, Vendéglátó és Szolgáltató Kft., Balatonfüred (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  

( 546 )

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

lekvárok, dzsemek; kompótok; tojásalapú készítmények; tejtermékek, étkezési olajok; zsírok; gyümölcs

 konzervek; zöldségkonzervek; húskonzervek.

 30    Kávék, teák, kakaók és kávépótló szerek; lisztek és gabonakészítmények; kenyér és péksütemények;

cukrászsütemények; mézek; mustárok; fagylaltok; cukrok; sütőporok; fűszerek; fűszeres mártások;

 csokoládéalapú készítmények és -bevonatok; nyers tészták; pizzák; szendvicsek.

 31    Friss gyümölcsök és zöldségek; friss fűszerek, fűszernövények; friss növények; hagymák, palánták és

 magok.

 32    Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmenetes italok; készítmények italokhoz; smoothie-k

 gyümölcs- és zöldségitalok; gyümölcslevek; sörök; szódavíz; zöldséglevek.

  33    Borok; pálinkák.

 35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; marketing- és reklámtevékenységek; termékbemutatók szervezése és

 lebonyolítása; kiállítások szervezése.

  43    Vendéglátások; kávéházak; szállodai szolgáltatások; éttermi szolgáltatások.

 ( 111 )  224.604

 ( 151 )  2018.05.23.

 ( 210 )  M 17 03004

 ( 220 )  2017.09.22.

 ( 732 )  Dalkó Beáta, Biatorbágy (HU)

 Váradi Csilla, Solymár (HU)

 ( 740 )  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 11. szám, 2018.06.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1390



 ( 511 )  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; egyedi tervezésű és készítésű női és férfi báli ruhák, alkalmi ruhák,

estélyi ruhák; egyedi tervezésű és készítésű női és férfi esküvői ruhák; egyedi tervezésű és készítésű női- és

 férfiruhák; kiegészítők, melyek nem tartoznak más áruosztályba.

  42    Divattervezés; egyedi ruhák tervezése.

 45    Mások által egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások:

ruhakölcsönzés, estélyi ruhakölcsönzés, esküvői ruhakölcsönzés; személyre szabott stílustanácsadás; egyedi

 ruházati kollekció összeállítása egyéni igényeknek megfelelően nyújtott szolgáltatásként.

 ( 111 )  224.605

 ( 151 )  2018.05.23.

 ( 210 )  M 17 02996

 ( 220 )  2017.09.20.

 ( 732 )  Török Biztonsági Szolgálat Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bita-Petrik Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  FOREST HILLS GOLF & COUNTRY CLUB

 ( 511 )  41    Sportlétesítmény üzemeltetése; klubszolgáltatások, konferenciák tervezése, lebonyolítása; sportpályák

 bérbeadása; sportversenyek rendezése, szabadidős létesítmények üzemeltetése.

  43    Vendéglátás.

  44    Egészségfürdő szolgálatok, masszázs.

 ( 111 )  224.606

 ( 151 )  2018.05.23.

 ( 210 )  M 17 03249

 ( 220 )  2017.10.11.

 ( 732 )  Merck KGaA, Darmstadt (DE)

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

 ( 541 )  VIGANTOVITA

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények és gyógyászati készítmények; diétás élelmiszerek és az orvosi használatra

elfogadott anyagok; étrend-kiegészítők embereknek és csecsemőknek; tapaszok és gyógyszeres tapaszok;

vitaminok és vitaminkészítmények; ásványi étrend-kiegészítők gyógyászati használatra; probiotikus

 baktériumkészítmények orvosi célokra.

 ( 111 )  224.607

 ( 151 )  2018.05.23.

 ( 210 )  M 17 02999

 ( 220 )  2017.09.21.

 ( 732 )  Naturo- Kork Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Diósd (HU)

 ( 740 )  dr. Lehoczky Dávid, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Csavaros fémkupakok palackokhoz.

  20    Dugók, nem fémből; csavaros kupakok üvegekhez, nem fémből.

  21    Üvegek; üvegpalackok.

 ( 111 )  224.608

 ( 151 )  2018.05.23.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 11. szám, 2018.06.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1391



 ( 210 )  M 17 02762

 ( 220 )  2017.09.04.

 ( 732 )  GRANTIS Hungary Zrt. 100%, Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Pénzügyekkel kapcsolatos számítógépes programok; pénzügyi értékpapírok kereskedelmét szimuláló

számítógépes játékprogramok [szoftverek]; pénzügyi menedzsment szoftverek; pénzügyi tranzakciók kezelésével

 kapcsolatos számítógépes szoftverek; többfunkciós kártyák pénzügyi szolgáltatásokhoz.

 35    Toborzási tanácsadás pénzügyi szolgáltatások területén; biztosítási szolgáltatások promóciója harmadik

felek nevében; biztosítási ügynököknek való közvetítéssel kapcsolatos adminisztratív szolgáltatások;

biztosítótársaságok és biztosításközvetítők üzleti menedzsmentje; eladási módszerekkel és technikákkal

kapcsolatos tanácsadás biztosítása; pénzügyi befektetéssel kapcsolatos reklámszolgáltatások; pénzügyi és

biztosítási szolgáltatások reklámozása harmadik fél nevében; pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos hirdetési

 szolgáltatások; pénzügyi termékek bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból.

 36    Befektetésekkel kapcsolatos pénzügyi tanácsadás; életbiztosítással kapcsolatos pénzügyi tanácsadási

szolgáltatások; független pénzügyi tervezési tanácsadás; nyugdíj előtakarékossággal kapcsolatos pénzügyi

tanácsadási szolgáltatások; pénzügyi elemzés és tanácsadás; pénzügyi tanácsadás; pénzügyi tanácsadás és

információs szolgáltatások; pénzügyi tanácsadási és konzultációs szolgáltatások; pénzügyi tanácsadási

szolgáltatások magánszemélyek számára; pénzügyi tanácsadási szolgáltatások vállalatok számára; pénzügyi

tanácsadási szolgáltatások értékpapírokkal kapcsolatban; pénzügyi tervezéssel kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; számítógépesített pénzügyi tanácsadási szolgáltatások; biztosításközvetítés; biztosításközvetítéssel

kapcsolatos szaktanácsadás és információs szolgáltatás; pénzügyi szolgáltatások kereskedelme, közvetítése;

származtatott pénzügyi termékek közvetítése; befektetési banki szaktanácsadás és tanácsadási szolgáltatások;

ingatlanhoz kapcsolódó befektetési tanácsadási szolgáltatások; kollektív befektetési alapokhoz kapcsolódó

tanácsadási szolgáltatások; tájékoztatás, szaktanácsadás és tanácsadás a befektetési banki ügyletek terén;

életbiztosítás közvetítésével kapcsolatos tájékoztatás; életbiztosítási ügynöki tevékenység; életbiztosítások;

életbiztosítások megkötésével kapcsolatos tájékoztatás; életbiztosítással kapcsolatos szolgáltatások;

életbiztosítással kapcsolatos ügynöki tevékenység; életbiztosítással kapcsolatos tervezési szolgáltatások;

életbiztosítással kapcsolatos tanácsadási és ügynöki szolgáltatások; nem-életbiztosítások közvetítése;

nem-életbiztosítások megkötésével kapcsolatos tájékoztatás; tanácsadási szolgáltatások életbiztosításokkal

kapcsolatban; nyugdíjpénztári szolgáltatások; nyugdíjpénztári ügyintézési szolgáltatások; jelzáloghitelek és

pénzügyi szolgáltatások; jelzáloghitelek intézésével kapcsolatos tanácsadás; jelzáloghitellel kapcsolatos

szolgáltatások; hitelhez kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; hitellel kapcsolatos tanácsadás; biztosítási

tanácsadás; jogi tanácsadással kapcsolatos személyre szabott biztosítási szolgáltatások; tanácsadási szolgáltatások

biztosítási szerződésekkel kapcsolatban; lakás-takarékpénztári szolgáltatások; lakás-takarékpénztárak

takarékossági megállapodásaival kapcsolatos ügynöki tevékenység; lakásbiztosítással kapcsolatos tanácsadási és

ügynöki szolgáltatások; pénzüggyel kapcsolatos lakás-takarékpénztári szolgáltatások; befektetés megtakarítási

tervek nyújtása; befektetés menedzsment szolgáltatások; befektetések kezelése; befektetések ügyintézése;

befektetések megszervezése, különösen tőkebefektetések, finanszírozási szolgáltatások és biztosítás;

befektetésekkel kapcsolatos tanácsadás nyugdíjas évek alatt; befektetésekkel kapcsolatos számítógépesített

információs szolgáltatások; befektetésekkel kapcsolatos ügyintézés; befektetésekkel kapcsolatos adminisztratív

szolgáltatások; befektetésekkel kapcsolatos pénzügyi elemzések; befektetéshez kapcsolódó kutatási

szolgáltatások; befektetési alapok megfigyelése, ellenőrzése; befektetési alapokkal kapcsolatos árkalkulációs

információnyújtás; befektetési és pénzügyi szaktanácsadási szolgáltatások; befektetési információk nyújtása;

befektetési információs szolgáltatás; befektetési konzultáció; befektetési kutatások; befektetési portfólió

menedzsment; befektetési portfólió management; befektetési szolgáltatások lakossági ügyfelek számára;

befektetési szolgáltatások; befektetésialap-kezelési szolgáltatások lakossági ügyfelek számára; befektetéssel

kapcsolatos pénzügyi menedzsment; befektetéssel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; előtakarékossági

befektetések; értékpapír befektetési szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott tájékoztatás és elemzés a

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 11. szám, 2018.06.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1392



pénzügyi befektetések terén; jelzálogba való befektetések kezelése; kutatási szolgáltatások pénzügyi

befektetésekhez; pénzalap befektetéssel kapcsolatos szaktanácsadás; pénzügyi befektetések; pénzügyi

befektetések elemzése és részvénykutatás; pénzügyi tervezési és befektetési tanácsadó szolgáltatások; pénzügyi és

befektetési tanácsadó szolgáltatások; pénzügyi befektetéssel kapcsolatos szaktanácsadási szolgáltatások; banki

intézményekkel kapcsolatos pénzügyi ügyviteli szolgáltatások; bankkártyák és betéti kártyák kibocsátásával

kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; bankkártyákkal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; banki ügyletekkel

kapcsolatos pénzügyi menedzsment; biztosítási és pénzügyi információk nyújtása és konzultációs szolgáltatások;

biztosítási és pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos információnyújtás; biztosításokkal kapcsolatos pénzügyi

felmérések; biztosítással kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; elektronikus eszközök által szolgáltatott pénzügyi

információ; házvásárlással kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyi

szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott pénzügyi szolgáltatások; interneten és telefonon nyújtott pénzügyi

szolgáltatások; jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen pénzügyi szolgáltatások; megtakarítással kapcsolatos

pénzügyi szolgáltatások; más pénzügyi intézmények által nyújtott finanszírozást intéző ügynöki szolgáltatások;

nyugdíjakkal kapcsolatos pénzügyi tanácsadás; nyugdíjakkal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; online

pénzügyi információk szolgáltatása; online pénzügyi tranzakciós szolgáltatások; örökléssel kapcsolatos pénzügyi

tanácsadás; pénzügyek, pénzügyi szolgáltatások; pénzügyekhez kapcsolódó szakmai konzultációs szolgáltatások;

pénzügyi adatbázis szolgáltatások; pénzügyi analízis szolgáltatások; pénzügyi elemzés; pénzügyi elemzések;

pénzügyi elemzések és kutatási szolgáltatások; pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó ügynöki szolgáltatások;

pénzügyi információs szolgáltatások pénzintézetek részére számítógépes hálózatokon keresztül és műholdas

adatátvitel segítségével; pénzügyi információs szolgáltatások bankok részére számítógépes hálózatokon keresztül

és műholdas adatátvitel segítségével; pénzügyi információs szolgáltatások; pénzügyi információs menedzsment és

elemzési szolgáltatások; pénzügyi információs és tanácsadási szolgáltatások; pénzügyi konzultációs

szolgáltatások; pénzügyi nyugdíjtervezés; pénzügyi portfóliók megfigyelése; pénzügyi piaci információs

szolgáltatások; pénzügyi stratégiai szaktanácsadó szolgáltatások; pénzügyi szaktanácsadás és biztosítási

szaktanácsadás; pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások a megtakarítással kapcsolatban; pénzügyi

szolgáltatások biztosítása globális számítógépes hálózat vagy az internet segítségével; pénzügyi szolgáltatások

online lebonyolítása; pénzügyi tanácsadói szolgáltatások; pénzügyi tanácsok; pénzügyi tervezés; pénzügyi

tervezés és menedzsment; személyre szabott pénzügyi tervezés; személyre szabott pénzügyi és banki

szolgáltatások; számítógépesített pénzügyi szolgáltatások; személyre szabott pénzügyi szolgáltatások; személyre

szabott pénzügyi tervezéssel kapcsolatos szaktanácsadás; személyre szabott pénzügyi tervezési szolgáltatások;

szolgáltatások pénzügyi tranzakciók végrehajtásához; vállalati pénzügyekkel kapcsolatos szaktanácsadás; vállalati

 pénzügyekkel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások.

 41    Pénzügyekkel kapcsolatos oktatási tanfolyamok; pénzügyekkel kapcsolatos tanfolyamok; pénzügyekkel

 kapcsolatos coaching; pénzügyi tanfolyamok biztosítása.

 ( 111 )  224.609

 ( 151 )  2018.05.23.

 ( 210 )  M 17 03001

 ( 220 )  2017.09.21.

 ( 732 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest

  

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  224.610

 ( 151 )  2018.05.23.

 ( 210 )  M 17 02995

 ( 220 )  2017.09.20.

 ( 732 )  MediaSales Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Hirdetések levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, honlapforgalom optimalizálása, keresőmotor

optimalizálása, marketing, piackutatás, rádiós, reklámozás, reklámügynökségek, hirdető ügynökség, számlázás,

 vásárlási megrendelések ügyintézése.

 ( 111 )  224.611

 ( 151 )  2018.05.23.

 ( 210 )  M 17 02997

 ( 220 )  2017.09.21.

 ( 732 )  SBE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pécs (HU)

 ( 541 )  FRANCO & STEFANO

 ( 511 )  20    Bútorok, tükrök, keretek; nem fém tartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz; megmunkálatlan vagy

 félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán.

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

 ( 111 )  224.612

 ( 151 )  2018.05.23.

 ( 210 )  M 17 03005

 ( 220 )  2017.09.22.

 ( 732 )  LEKRI GROUP Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Rábapatona (HU)

 ArcheoGép Korlátolt Felelősségű Társaság, Rábapatona (HU)

 ( 740 )  dr. Szilvágyi-Billinger Ágnes, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Építési terület előkészítése.

  41    Múzeumi szolgáltatások.

  42    Régészeti feltárás és kutatás.

 ( 111 )  224.613

 ( 151 )  2018.05.23.

 ( 210 )  M 17 02993

 ( 220 )  2017.09.21.

 ( 732 )  Fuderer Tamás, Pécs (HU)

 ( 541 )  Wallgo Design

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 11. szám, 2018.06.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1394



 ( 511 )  20    Álló asztalok (l); álló asztalok (2); álló asztalok (3); álló kalapfogasok; állványok, polcok (l); állványok,

polcok (2); állványok, polcok (3); árubemutató állványok (l); árubemutató állványok (2); asztallapok (l);

asztallapok (2); asztalok; bambusznád; bútorok; cégtáblák, cégérek fából vagy műanyagból; dobozok fából vagy

műanyagból; ékszer-rendszerezők; fa ládák; fa- vagy műanyag hirdetmények, plakátok; fogasok [bútorok];

folyóirattartók, folyóirattartó állványok; házszámok, nem fémből, nem világító; hirdetőtáblák; képkeretek; kerti

bútorok; komódok, fiókos szekrények; konzolasztalok; konzolok és tartóelemek bútorokhoz, nem fémből;

könyvespolcok; könyvszekrények; kulcstartó táblák; ládák, dobozok, nem fémből; lécek, rudak, szegélyek

képkeretekhez (l); lécek, rudak, szegélyek képkeretekhez (2); padok [bútorok]; spanyolfalak, válaszfalak,

paravánok [bútor]; szabadon álló válaszfalak [bútor]; székek [ülések]; szobainasok; újságtartó állványok;

 zsámolyok (l); zsámolyok (2); zsámolyok/támlátlan székek.

 31    Koszorúk élő virágokból; nyers faanyag, fűrészáru; nyers fakérgek; palánták; szárított növények díszítésre;

 szárított virágok díszítésre; virágok; zuzmók.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; árubemutatás; áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; árusító standok bérbeadása; divatbemutatók

szervezése promóciós célokból; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák};

kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; kirakatrendezés;

on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és

vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC) hirdetés; reklámanyag

frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]

terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámterjesztés; szabadtéri reklámozás, hirdetés;

 termékminták, áruminták terjesztése.

 ( 111 )  224.614

 ( 151 )  2018.05.23.

 ( 210 )  M 17 03008

 ( 220 )  2017.09.25.

 ( 732 )  Szőke-Szabó Borműhely Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  224.615

 ( 151 )  2018.05.23.

 ( 210 )  M 17 02888

 ( 220 )  2017.09.14.

 ( 732 )  FreshWeb Solutions Kft. 100%, Veszprém (HU)

 ( 740 )  Antal András, Felsőörs

 ( 541 )  OWT

 ( 511 )  41    Online oktatási tanfolyamok biztosítása; adatfeldolgozáshoz kapcsolódó képzés; adatfeldolgozáshoz
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kapcsolódó oktatási szolgáltatások; adatfeldolgozással kapcsolatos képzési szolgáltatások; adatfeldolgozással

kapcsolatos oktatás; adatfeldolgozással kapcsolatos képzés; diákok oktatási tevékenységekben való részvételének

megszervezése; diákok oktatási tanfolyamokon való részvételének megszervezése; egyetemi oktatási

szolgáltatások; elektronikai képzés; elektronikával kapcsolatos tanfolyamok biztosítása; elektronikus

adatfeldolgozásról szóló képzés; elektrotechnikai képzés; elemi szintű levelező tanfolyamok lebonyolítása; elemi

oktatási szolgáltatások; felnőttképzés; felnőttoktatás; felnőttoktatási intézmények által nyújtott oktatási

szolgáltatások; felnőttoktatási szolgáltatások; felső tagozatosok oktatása; felsőoktatási intézmények által nyújtott

oktatási szolgáltatások; felsőoktatási szintű kurzusok biztosítása; felsőoktatási szintű levelező kurzusok

lebonyolítása; felsőoktatási szolgáltatások; fényképnyomtatással kapcsolatos oktatási szolgáltatások;

fényképészettel, fényképezéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; fényképészeti oktatás; fényképészeti

felszerelések szemléltetése, bemutatása [képzési célokra]; fényképészeti eszközök használatához kapcsolódó

oktatás; fényképelőhívásssal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; főiskolai szintű levelező kurzusok lebonyolítása;

folyamatos képzés; folyamatos tanfolyamok szervezése; gyakorlati képzés; gyakorlati képzés [szemléltetés];

gyermekek számára biztosított oktatási szolgáltatások; gyermekek szellemi képességeinek fejlesztésével

kapcsolatos oktatási szolgáltatások; ifjúsági szakképzés; ifjúsági képzési programok szervezése; információk

biztosítása és folyamatjelentések készítése oktatással és képzéssel kapcsolatban; informatikai oktatás;

informatikával kapcsolatos oktatási szolgáltatások; írásos oktatóanyagok segítségével nyújtott képzések; iskolai

művészetoktatási szolgáltatások; iskolai szolgáltatások; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; iskolákkal

kapcsolatos információs szolgáltatások; játékokkal kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások; játékon

keresztül biztosított üzleti képzés; kapcsolódó oktatási szemináriumok szervezése; karrier tanácsadás [oktatás];

karrier tanácsadás és felkészítés [képzési és oktatási tanácsadás]; karrier információs és tanácsadási szolgáltatások

(oktatási és képzési tanácsadás); karrier tanácsadási szolgáltatások (oktatási vagy képzési tanácsadás); képzés a

foglalkoztatási lehetőségekkel kapcsolatban; képzés a kommunikációs technikák terén; képzés a kommunikációs

technikákkal kapcsolatban; képzés a kommunikációs technológiák terén; képzés a munkavállalói képességekkel

kapcsolatban; képzés a reklámozás terén; képzés a számítógépek karbantartása terén; képzés a tervezés területén;

képzés adatfeldolgozó programok használata terén; képzés az adatfeldolgozási technikák területén; képzés az

üzleti készségek területén; képzés biztosítása globális számítógépes hálózat útján; képzés és oktatás; képzés

számítógépes programok fejlesztése terén; képzés számítógépes programok tervezése terén; képzés számítógépes

programok működtetése terén; képzés számítógépesített rendszerek működtetése terén; képzés szervezése; képzés

szoftverrendszerek fejlesztése terén; képzés szoftverrendszerek tervezése terén; képzés szoftverrendszerek

működtetése terén; képzés szövegszerkesztők karbantartása terén; képzés, tanítás és oktatás biztosítása; képzések

biztosítása vállalkozások számára; képzések kidolgozásával kapcsolatos szaktanácsadói szolgáltatások; képzések

szervezése; képzések tartása; képzési célú fesztiválok rendezése; képzési célú kiállítások szervezése; képzési célú

műhelyek; képzési követelmények elemzésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; képzési lehetőségek

biztosítása; képzési normák meghatározása; képzési szemináriumok lebonyolítása ügyfelek számára; képzési

szemináriumok lebonyolítása; képzési szolgáltatások a projekt menedzsment területén; képzési szolgáltatások a

számítógépes szoftverfejlesztés területén; képzési szolgáltatások alkalmazottak számára; képzési szolgáltatások

számítógépes programokkal kapcsolatban; képzési szolgáltatások számítógépes rendszerekkel kapcsolatban;

képzési szolgáltatások üzletvezetéssel kapcsolatban; képzési tanácsadás; képzési tanfolyamok biztosítása; képzési

tanfolyamok biztosítása fiatalok számára; képzési vagy oktatási szolgáltatások life coaching [életvezetési

tanácsadás] területén; képzéssel kapcsolatos információk biztosítása; képzéssel kapcsolatos konferenciák

rendezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; képzéssel kapcsolatos szemináriumok szervezése;

képzéssel kapcsolatos szemináriumok rendezése; képzéssel kapcsolatos szimpóziumok szervezése; képzéssel

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; képzőművészeti oktatás; kereskedelmi képzési szolgáltatások;

kereskedelmi képzések szervezése; kereskedelemmel kapcsolatos felnőttoktatási szolgáltatások; kereskedelemmel

kapcsolatos oktatási szolgáltatások; kézimunka-oktatás; kézművességgel és iparművészettel kapcsolatos oktatási

és képzési szolgáltatások; kézművességgel, kézimunkával kapcsolatos levelező tanfolyamok; kiállítások

megszervezése oktatási célokra; kiállítások rendezése oktatási célokra; kiállítások szervezése oktatási célokra;
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kiskereskedelmi marketinghez kapcsolódó képzési szolgáltatások; kiskereskedelmi ügyvezetéshez kapcsolódó

képzési szolgáltatások; kiskereskedők szakmai képzése; kiskereskedelemhez kapcsolódó munkaerő-képzési

szolgáltatások; kommunikációs készségekkel, képességekkel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; könyvekkel

kapcsolatos információs szolgáltatások; korrepetálás; középiskolai oktatás; középiskolai oktatási szolgáltatások;

középiskolai szintű levelező tanfolyamok lebonyolítása; középiskolai szintű tanfolyamok biztosítása; kutatással és

fejlesztéssel kapcsolatos tanfolyamok; levelező oktatás, távoktatás; levelező tanfolyamok; levelező tanfolyamok

biztosítása; levelező tanfolyamok lebonyolítása; levelező tanfolyamok szervezése; marketing ismeretekkel

kapcsolatos előadási szolgáltatások; menedzser oktatási szolgáltatások; menedzsment-előadásokon kiosztott

tananyagok összeállítása; menedzsment ismeretekkel kapcsolatos előadási szolgáltatások; menedzsment képzéssel

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; menedzsment-szemináriumokon kiosztott tananyagok összeállítása;

menedzsment-tanfolyamokon kiosztott tananyagok összeállítása; menedzsment-tanulmányokkal kapcsolatos

posztgraduális tanfolyamok; menedzsmenttel kapcsolatos tanfolyamok; menedzsmenttel kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; menedzsmenttel kapcsolatos felnőttoktatási szolgáltatások; mérnöki oktatással kapcsolatos

főiskolai szolgáltatások; minőségi szolgáltatásokkal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; modern irodai

technológiával kapcsolatos személyzetképzési szolgáltatások; műhelyek lebonyolítása [képzés]; műhelyek

szervezése; munkaköri oktatás; munkavállalók képességfejlesztésének biztosítása; műszaki oktatói szolgáltatások;

műszaki oktatási tanfolyamok szervezése; művészetekkel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; művészeti oktatás

levelező tanfolyamokon keresztül; nappali iskolai tanfolyamok szervezése és lebonyolítása felnőttek számára;

nyitott tanulási módszereket alkalmazó tanfolyamok szervezése; oktatás biztosítása; oktatás adatprocesszorok

használatáról és működtetéséről; oktatás biztosítása adatfeldolgozással kapcsolatban; oktatás előkészítő

iskolákban; oktatás biztosítása fogyatékkal élők számára; oktatás és képzés az elektronikus adatfeldolgozás

területén; oktatás és képzés biztosítása; oktatás műsorszóráson keresztül; oktatás, tanítás; oktatáshoz kapcsolódó

vizsgák és tesztek szervezése; oktatáshoz kapcsolódó vizsgák szervezése; oktatási anyagok bérbeadása; oktatási

anyagok bérlete; oktatási anyagok fejlesztése; oktatási anyagok kölcsönzése; oktatási anyagok terjesztése;

oktatási anyagok vagy berendezések kölcsönzése; oktatási berendezések kölcsönzése; oktatási bizonyítványok

odaítélése; oktatási célú bemutatók rendezése; oktatási célú bemutatók szervezése; oktatási célú előadások

tervezése; oktatási célú fesztiválok rendezése; oktatási célú fesztiválok szervezése; oktatási célú interjúkészítés

kortárs személyiségekkel; oktatási célú kiállítások rendezése; oktatási célú kiállítások, bemutatók szervezése;

oktatási célú kiállítások lebonyolítása; oktatási célú kiállításszervezés; oktatási célú konferenciák szervezése;

oktatási célú konferenciák tervezése; oktatási célú kongresszusok szervezése; oktatási célú műhelyek; oktatási

célú összejövetelek rendezése; oktatási célú szemináriumok szervezése; oktatási célú szemináriumok tervezése;

oktatási célú szemléltetés nyújtása; oktatási célú tanfolyamok lebonyolítása; oktatási díjak kiosztása; oktatási

előadások szervezése; oktatási értékelési szolgáltatások; oktatási és képzési szolgáltatások; oktatási és tanítási

anyagok előállítása és kölcsönzése; oktatási és tanítási szolgáltatások; oktatási események szervezése; oktatási

eszközök bérbeadása; oktatási felmérések, vizsgálatok; oktatási fórumok szervezése és lebonyolítása, nem online

módon; oktatási gyűlések, kongresszusok szervezése; oktatási információs szolgáltatások; oktatási intézmények

által nyújtott szolgáltatások; oktatási intézményi szolgáltatások; oktatási kézikönyvek fejlesztése; oktatási

kiállítások szervezése; oktatási klub szolgáltatások; oktatási konferenciák levezetése; oktatási konferenciák

rendezése és lebonyolítása; oktatási konferenciák szervezése; oktatási kongresszusok szervezése; oktatási

konzultációs szolgáltatások; oktatási kurzusok és vizsgák kidolgozása; oktatási lehetőségek biztosítása fiatalok

számára; oktatási létesítmények biztosítása; oktatási műhelyfoglalkozások lebonyolítása az üzlet területén;

oktatási normák meghatározása; oktatási programok szervezése; oktatási programok szervezésének szolgáltatásai;

oktatási rendezvények lebonyolítása; oktatási szemináriumok; oktatási szemináriumok szervezése; oktatási

szemináriumok tartása; oktatási szemléltetések; oktatási szimpóziumok szervezése; oktatási szolgáltatások átírási

technikák tanításához; oktatási szolgáltatások az adatfeldolgozással kapcsolatban; oktatási szolgáltatások az

információtechnológia használatával kapcsolatban; oktatási szolgáltatások adatfeldolgozási oktatási módszerek

átadásához; oktatási szolgáltatások coaching formájában; oktatási szolgáltatások egyetemi szintű tanfolyamok,

kurzusok formájában; oktatási szolgáltatások gépelés, gépírás tanításához; oktatási szolgáltatások kommunikációs
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készségekkel kapcsolatban; oktatási szolgáltatások levelező iskolák formájában; oktatási szolgáltatások levelező

tanfolyamok formájában; oktatási szolgáltatások menedzsmentje; oktatási szolgáltatások nyújtása gyermekek

számára játszócsoportok útján; oktatási szolgáltatások nyújtása; oktatási szolgáltatások számítógépes

szoftverekkel kapcsolatban; oktatási szolgáltatások vezető beosztású személyzet számára; oktatási szórakoztató

szolgáltatások biztosítása gyermekek számára iskolaidő utáni foglalkoztató központokban; oktatási tanácsadási

szolgáltatások; oktatási tanfolyamok és vizsgák kidolgozása; oktatási tanfolyamokat biztosító oktatási

szolgáltatások; oktatási tárgyú információk; oktatási tárgyú információk biztosítása; oktatási útmutatás; oktatási

vizsgálati eredmények és adatok elemzése mások számára; oktatási vizsgalehetőségek biztosítása; oktatási

vizsgáztatás; oktatáskutatás; oktatások szervezése és lebonyolítása; oktatással kapcsolatos akadémiai

szolgáltatások; oktatással kapcsolatos konferenciák szervezése; oktatással kapcsolatos szemináriumok szervezése;

oktatással kapcsolatos szemináriumok rendezése; oktatással kapcsolatos szimpóziumok szervezése; oktatással

kapcsolatos szakmai konzultációs szolgáltatások; oktatással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; oktatással

kapcsolatos telefonos tájékoztatási szolgáltatások; oktató játékok szervezése; oktató szemináriumok szervezése;

oktató tanfolyamok tartása az üzleti menedzsmenttel kapcsolatban; oktató tanfolyamokat biztosító oktatási

szolgáltatások; oktatótanfolyamok biztosítása fiatalok számára; oktatótanfolyamok lebonyolítása; önképzési

módszereket alkalmazó tanfolyamok szervezése; online információ- és hírszolgáltatás a szakmai tréninggel

kapcsolatban; online képzések biztosítása; online, nem letölthető videók biztosítása; online oktatás biztosítása

számítógépes adatbázisból, vagy internet vagy extranet útján; online oktatás biztosítása; online szemináriumok

biztosítása; online távoktatási szolgáltatások; összejövetelek szervezése az oktatás területén; programozott

tanulási módszereket alkalmazó tanfolyamok szervezése; rajzoktatás; rendszerelemzéssel kapcsolatos

tanfolyamok; szabadidős és képzési szolgáltatások; szabadidős elfoglaltságokkal kapcsolatos képzés;

szakelőadásokon kiosztott tananyagok összeállítása; szakképzési és képzési szolgáltatások; szakképzési

tanfolyamok biztosítása; szakképzéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; szakképzéssel kapcsolatos

konzultáció; szakképzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; szakmai átképzés; szakmai előadásokon kiosztott

tananyagok összeállítása; szakmai felkészítő képzések biztosítása fiatalok számára; szakmai felkészítő

tanfolyamok biztosítása fiatalok számára; szakmai képzés, betanítás; szakmai készségfejlesztéssel kapcsolatos

szolgáltatások nyújtása; szakmai készségfejlesztés; szakmai műhelyek és tanfolyamok szervezése; szakmai

szemináriumokon kiosztott tananyagok összeállítása; szakmai tanfolyamokon kiosztott tananyagok összeállítása;

szakoktatás, szakmai képzés; szakosító tanfolyamok onkológus orvosok számára; szakszemináriumokon kiosztott

tananyagok összeállítása; szaktanfolyamokon kiosztott tananyagok összeállítása; számítástechnikai képzés;

számítástechnikai oktatás; számítógép-alapú oktatási szolgáltatások az üzletvezetés területén;

számítógép-billentyűzetek használatával kapcsolatos oktatás nyújtása; számítógép használatának oktatása;

számítógép-tudománnyal kapcsolatos oktatás; számítógépek fejlesztésével kapcsolatos képzés; számítógépek

javításával kapcsolatos képzési szolgáltatások; számítógépek javításával kapcsolatos oktatás; számítógépek

karbantartásával kapcsolatos képzés; számítógépek karbantartásával kapcsolatos képzési szolgáltatások;

számítógépek telepítésével kapcsolatos képzési szolgáltatások; számítógépek telepítésével kapcsolatos oktatás;

számítógépek tervezésével kapcsolatos oktatás; számítógépek üzleti felhasználásával kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; számítógépekkel kapcsolatos tanfolyamok biztosítása; számítógépekkel kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; számítógépekkel kapcsolatos képzési szolgáltatások; számítógépekkel kapcsolatos tanfolyamok

szervezése; számítógépes adatbázisból vagy internetről online biztosított oktatási információk; számítógépes

hardverekkel kapcsolatos képzés; számítógépes hardverekkel kapcsolatos tanfolyamok; számítógépes képzés;

számítógépes képzési szolgáltatások; számítógépes oktatás, képzés; számítógépes oktatással kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; számítógépes oktatással kapcsolatos képzési szolgáltatások; számítógépes programok

írásával kapcsolatos oktatás; számítógépes programok írásával kapcsolatos oktatási szolgáltatások; számítógépes

programokkal kapcsolatos képzés; számítógépes programozás oktatása; számítógépes programozással kapcsolatos

oktatás; számítógépes rendszerek alkalmazásával kapcsolatos oktatási szolgáltatások; számítógépes rendszerekkel

kapcsolatos oktatási szolgáltatások; számítógépes szoftver használatával foglalkozó oktatás; számítógépes

szoftverek alkalmazásával kapcsolatos oktatási szolgáltatások; számítógépes szoftverekkel kapcsolatos képzések;
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számítógépes szoftveres képzés; számítógépes vezérlésű vizsgálati rendszerek telepítésével kapcsolatos képzési

szolgáltatások; számítógépes vezérlésű vizsgálati rendszerek javításával kapcsolatos képzési szolgáltatások;

számítógépes vezérlésű vizsgálati rendszerek karbantartásával kapcsolatos képzési szolgáltatások;

számítógépesített képzés a karrier tanácsadás területén; számítógéppel kapcsolatos tanfolyamok szervezése;

számítógéppel támogatott tesztekhez kapcsolódó képzési szolgáltatások; számítógéppel támogatott oktató

tanfolyamok biztosítása; számítógéppel támogatott mérnöki tervezéshez kapcsolódó képzési szolgáltatások;

számítógéppel támogatott testnevelési szolgáltatások; számítógéppel támogatott műszaki rendszerek

használatával kapcsolatos képzési szolgáltatások; számítógéppel támogatott tervezéshez kapcsolódó képzési

szolgáltatások; számítógéppel támogatott gyártáshoz kapcsolódó képzési szolgáltatások; számítógéppel végzett,

oktatáshoz kapcsolódó tesztelés és értékelés; szellemi tulajdonnal kapcsolatos felnőttoktatási szolgáltatások;

személyiségfejlesztő tanfolyamok szervezése; személyiségfejlesztő tanfolyamok; személyiségfejlesztő tréning;

személyzeti képzés; személyzeti képzési szolgáltatások; szemináriumok; szemináriumok rendezése és

lebonyolítása; szemináriumok szervezése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szemináriumok tartása;

szemléltetés [oktatási célokra]; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szolgáltatások számítógépek

használatával kapcsolatos oktatás biztosításához; tájékoztatás nyújtása online oktatással kapcsolatban; találkozók

szervezése és lebonyolítása az oktatás területén; tanácsadás képzésben és továbbképzésben; tanácsadási

szolgáltatások oktatással és képzéssel kapcsolatban; tanácsadói képességfejlesztő tanfolyamok; tanfolyamok a

reklámozáshoz, promócióhoz, marketinghez és az üzleti tevékenységhez kapcsolódó stratégiai tervezés terén;

tanfolyamok biztosítása; tanfolyamok biztosítása általános menedzsment területén; tanfolyamok biztosítása az

információs technológia kezelésével kapcsolatban; tanfolyamok biztosítása személyes időbeosztással

kapcsolatban; tanfolyamok, képzések; tanfolyamok, képzések szervezése; tanfolyamok, kurzusok biztosítása;

tanfolyamok számítógépes szoftverekkel kapcsolatban; tanfolyamok, szemináriumok és műhelyek lebonyolítása;

tanfolyamok szervezése; tanfolyamok szervezése és lebonyolítása; tanfolyamok szervezése oktatási

intézményekben; tanfolyamok szervezése, tartása; tanfolyamokat biztosító oktatási létesítmények szolgáltatásai;

tanfolyamszervezés; tanítás elemi iskolákban; tanítási értékelések tanulási nehézségek ellensúlyozásához; tanítási,

oktatási tevékenységek szervezése; tanórák lebonyolítása; tanórák szervezése; tanórák szervezése és

lebonyolítása; tantárgyakkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; tanulást segítő iskolai képzések; távközléssel

kapcsolatos tanfolyamok biztosítása; távtanulási módszereket alkalmazó tanfolyamok szervezése;

teaceremóniákkal kapcsolatos oktatás; televízión keresztül nyújtott oktatási szolgáltatások; teljesítményszint

megállapítását, értékelését célzó vizsgák szervezése; tervezéssel, formatervezéssel kapcsolatos tanfolyamok

szervezése; tervezéssel, formatervezéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; tervezéssel, formatervezéssel

kapcsolatos tanfolyamok; tervezéssel kapcsolatos képzési szolgáltatások; tornaórák tartása; továbbképzés;

továbbképzési szemináriumok szervezése; továbbképzési tanfolyamok szervezése; továbbképzésre vonatkozó

információk szolgáltatása az interneten; tréningek biztosítása; tudományos tanfolyamok; tudományos

tanfolyamok lebonyolítása; ügyfélszolgálattal kapcsolatos tanfolyamok; ügyvezetői képzés; útmutató

kalligrafikus íráshoz; útmutató, oktatási és képzési tanfolyamok lebonyolítása fiatalok és felnőttek számára; üzleti

adminisztrációval kapcsolatos tanfolyamok lebonyolítása; üzleti franchise menedzsmenttel kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; üzleti, ipari és információs technológiai oktatás és képzés; üzleti képzés; üzleti képzés szimulációs

módszerrel; üzleti képzések szervezése; üzleti képzési szolgáltatások; üzleti képzéssel kapcsolatos konzultációs

szolgáltatások; üzleti képzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; üzleti konferenciák lebonyolítása; üzleti

menedzsmenttel kapcsolatos képzési kurzusok biztosítása; üzleti menedzsmenttel kapcsolatos oktató tanfolyamok

lebonyolítása; üzleti menedzsmenttel kapcsolatos tanfolyamok lebonyolítása; üzleti oktatási szolgáltatások; üzleti

oktatással kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; üzleti segítségnyújtással kapcsolatos oktatási szolgáltatások;

üzleti tanfolyamok lebonyolítása; üzlettel kapcsolatos képzési szolgáltatások; üzlettel kapcsolatos oktató

tanfolyamok lebonyolítása; üzlettel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; üzletvezetési tanácsadással kapcsolatos

képzési szolgáltatások; üzletvezetéssel kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások; üzletvezetői képzés;

vásárlói elégedettséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; vezetőség és személyzet oktatásával és képzésével

kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; vizsgafelkészítő iskolai tanfolyamok; vizsgaszervezés [oktatási];
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vizsgáztatással [oktatás] kapcsolatos információnyújtás; workshopok és szemináriumok rendezése; workshopok

[képzés] szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások;

kiadás/megjelentetés (könyv -); kézikönyvek kiadása; katalógusok kiadása; ismertetők kiadása; írott szövegek

kiadásával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; információs technológiával kapcsolatos könyvek kiadása;

hírlevelek kiadása; hangoskönyvek kiadása; elektronikus magazinok kiadása; eseménynaptárak kiadása;

évkönyvek kiadása; fogyasztói magazinok kiadása; folyóiratok kiadása; füzetek kiadása; globális számítógépes

hálózaton elérhető lapok szerkesztői tartalmának kiadása; kiadással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;

kiadással, közzététellel kapcsolatos információnyújtás; könyv- és folyóirat kiadás; könyvek és folyóiratok

kiadása; könyvek publikálása és kiadása; magazinok kiadása; magazinok kiadásához kapcsolódó szaktanácsadási

szolgáltatások; mágneses vagy optikai adathordozón tárolt anyagok kiadása; multimédiás anyagok online kiadása;

multimédiás szórakoztató szoftverek kiadása; naptárak kiadása; nyomtatott anyagok kiadása [elektronikus

formában is], kivéve reklámcélokra; nyomtatott anyagok multimédiás kiadása; nyomtatott anyagok [nem

reklámszövegek] kiadása; nyomtatott jegyzékek kiadása; nyomtatványok kiadása; nyomtatványok kiadása és

szerkesztése; oktatáshoz kapcsolódó nyomtatott anyagok kiadása; oktatási anyagok kiadása; oktatási célú

nyomtatványok kiadása; oktatási és képzési útmutatók kiadása; oktatási kézikönyvek kiadása; oktatási szövegek

kiadása; oktatási tananyagok kiadása; oktatókönyvek kiadása; prospektusok kiadása; szellemi tulajdonjogokkal

kapcsolatos nyomtatványok kiadása; szórakoztatással kapcsolatos könyvek kiadása; szövegek írása és kiadása, a

reklámszövegek kivételével; szövegek készítése kiadásra; szövegek kiadása; szövegek kiadása cd-rom-ok

formájában; szövegek kiadása elektronikus média formájában; tankönyvek kiadása; újság kiadása ügyfelek

számára az interneten; újságok kiadása; dokumentumok kiadása; brosúrák kiadása; adatbázisokból vagy az

 internetről elérhető anyagok kiadása.

  42    Kutatás a közösségi média területén.

 ( 111 )  224.617

 ( 151 )  2018.05.28.

 ( 210 )  M 17 00337

 ( 220 )  2017.02.02.

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  liChi TV

 ( 511 ) 9    Rögzített tartalmak; szoftverek; elektronikusan rögzített adatok; műsoros CD-lemezek; műsoros mágneses

adathordozók; rögzített információt hordozó szalagok; média tartalmak; animált rajzfilmek mozifilmek

formájában; audio felvételek; audiovizuális felvételek; CD-ROM-on rögzített multimédia szoftverek; elektronikus

könyvek; exponált mozifilmek; hangoskönyvek; interaktív DVD-k; internetről elektronikus formában letöltött

heti kiadványok, publikációk; játékokat tartalmazó műsoros DVD-k; játékokat tartalmazó műsoros hangszalagok;

multimédia felvételek; műsoros CD-ROM-ok; műsoros DVD-k; műsoros digitális hangszalagok; műsoros

mozgófilmes videók; műsoros videoszalagok; műsoros zenei CD-k; videofelvételek; videofilmek; műsorszóró

berendezések; műsorszóró adók; audióeszközök és rádióvevők; kivetítőeszközök, televízióvevők és film és

videoberendezések; audiovizuális készülékek, berendezések; Tv-súgógépek; TV kamerák; televíziók; televízió

 antennák; digitális televíziók; televíziós felvevők; televíziós jelerősítők; televíziós kijelzőberendezések.

 16    Könyvek; nyomtatványok; falinaptárak; határidőnaplók; hírlevelek; hírek, közlemények [nyomtatott

anyagok]; magazinok, revük [időszaki lapok]; TV-újságok; író és bélyegző eszközök; oktatási felszerelések;

fotóalbumok és gyűjtő albumok; irodai és oktatási segédanyagok; ajándék papír-írószeráruk; javító és törlő

 eszközök.

 21    Asztalneműk, főzőedények és tárolók; poharak, ivóedények, bárcikkek; bögrék, korsók; edényáruk;

étkészletek; fűszertartó polcok, állványok; főzőeszközök, nem elektromos; háztartási üvegáru; háztartási vagy

 konyhai eszközök.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 28    Videojátékok; elektromos játékok; sportcikkek és felszerelések; játékok, játékszerek és ajándéktárgyak;

 társasjátékok; táblajátékok.

 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).

 42    Szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés; audiovizuális alkotások tervezése; animációk és speciális

effektek tervezése; animációk tervezése mások megbízásából; elektronikus adattárolás; felhőalapú

számítástechnika; grafikai szolgáltatások; honlap dizájn tanácsadás; hosting szolgáltatások web oldalakhoz;

információadás; információtechnológiai (IT) tanácsadási szolgáltatások; számítógépprogramok kidolgozása;

számítógépprogramok korszerűsítése; számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása;

 számítógépszoftver tanácsadás; szoftverek, mint szolgáltatások.

 ( 111 )  224.618

 ( 151 )  2018.05.28.

 ( 210 )  M 16 02300

 ( 220 )  2016.07.08.

 ( 732 )  Concert and Show Kft., Szentendre (HU)

 ( 740 )  Dr. Rácz Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  KLASSZ ÓRA

 ( 511 ) 9    Audiovizuális eszközök; CD-ROM (kompakt) lemezek; letölthető csengőhangok; letölthető képfájlok;

 letölthető zenefájlok; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépprogramok (letölthető).

 35    Áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; divatbemutatók szervezése

promóciós célokból; eladási propaganda mások számára; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése;

kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; közönségszolgálat; marketing; rádiós reklámozás;

reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámozás;

reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; szabadtéri hirdetés; televíziós reklámozás; újságelőfizetések intézése

mások számára; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti hatékonyság szakértői szolgáltatások; üzleti információk;

üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti menedzselés előadóművészek részére; üzletszervezési és

üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó

 szolgálatok.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető];

divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása;

eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; feliratozása (filmek - ); fényképészet; filmek gyártása,

kivéve a reklámfilmeket; filmstúdiók; filmszínházi előadások; fotóriportok készítése; hangfelvételek kölcsönzése;

hangstúdiók szolgáltatásai; hangversenyek szervezés és lebonyolítása; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás];

karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; kulturális vagy nevelési célú

kiállítások szervezése; lemezlovasok szolgáltatásai; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok;

show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai][impresszáriók szolgáltatásai]; szimpóziumok szervezése

és lebonyolítása; színházi produkciók; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; szövegek kiadása,

(nem reklámcélú -); televíziós szórakoztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; zenei

 produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zene összeállítása; zenés kabarék, varieték.

 ( 111 )  224.619

 ( 151 )  2018.05.28.

 ( 210 )  M 17 01217

 ( 220 )  2017.04.13.
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 ( 732 )  KidsOasis Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 541 )  Utazik a család

 ( 511 )  16    Asztali alátétek, tányéralátétek papírból; blokkok [papíráruk]; bónok, utalványok; cégtáblák papírból vagy

kartonból; címkék papírból vagy kartonból; fedelek, kötések, borítók [papíráruk]; folyóiratok; füzetek, könyvek

íráshoz vagy rajzoláshoz; gyűjthető kártyák, nem játékokhoz; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek;

jegyek; kaparós matricák; kártyák; képregények; kézikönyvek (útmutatók]; könyvecskék, brosúrák (1);

könyvecskék, brosúrák (2); könyvek; könyvjelzők; magazinok, revük [Időszaki lapok]; mappák; naptárak;

noteszok (1); noteszok (2); nyomtatott órarendek, menetrendek; nyomtatott publikációk; öntapadós címkék,

matricák [papíripari]; öntapadós textil szalag [papíráruk]; papír feliratok, zászlók; papírzacskók; plakátok,

falragaszok papírból vagy kartonból; prospektusok; szórólapok; újságok; üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák; zacskók

 csomagolásra papírból vagy műanyagból.

 28    Babák; dominójátékok; építőjátékok; építőkockák [játékok]; frizbik; játékfigurák; játékkártyák (1);

játékkártyák (2); játékszerek; kaparós sorsjegyek lottó játékokhoz, szerencsejátékokhoz; kirakós játékok [puzzle];

 kitömött játékok (2); kitömött játékok (1); sakkjátékok; táblajátékok; társasjátékok; videojátékok.

 41    Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés); elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; élő előadások bemutatása;

eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmszínházi

előadások, filmbemutatók; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; gyakorlati képzés

[szemléltetés]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása;

könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások [bemutatók,

kiállítások]; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem

letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; rádió- és televíziónnűsorok készítése; show-műsorok

készítése; show-műsorok szervezése [Impresszáriók szolgáltatásai); számítógépes hálózatról online biztosított

játékszolgáltatások; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása;

színházi produkciók; táboroztatás; televíziós szórakoztatás; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás);

 zenei produkciók.

 ( 111 )  224.620

 ( 151 )  2018.05.28.

 ( 210 )  M 17 01218

 ( 220 )  2017.04.13.

 ( 732 )  Az Intelligens Faluért Egyesület, Ruzsa (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Alapanyagok virágokból készült parfümökhöz; aloe vera készítmények kozmetikai célokra; aromatikus

anyagok [esszencia olajok]; balzsamok nem gyógyászati célokra; bőrápoló kozmetikumok; bőrfehérítő

készítmények; bőrfehérítő krémek; bőrkonzerváló szerek [fényesítők, fényezők]; csillagánizs esszencia;

esszenciális citromolaj (1); esszenciális citromolaj (2); esszenciális olajok; gyógynövénykivonatok kozmetikai

célokra; kenőcsök kozmetikai célokra; kozmetikai célú folyadékok, oldatok; levegőillatosító készítmények;

levendulaolaj; levendulavíz; menta esszencia [illóolaj]; menta illatszerekhez; mosószerek/tisztítószerek, nem

gyártási műveletekhez és nem gyógyászati használatra; mosószerrel impregnált ruhák tisztításra; rózsaolaj;

 szappan (1); szappan (2); tisztítószerek háztartási használatra; virágkivonatok [illatszerek].

 24    Ágyneműk és takarók; ágytakarók; ágyterítők, ágytakarók; ágyterítők papírból; állatbőrutánzat szövetek;

ajtófüggönyök; anyagok fehérneműkhöz; arctörlő kendők textilből; asztali futók textilből; asztalterítők, nem

papírból (1); asztalterítők, nem papírból (2); babahálózsákok (1); babahálózsákok (2); babatörlőkendők; bélések
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[szövetek]; bútorhuzatok; bútorhuzatok műanyagból; bútorhuzatok textilből; bútorszövetek, kárpitok; címkék

textilből; dunyhák, paplanok; előrajzolt anyagok [hímzéshez]; flanel [szövet]; függönyelkötők textilből;

függönyök; függönyök textilből vagy műanyagból; fürdőszobai vászonneműk, a ruházat kivételével;

gyapjúszőnyeg; kenderszövetek (1); kenderszövetek (2); kenderszövetek (3); kézimunka anyagok [gobelin anyag,

keresztszemes anyag]; kötött szövetek; lenszövetek; lepedők; lobogók textilből vagy műanyagból; lószőrvászon

[zsákvászon]; matrachuzatok; mintás vászon; nemez, filc; nem szőtt textíliák; pamutbársony [szövet];

pamutkelmék, pamutanyagok; pamutvászon, karton, kalikó (1); pamutvászon, karton, kalikó (2); párnahuzatok,

vánkoshuzatok (1); párnahuzatok, vánkoshuzatok (2); párnahuzatok, vánkoshuzatok (3); párnahuzatok vászonból,

ciha; poháralátétek textilből; pohártörlő ruhák; posztó, kártolt gyapjúszövet; szemfedők, leplek; szitaszövet;

szövetek (1); szövetek (2); szövetek (3); szövetek (4); tányéralátétek textilből (1); tányéralátétek textilből (2);

textilanyagok lábbelikhez; textil falidíszek; textilszalvéták; textil szűrőanyagok; törölközők; úti takarók, plédek;

 vásznak; vászon, kanavász falikárpithoz vagy hímzéshez; vászon matrachuzatok; zsebkendők textilanyagokból.

 29    Állati velő táplálkozási célra; ajvár [tartósított paprika]; alacsony zsírtartalmú burgonyachipsek; alkoholban

tartósított gyümölcsök; almapüré; aludttej; angolszalonna; articsóka, tartósított; bab, tartósított; baromfi, nem élő;

bogyós gyümölcsök, konzervált; borsó, tartósított; bundás burgonyaszeletek; burgonyaalapú gombócok;

burgonyapehely; citromlé étkezési használatra; csemegekukorica, feldolgozott; csemegeuborka; csontleves,

húsleves; darált mandula; dióféle-alapú kenhető krémek; disznóhús; disznózsír; dzsemek, lekvárok [nem

citrusfélékből]; étkezési kukoricaolaj; étkezési olajok; étkezési szezámolaj; erjesztett tej; erjesztett tejes italok

étkezési célokra; faggyú, étkezési; fagyasztott gyümölcsök; fagyasztva szárított hús; fagyasztva szárított

zöldségek; feldolgozott gyümölcsökből válogatás; fokhagyma [konzervek]; gomba, tartósított; guacamole

[avokádószósz]; gyömbérdzsem; gyümölcs alapú snackek; gyümölcsbeföttek (2); gyümölcsbefőttek (l); gyümölcs

csipsz; gyümölcshéj; gyümölcskocsonya, -zselé; gyümölcskonzervek; gyümölcsök, tartósított; gyümölcspép;

gyümölcssaláták; hagymakarikák; hagyma, tartósított; halak; halból készitett élelmiszertermékek; halfilé; halikra,

elkészítve; halkonzerv; halliszt emberi fogyasztásra; hal mousse-ok; hal, tartósított; hummusz

[csicseriborsókrém]; húskivonatok; húsleves koncentrátumok; húsok (2); húsok (l); hús, tartósított (l); hús,

tartósított (2); ízesitett mogyorók, diók; joghurt; kandírozott [cukrozott] mogyorók, diók; kandírozott,

kristályosított gyümölcsök; kefir [tejes ital] (2); kefir [tejes ital] (l); készitmények húsleveshez; kocsonyák;

kolbász (l); kolbász (2); lekvárok [citrusfélékböl]; lencse, tartósított; lenmag étkezési célokra [ízesítöszer] (l);

levesek; leveskészítmények; liofilizált hús; liofilizált zöldségek; magas fehérjetartalmú tej; magvak, elkészítve;

máj; májpástétom; mandulatej (l); mandulatej-alapú italok; mandulatej étkezési célokra; margarin; mazsola; milk

shake-ek [tejturmixok]; mogyoró, előkészített; mogyorók, elkészített; mogyorótej; mogyorótej étkezési célokra;

mogyoróvaj; napraforgómag, elkészítve; napraforgóolaj, étkezési; növényi alapú tejszín; pacal; padlizsánkrém;

paradicsomlé főzéshez; paradicsompüré (2); paradicsompüré (1); pektin táplálkozásra; repceolaj, étkezési; sajtok;

savanyú káposzta; savanyúságak; sonka; sózott hal; sózott hús; sültburgonya, chips; sűrített tej; szárított

zöldségek; szarvasgomba, tartósított; szójabab, tartósított, táplálkozási használatra; szójaolaj étkezési célra;

szójatej; tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejföl; tejoltó; tejpor; tejpótlók; tejsavó; tejszínhab; tejszín

[tejtermékek]; tejtermékek; természetes vagy mübelek hurka- és kolbásztöltéshez; tojásfehérje; tojáslikőr

(alkoholmentes -); tojások; tojáspor; tojássárgája; tőzegáfonya szósz [befőtt]; vadhús; vaj; vajkrém;

virágporkészitmények [élelmiszer]; virslik; zabtej; zöldségek, főtt; zöldségek, tartósított; zöldséges mousse-ok

[habok]; zöldségkonzervek; zöldséglevek főzéshez; zöldségleves készitmények; zöldségsaláták;

zöldségvelökrém; zselatin(2); zselék; zsírok, étkezési; zsírtartalmú anyagok étkezési zsírok elöállíásához;

 zsírtartalmú keverékek, kenyérre.

 30    Árpa őrlemény; aprósütemények, kekszek; bors; bors [ételízesítő]; briós; burgonyaliszt; búzacsíra emberi

fogyasztásra; búzadara; búzalisz; chips [gabonakészítmény]; cikória [pótkávé]; cukor; cukorból készült

tortadíszek; cukormáz süteményekhez; cukrászsütemények; csillagánizs; csokoládé; csokoládéalapú, kenhető

krémek; csokoládé-bevonatú diófélék; csokoládéból készült tortadíszek; csokoládés italok tejjel; csokoládés

italporok; csokoládés mausse-ok [habok]; dara emberi fogyasztásra; darált fokhagyma [fűszer]; desszert

mausse-ok [cukrászárú]; diófélékből készült lisztek; dióféléket tartalmazó csokoládés kenhető krémek; durva
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árpaliszt; ecet; édesgyökér [cukrászáru]; édesgyökér [édesség]; édességek karácsonyfák díszítéséhez;

élelmiszer-ízesítök, az illóolajok kivételével; élesztő; élesztők, erjesztőanyagok tésztákhoz; ételízesítő [fűszer];

ételkeményítő; fahéj [fűszer]; feldolgozott magvak fűszerezéshez; fondant, tortamáz; földimogyorós édességek;

fűszerek(2); fűszerek (l); fűszerek, izesitők; fűszeres készitmények ételekhez; fűszernövények;

gabonakészitmények; gabonaszeletek; glükóz étkezési használatra; gofri; gyömbér [fűszer]; gyömbérkenyér,

mézeskalács; gyümölcsös sütemények/torták; gyümölcsös zselés cukor [édességek]; gyümölcsszószok; húslé,

mártás, szaft; húsos piték; húspuhító szerek, háztartási használatra; ízesitök italokhoz [kivéve illóolajok];

ízesítőszerek süteményekhez [kivéve illóolajok]; jeges tea; jégkockák; jég, természetes vagy mesterséges; kakaó;

kakaóalapú italok; kakaóitalok tejjel; kamillaalapú italok; kandiscukor (2); kandiscukor (l); kandiscukor (3);

karamellák [cukorkák]; karamellkrém [karamellizált tejkrém]; kekszek, rágcsálnivalók; kenyér; kenyér kovász

nélkül, macesz; kerti gyógynövények, tartósított [ízesítőszerek]; ketchup [szósz]; kétszersültek; konyhasó;

kovász; kötőanyagok kolbászhoz; kukoricadara (2); kukoricadara (l); kukorica, darált; kukoricaliszt;

kukoricapehely; kukorica, sült; kurkuma; kuszkusz [búzadara]; lenmag étkezési célokra; [ízesítöszer] (2);

lepények; liszt; lisztalapú gombócok; lisztből készült tészták; macaron [mandulás cukrászsütemény]; majonéz;

makaróni; mandulás édességek; marcipán; marcipán massza; marinádok [fűszeres pácok]; méhpempő; menta

cukrászati használatra; mentolos cukorkák; metélttészta-alapú készételek; metélt tészta, nudli, galuska (2); metélt

tészta, nudli, galuska (l); méz; mustár; müzli; nyers tészták; palacsinták; paradicsomszósz; pasztillák, szögletes

cukorkák [édességek]; pattogatott kukorica; pesto [szósz]; piccalilli (zöldséges, fűszeres szósz); pralinék;

propolisz; pudingok (l); pudingok (2); sáfrány [ételízesítő]; salátaöntetek; snack ételek (gabona alapú-); só

élelmiszerek tartósítására; sonkamáz; sörecet; spagetti; sűrítőszerek főzéshez; sütemények; süteményekhez való

tészta; süteményporok; süteménytészta; sütőpor; sütőszóda [szódabikarbóna sütési célokra]; szegfűbors;

szegfűszeg [fűszer]; szendvicsek; szerecsendió; szezámmagok [fűszerek]; szirupok és melasz (l); szirupok és

melasz (2); szójabab krém [ételízesítő]; szójaliszt; szójaszósz; szószok [ízesítőszerek, fúszeres mártások]; tápióka;

tápiókaliszt; tavaszi tekercs; tea; tea alapú italok; teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; teák [nem

gyógyászati használatra]; természetes édesítőszerek; zab alapú ételek; zabdara (4); zabdara (3); zabdara (l);

 zabdara (2); zellersó; zsemlék; zsemlemorzsa.

 31    Árpa; articsóka, friss; bab, friss; bogyók [friss gyümölcsök]; borókabogyó; borsó, friss; burgonya, friss;

búza; cékla, friss; cikória, friss; cikóriagyökér; citrusgyümölcs, friss; cukkini, friss (l); cukkini, friss (2); csalán;

cserjék; diófélék [gyümölcsök]; ehető lenmag, feldolgozatlan; élőállatok; élő baromfi; élő halak; étkezési

szezámmag, feldolgozatlan; fák [növények]; fatörzsek; fejes saláta, friss; feldolgozatlan csemegekukorica-csövek

[hántolva vagy hántolatlanul]; fenyőtobozok; földimogyoró, friss; friss fokhagyma; friss gyümölcsök; friss

gyümölcs válogatás; friss kerti gyógynövények; friss zöldségek; gesztenye, friss; gombacsíra szaporításra;

gomba, friss; hagymák, friss zöldségek; karácsonyfák; kezeletlen fürészáru; komló; komlótoboz; koszorúk élő

virágokból; kukorica; lencse [zöldségféle], friss; magvak; magvak [gabona]; maláta sörfözéshez és szeszfőzéshez;

malátatörköly, sörtörköly; mandula [gyümölcs]; mogyoró; növények; palánták; paprika [növény]; paraj, friss

[spenót]; póréhagyma, friss; rebarbara, friss; rózsatövek; rozsmag; szárított növények díszítésre; szárított virágok

díszítésre; szarvasgomba, friss; szemes gabona, feldolgozatlan; szőlő, friss; szőlőtőkék; természetes gyep; törköly

 [gyümölcsök visszamaradt részei]; uborka, friss; virághagymák; virágok; virágpor [nyersanyag]; zab.

 32    Ásványvíz [italok]; alkoholmentes almabor; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok;

alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes koktélok; alkoholmentes teaízű italok; alkoholmentes

üdítőitalok (2); alkoholmentes üdítőitalok (l); aloe vera italok, alkoholmentes; asztali vizek; esszenciák italok

előállításához; gyömbéres üdítőital; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; kávé ízesítésű

üdítőitalok; készítmények italokhoz; készítmények likőrök előállításához; komlókivonatok sör előállításához;

kvasz [alkoholmentes ital]; limonádék; lítiumos vizek; malátacefre; malátasör; mandulatej (2); méz alapú

alkoholmentes italok; mustok; paradicsomlevek [italok]; pasztillák szénsavas italokhoz; porok szénsavas

italokhoz; smoothie-k [gyümölcs- vagy zöldségitalok]; söralapú koktélok; sörbetek [italok]; sörcefre; sörök;

szénsavas víz; szódavíz; szódavizek; szőlőmust; szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz; tejsavó alapú italok;
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termékek ásványvizek előállításához; termékek szénsavas vizek előállításához; vizek [italok]; zöldséglevek

 [italok].

 ( 111 )  224.621

 ( 151 )  2018.05.28.

 ( 210 )  M 17 02570

 ( 220 )  2017.08.14.

 ( 732 )  Aktív-Média Bt., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  20    Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból,

elefántcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és mindezek pótanyagaiból vagy

 műanyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

  21    Eszközök, edények háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémből és nem nemesfémból bevonattal).

  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.

 ( 111 )  224.622

 ( 151 )  2018.05.28.

 ( 210 )  M 17 02573

 ( 220 )  2017.08.11.

 ( 732 )  dr. Czárné Nagy Ildikó, Paks (HU)

 dr. Czár Anita, Paks (HU)

 ( 541 )  ATOMCITY DANCERS

 ( 511 )   16    Papír alapú szóróanyagok; fényképek; nyomdaipari termékek.

  25    Tánchoz való öltözékek; pólók; sapkák; nadrágok, szoknyák.

 41    Táncstúdió; tánccal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; tánc, zene és dráma előadások tartása; szórakoztatás

élő táncelőadások formájában; élő táncelőadások bemutatása; szórakoztató show készítése táncosokkal és

énekesekkel; rendezvények; táncverseny; tánc oktatás; tánc termek kiadása; táncszínház; oktatási filmek gyártása

és kiadása; filmek, video filmek gyártása; show és filmek gyártása; táncos rendezvények szervezése; zenei

rendezvények szervezése; szórakoztatással kapcsolatos videók biztosítása; szórakoztatási célú rendezvény

szervezése; képzési rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális rendezvények szervezése és

 lebonyolítása; könyvkiadás.

 ( 111 )  224.623

 ( 151 )  2018.05.28.

 ( 210 )  M 17 02917

 ( 220 )  2017.09.18.

 ( 732 )  Goodmills Magyarország Malomipari Kft., Komárom (HU)

 ( 740 )  Dr. Bakos - Dr. Smied - Dr. Muraközi Ügyvédi Iroda, Győr

 ( 541 )  Goodmills Professional

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

 ( 111 )  224.624

 ( 151 )  2018.05.28.

 ( 210 )  M 17 02918

 ( 220 )  2017.09.18.

 ( 732 )  Goodmills Magyarország Malomipari Kft., Komárom (HU)
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 ( 740 )  Dr. Bakos - Dr. Smied - Dr. Muraközi Ügyvédi Iroda, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,

 fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  224.625

 ( 151 )  2018.05.28.

 ( 210 )  M 17 02220

 ( 220 )  2017.07.09.

 ( 732 )  Posztobányi László 50%, Kiskunhalas (HU)

 Szabó István 50%, Kiskunmajsa (HU)

 ( 740 )  Szabó István, Kiskunmajsa

 ( 541 )  Enzymax

 ( 511 )  31    Állati takarmány; állati takarmány készítmények; kevert állati takarmány; növényi eredetű állati

takarmányok; táplálékok és takarmányok állatoknak; állati táplálékok, takarmányok granulátum, pellet

 formájában; erősítő takarmány állatoknak; tartósított termények állati takarmányozásra.

  40    Takarmányfeldolgozás.

 ( 111 )  224.627

 ( 151 )  2018.05.30.

 ( 210 )  M 16 01491

 ( 220 )  2016.05.02.

 ( 732 )  Kézdy Dániel, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  #lovetokaj

 ( 511 )  9    Mobiltelefon tartók; mobiltelefon tartók, tokok.

 14    Egyedi ékszerek; brossok, kitűzők [ékszerek]; apró díszítőtárgyak, bizsuk [ékszerek]; amulettek

[ékszerek]aranyból készült ékszerek; azonosító karkötők [ékszerek]; díszek [ékszerek]; dísztűk [ékszerek]; egyedi

tervezésű ékszerek; ékszer függők; ékszer kapcsok; kulcskarikák és a hozzájuk tartozó díszek;

 mandzsettagombok; nyakkendőtűk.

 16    Nyomdaipari termékek határidőnaplók [nyomdaipari termékek] könyvek könyvek borításához használt

papír; könyvecskék, brosúrák fotóalbumok és gyűjtő albumok gyűjtő albumok matricagyűjtő albumok matricás

albumok; scrapbook [családi albumok] csomagolóanyagok csomagolóanyag kartonból csomagolóanyag

ajándékokhoz; csomagolóanyagok kartonból csomagolóanyagok papírból vagy kartonból [párnázó-,

töltőanyagok]; kartonból készült csomagolóanyag kartonpapírból készült csomagolóanyagok csomagoló papír;

kartonból készült dobozok dossziék, iratgyűjtők dossziék, iratgyűjtők papírból papír dossziék hírlevelek;

 katalógusok eldobható szalvéták papírok szalvétához söralátétek papírból újságok nyomtatványok.

 21    Dugóhúzók cserép bögrék, csészék cserépből készült csészék csészealjak csészék csészék és bögrék

csészékből és csészealjakból álló eszpresszós készletek nem elektromos darálók darálók háztartási használatra,

kézi kézi működtetésű élelmiszer darálók konyhai darálók, nem elektromos nem elektromos, konyhai darálók só

daráló/szóró ecet-olajtartó üvegek edények edények, fazekak edények, nem elektromosedények mikrohullámú

sütőkhöz eldobható tányérok asztali tányérok [eldobható -] ételdobozok műanyagból poharak, ivóedények,

bárcikkek poharak [ivóedények] kancsók karafok [kancsók] termosz kancsók (nem elektromos) vágódeszkák

vágódeszkák fából [eszközök] laposüvegek nem elektromos palacknyitók üvegnyitók, palacknyitók poharak

 papírból vagy műanyagból sodrófák, nyújtófák háztartási használatra söröskorsók sószórók.

  25    Ruházati cikkek; kalapáruk; fejfedők [kalapáruk]; sapkák.
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  28    Játékok.

 41    Kulturális és művészeti rendezvények szervezése; oktatási rendezvények lebonyolítása; konferenciák

szervezése és lebonyolítása; szórakoztató célú rendezvények szervezése; szórakoztató és kulturális rendezvények

 szervezése; szabadidős rendezvények szervezése; rendezvények.

 43    Vendéglátás; bár szolgáltatások; éttermek [szolgáltatások]; vendéglátási szolgáltatások [étel- és

 italszolgáltatás]; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás]; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 111 )  224.628

 ( 151 )  2018.05.30.

 ( 210 )  M 17 00766

 ( 220 )  2017.03.06.

 ( 732 )  HPS Lub Kft, Budapest (HU)

 ( 541 )  MaxPower

 ( 511 )  4    Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; tüzelőanyagok (beleértve a motorbenzineket).

 ( 111 )  224.630

 ( 151 )  2018.05.30.

 ( 210 )  M 17 02745

 ( 220 )  2017.08.31.

 ( 732 )  Bakering International Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Winkler, Barna és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Makery

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  224.631

 ( 151 )  2018.05.30.

 ( 210 )  M 17 02858

 ( 220 )  2017.09.14.

 ( 732 )  Kiss Henrietta Éva, 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 )  224.632

 ( 151 )  2018.05.31.

 ( 210 )  M 17 03508

 ( 220 )  2017.10.31.

 ( 732 )  Baromfiudvar 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Farkas és Nagy Ügyvédi Iroda, Debrecen
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( 546 )

 ( 511 )  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 áru).

 ( 111 )  224.633

 ( 151 )  2018.05.31.

 ( 210 )  M 17 03507

 ( 220 )  2017.10.31.

 ( 732 )  Hirsch Imre Lajos, Göd (HU)

 ( 541 )  COOLING

 ( 511 )   41    Szórakoztatás.

 ( 111 )  224.634

 ( 151 )  2018.05.31.

 ( 210 )  M 17 03506

 ( 220 )  2017.10.31.

 ( 732 )  Bodrogi Ádám, Törökbálint (HU)

 ( 740 )  Frey Julianna, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Nyomtatványok; plakátok; poszterek; prospektusok; szórólapok; hírlevelek; éttermi hirdetőtáblák; étlapok;

éttermi felszolgáláshoz asztalneműk, alátétek, szalvéták, előkék; éttermi elvitelhez csomagolásra szolgáló

 ragasztható címkék, dobozok, zacskók, csomagolópapírok.

 35    Üzletvezetés, üzleti irányítás, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás, üzleti segítségnyújtás, reklámozás

 éttermek részére.

  43    Éttermi szolgáltatások.

 ( 111 )  224.635

 ( 151 )  2018.05.31.

 ( 210 )  M 17 03497

 ( 220 )  2017.10.31.

 ( 732 )  Lasetzky Frigyes, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Szálláshelyek bérbeadása.

 39    Utazásszervezés és közvetítés, szállítási szolgáltatások városnéző körutakhoz, utaskísérés, utazás és utasok
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 szállítása, helyfoglalás utazással kapcsolatban, kirándulások, túrák, társasutazások szervezése.

 41    Nevelés, szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek, szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos

tájékoztatás, sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével, túrafelszerelések, túraruházat kölcsönzése és

értékesítése, szórakozási, szórakoztatási információk, táboroztatás, szórakoztatási szolgáltatások, idegenvezetős

 túrák levezetése, csapatépítő foglalkozások és tréningek.

 ( 111 )  224.636

 ( 151 )  2018.05.31.

 ( 210 )  M 17 03496

 ( 220 )  2017.10.31.

 ( 732 )  Central Digitális Média Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Varga Zoltán, Budapest

 ( 541 )  24.hu Tiszta tartalom, tiszta élmény

 ( 511 )  35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről, adatkutatás számítógép fájlokban mások számára, adatok frissítése és

karbantartása számítógépes adatbázisokban, állásközvetítő irodák, árösszevetési szolgáltatások, árubemutatás,

áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból, áruminták terjesztése, becslés

kereskedelmi ügyletekben, divatbemutatók szervezése promóciós célokból, eladási propaganda mások számára,

gazdasági előrejelzések, hirdetések levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, honlapforgalom

optimalizálása, információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás), információknak számítógépes

adatbázisokba való szerkesztése, információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, kereskedelmi és üzleti

kapcsolattartási adatok biztosítása, kereskedelmi közvetítői szolgáltatások, kereskedelmi tranzakciók tárgyalása

és megállapodások kötése harmadik fél számára, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése,

keresőmotor optimalizálása, közvéleménykutatás, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, marketing,

munkaerő-toborzás, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, pay PerClick (PPC) hirdetés, piaci

tanulmányok, piackutatás, reklámanyag naprakész állapotba hozása, reklámanyagok (röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták) terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámozás, reklámszövegek szerkesztése,

reklámszövegek publikálása, statisztikák összeállítása, szövegfeldolgozás, számítógépes nyilvántartások

kezelése,személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal, tördelési szolgáltatások hirdetési célokból, üzleti

 információk nyújtása weboldalon keresztül, vásárlási megrendelések ügyintézése, webshopok üzemeltetése.

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

levelezés, felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz, hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz,

internetes fórumok biztosítása, információszolgáltatás távközlési ügyekben, internetes beszélgetőszobák

biztosítása, számítógép terminálok közötti összeköttetések, tudakozók, információs szolgáltatások (rádió, telefon

vagy más közlési eszköz útján), üdvözlőkártyák továbbítása online, üzenetek és képek továbbítása számítógépek

 segítségével, üzenetek küldése, weboldalak üzemeltetése.

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

szórakoztatási célokból, elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line

kiadása, fotóriportok készítése, iskolai szolgáltatások (képzés), jegyirodai szolgáltatások (szórakoztatás),

konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, oktatás,

oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás, on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők,

on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból, online, nem letölthető videók biztosítása, sorsolásos

nyereményjátékok lebonyolítása, szemináriumok rendezése és vezetése, szórakoztatás, szórakoz(tat)ási tárgyú

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

 szórakoztatás), videófilmezés.

 ( 111 )  224.637

 ( 151 )  2018.05.31.

 ( 210 )  M 17 03493

 ( 220 )  2017.10.31.
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 ( 732 )  Mill Park West Kft., Budapest (HU)

 Mill Park East Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Ingatlan-eladással kapcsolatos brosúrák.

  35    Ingatlanmarketing, ingatlanmarketing elemzés, irodai tevékenységek szolgáltatásai.

 36    Ingatlan befektetések, ingatlan bérbeadás, lízing, ingatlan bérbeadási szolgáltatások, ingatlan bérbeadási

 ügyintézés.

 37    Bérelt tulajdon, ingatlan pénzügyi értékelése, irodák bérbeadása és üzemeltetése, irodák, irodaházak építése.

 ( 111 )  224.638

 ( 151 )  2018.05.31.

 ( 210 )  M 17 01633

 ( 220 )  2017.05.18.

 ( 732 )  Modern Media Group Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kosik Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek számára és rajzeszközök;

ecsetek; tanítási és oktatási anyagok; 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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  224.639

 ( 151 )  2018.05.31.

 ( 210 )  M 17 04072

 ( 220 )  2017.12.20.

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

  ( 546 )

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

 kezelésére.

 ( 111 )  224.640

 ( 151 )  2018.05.31.

 ( 210 )  M 17 04073

 ( 220 )  2017.12.20.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.
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 ( 111 )  224.641

 ( 151 )  2018.05.31.

 ( 210 )  M 17 03509

 ( 220 )  2017.10.31.

 ( 732 )  MyPromo Interaktív Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   14    Ékszerek, amulettek, órák, kulcstartók, mandzsettagombok, nyakkendőtűk.

 35    Reklámozás, kereskedelem az ékszerek, amulettek, órák, kulcstartók, mandzsettagombok, nyakkendőtűk

 körében.

 ( 111 )  224.642

 ( 151 )  2018.05.31.

 ( 210 )  M 17 04075

 ( 220 )  2017.12.20.

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

 ( 541 )  EGISEPT

 ( 511 )  3    Kozmetikai szerek, személyes higiéniai készítmények, samponok, szájvizek, tisztítószerek.

5    Fertőtlenítőszerek, gyógyszerészeti készítmények, étrendkiegészítők, kötszerek, száj öblítők gyógyászati

célokra, antibakteriális kézmosók, antibakteriális szappanok, jód gyógyszerészeti használatra, kenőcsök

gyógyszerészeti használatra, oldatok, folyadékok gyógyszerészeti és állatgyógyászati használatra, sterilizáló

készítmények, kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek

 (herbicidek), biocidek.

 10    Sebészeti, orvosi ás állatgyógyászati készülékek és műszerek, gyógyászati segédeszközök, orvostechnikai

 eszközök, ápolástechnikai eszközök.

A rovat 63 darab közlést tartalmaz. 
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