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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 210 ) M 17 01867
( 220 ) 2017.06.08.
( 731 ) Magyar Mezőgazdaság Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

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

hanglemezek, CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és pendrive-ok és külső winchester-ek, valamint
számítástechnikai hardverek.
16

Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; nyomdaipari termékek; fényképek; papíripari cikkek;

tanítási és oktatási anyagok; csomagolásra szolgáló műanyagok.
41

Konferencia szervezése és lebonyolítása, szakmai képzés.

( 210 ) M 17 02113
( 220 ) 2017.06.28.
( 731 ) Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

Közösségi szoftverek.

16

Tervezők, naptárak [nyomtatványok]; nyomtatott díjak [nyomtatványok], oklevelek.

35

Üzleti információk nyújtása a közösségi média területén; reklámozási és marketing-szolgáltatások közösségi

médián keresztül biztosítva; kereskedelmi és reklámcélú rendezvények szervezése; különleges rendezvények
promóciója; marketing promóciós rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások;
üzleti bemutatók, rendezvények lebonyolítása.
42

Honlapok és internetes oldalak tervezése és létrehozása; honlapok és weboldalak tervezése és frissítése.

( 210 ) M 17 02497
( 220 ) 2017.08.07.
( 731 ) Balatonfüred-Szőlősi Hegyközség, Balatonfüred (HU)
( 740 ) dr. Szabó T. Attila, Budapest
( 541 ) VINEA BALATONFÜRED NOBILIS DISTRICTUS
( 511 ) 33

Balatonfüred-Csopak eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

( 210 ) M 17 02499
( 220 ) 2017.08.07.
( 731 ) Balatonfüred-Szőlősi Hegyközség, Balatonfüred (HU)
( 740 ) dr. Szabó T. Attila, Budapest
( 541 ) VINEA BALATONFÜRED
( 511 ) 33

Balatonfüred-Csopak eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

( 210 ) M 17 02554
( 220 ) 2017.08.10.
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( 731 ) Palotás János, Budapest (HU)

( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 31

Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti termékek, valamint gyümölcsök.

33

Borok.

35

Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklámozás és marketingtevékenység; termékbemutatók; kereskedelmi

célú kiállítások szervezése és lebonyolítása; ügynöki tevékenység; on-line hirdetői tevékenység számítógépes
hálózaton; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások
[üzleti segítségnyújtás]; információk számítógépes adatbázisba való rendezése és gyűjtése.
39

Szállítás; csomagolás és raktározás; csomagküldő szolgálat; utazásszervezés.

41

Nevelés; különböző szintű oktatások szervezése; szakmai képzések; konferenciák szervezése és

lebonyolítása; üzleti klubok üzemeltetése.
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 17 02555
( 220 ) 2017.08.10.
( 731 ) Palotás János, Budapest (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 33
35

Magyarországról származó borok; bortartalmú italok.
Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklámozás és marketingtevékenység; termékbemutatók; kereskedelmi

célú kiállítások és árubemutatók szervezése és lebonyolítása; ügynöki tevékenység; on-line hirdetői tevékenység
számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing
szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; információk számítógépes adatbázisba való rendezése és gyűjtése.
( 210 ) M 17 03160
( 220 ) 2017.10.06.
( 731 ) Friedmann Vendéglátó Kft., Budaörs (HU)
Asztalos István, Kunszentmiklós (HU)
( 740 ) dr. Tuller András, Budapest
( 541 ) ORSZÁG ITALA
( 511 ) 41

Az éttermi, szállodai és egyéb vendéglátás, élelmezés és közétkeztetés területén nevelés; szakmai képzés;

szórakoztatás; kulturális tevékenységek, valamint tudományos-, szakmai-, sajtó-, művészeti-, szórakoztatói-, és
kulturális díjak, valamint azzal összefüggő rendezvények és versenyek szervezése és lebonyolítása és ezzel
összefüggő bírálói tevékenységek.
43

Vendéglátás (élelmezés) az éttermi, szállodai és egyéb vendéglátás élelmezés és közétkeztetés területén.
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Az éttermi, szállodai és egyéb vendéglátás, élelmezés és közétkeztetés területén szellemi tulajdonjogok

figyelemmel kísérése jogi tanácsadás céljából, szellemi tulajdon licenszelése, szellemi tulajdonnal kapcsolatos
konzultáció, szerzői jogok kezelése.
( 210 ) M 17 03348
( 220 ) 2017.10.20.
( 731 ) Maraton Lapcsoport és Multivízió Kft., Veszprém (HU)
( 740 ) Szilágyi és Világosi Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár
( 541 ) Veszprémi Hét Nap
( 511 ) 16

Nyomdaipari termékek; folyóiratok; magazinok; revük (időszaki lapok); prospektusok.

( 210 ) M 17 03349
( 220 ) 2017.10.20.
( 731 ) Maraton Lapcsoport és Multivízió Kft., Veszprém (HU)
( 740 ) Szilágyi és Világosi Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár
( 541 ) Veszprémi 7
( 511 ) 16

Nyomdaipari termékek; folyóiratok; magazinok; revük (időszaki lapok); prospektusok.

( 210 ) M 17 03350
( 220 ) 2017.10.20.
( 731 ) Maraton Lapcsoport és Multivízió Kft., Veszprém (HU)
( 740 ) Szilágyi és Világosi Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár
( 541 ) Veszprémi Hét
( 511 ) 16

Nyomdaipari termékek; folyóiratok; magazinok; revük (időszaki lapok); prospektusok.

( 210 ) M 17 03351
( 220 ) 2017.10.20.
( 731 ) Maraton Lapcsoport és Multivízió Korlátolt Felelősségű Társaság, Veszprém (HU)
( 740 ) Szilágyi és Világosi Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár
( 546 )

( 511 ) 16

Nyomdaipari termékek; folyóiratok; magazinok; revük (időszaki lapok); prospektusok.

( 210 ) M 17 03352
( 220 ) 2017.10.20.
( 731 ) Maraton Lapcsoport és Multivízió Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság, Veszprém (HU)
( 740 ) Szilágyi és Világosi Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár
( 546 )
( 511 ) 16

Nyomdaipari termékek; folyóiratok; magazinok; revük (időszaki lapok); prospektusok.

( 210 ) M 17 03499
( 220 ) 2017.10.31.
( 731 ) Cloudsoltech Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 541 ) EEZYOO
( 511 ) 35

A közszektor cégeinek üzletvezetéséhez kapcsolódó üzleti tanácsadási szolgáltatások; a reklámok

közönségre gyakorolt hatásának értékelése; a reklámokkal kapcsolatos társadalmi tudatosság elemzése; a
személyzet menedzselése és foglalkoztatási szaktanácsadás; a személyzet tevékenységének megtervezése;
adásvételi szerződések készítése harmadik felek számára; adatátírás; adatbázis alapú készlet helymeghatározási
szolgáltatások; adatbázis alapú raktárkezelés; adatbázis menedzsment; adatbázisokkal kapcsolatos reklámozási
szolgáltatások; adatbeviteli szolgáltatások; adatfeldolgozás; adatfeldolgozás ellenőrzése; adatfeldolgozás üzleti
célú adatgyűjtéshez; adatfeldolgozás vállalkozások számára; adatfeldolgozáshoz kapcsolódó tájékoztató
szolgáltatások; adatfeldolgozási szolgáltatások; adatfeldolgozási szolgáltatások a szállítás terén; adatfeldolgozási
szolgáltatások az egészségügy terén; adatfeldolgozási szolgáltatások a bérszámfejtés terén; adatfeldolgozással
kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; adatfeldolgozással kapcsolatos információk biztosítása;
adatfeldolgozással kapcsolatos konzultáció; adatfeldolgozással kapcsolatos üzleti konzultációs szolgáltatások;
adatfeldolgozó személyzettel kapcsolatos munkaközvetítői tanácsadás; adatgyűjtés; adatgyűjtési szolgáltatások;
adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkezelési szolgáltatások; adatkinyerési
szolgáltatások; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása számítógépes
adatbázisokban; adatok összeállítása [mások számára]; adatok rendszerezése számítógépes adatbázisokban;
adatrögzítés és -feldolgozás; adminisztrációs adatfeldolgozás; adminisztratív hűségkártya szolgáltatások;
adminisztratív segítségnyújtás gyógyszerkészletek kezeléséhez gyógyszertáraknak; ajándéknyilvántartási
szolgáltatások; alkatrészek raktárkészletének kezelése gyártók és szállítók számára; álláshirdetés; apróhirdetések;
apróhirdetési szolgáltatások; árajánlatok termékekre vagy szolgáltatásokra; árelemzés; árelemző szolgáltatások;
árösszehasonlító szolgáltatások; áru és szolgáltatás vásárlásával és értékesítésével kapcsolatos szerződések
közvetítése; árubemutatás; árubemutatók rendezése üzleti célokra; árubemutatók szervezése eladási célokra;
árubemutatók szervezése kereskedelmi célokra; árubemutatók szervezése reklámozási célokra; árubeszerzés
másik vállalkozás megbízásából; árubeszerzéssel és -értékesítéssel kapcsolatos szerződések tárgyalása;
árubeszerzéssel kapcsolatos tanácsadói és konzultációs szolgáltatások; áruértékesítéssel kapcsolatos
reklámszolgáltatások; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és
szolgáltatások bemutatása elektronikus eszközök segítségével, az úgynevezett teleshopping és home shopping
szolgáltatások számára is; áruk és szolgáltatások beszerzéséhez kapcsolódó szaktanácsadás; áruk és
szolgáltatások értékesítésének elősegítése mások számára, bankkártyás vásárlás utáni jutalompontok által; áruk és
szolgáltatások értékesítésének elősegítése mások számára, nyomtatott anyagok terjesztésével és promóciós
vetélkedőkkel; áruk és szolgáltatások népszerűsítése szponzoráció útján; áruk leltározása; áruk mások
megbízásából történő vásárlásával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; árukkal és szolgáltatásokkal
kapcsolatos fogyasztói adatok nyújtása; áruvásárlás lebonyolítása harmadik feleknek; árvizsgálatok; audio
és/vagy vizuális bemutatók készítése cégek részére; audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra;
audio-vizuális bemutatók előkészítése és lebonyolítása reklámcélokra; audiovizuális eszközökkel nyújtott üzleti
promóciós szolgáltatások; automatikus újrarendelési szolgáltatás vállalatok számára; automatizált
adatfeldolgozás; az egészségügyi ellátás igénybevételével kapcsolatos statisztikák összeállítása; benchmarking
szolgáltatások [üzletszervezési gyakorlatok értékelése]; benchmarking [üzletszervezési gyakorlatok értékelése];
cégek bemutatása az interneten és egyéb médiákban; cégek működtetéséhez kapcsolódó professzionális üzleti
szaktanácsadás; céginformációk kutatása; célzott marketing; címjegyzékek, telefonkönyvek összeállítása globális
számítógépes hálózaton vagy az interneten történő közzététel céljából; címlisták készítése közvetlen postai úton
reklámozó szolgáltatásoknak [nem eladáshoz]; címlisták összeállítása; címzett reklámküldemények terjesztése
ügyfélszerzés és a meglévő ügyfélkör megtartása céljából; digitális hálózatok útján nyújtott marketing
szolgáltatások; digitális hirdetőtáblák bérbeadása; digitális reklámszolgáltatások; díjszabással kapcsolatos
tájékoztató és tanácsadó szolgáltatások; direkt marketing szolgáltatások; direkt marketingre vonatkozó
konzultáció; dokumentumok készítése; dolgozói nyilvántartási szolgáltatások; e-kereskedelemmel kapcsolatos
információnyújtás és tanácsadás; egészségklubok működtetésével kapcsolatos tanácsadás; egészségügyi állapotok
társadalmi tudatosításával kapcsolatos reklámszolgáltatások; egyéni reklámok elkészítése mások számára; eladási,
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értékesítési promóciók; eladási módszerekkel és technikákkal kapcsolatos tanácsadás biztosítása; eladási

módszerekkel kapcsolatos információnyújtás; eladási promóciós szolgáltatások, nevezetesen különböző
távközlési szolgáltatók összegyűjtése, hogy mások ezeket a szolgáltatásokat kényelmesen meg tudják tekinteni és
vásárolni; eladási reklámozással kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; eladásösztönzéssel kapcsolatos
tanácsadási szolgáltatások; elektronikus adatfeldolgozás; elektronikus adatfeldolgozással kapcsolatos tanácsadási
szolgáltatások; elektronikus kereskedelem népszerűsítéséhez kapcsolódó reklámszolgáltatások; elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, nevezetesen információnyújtás termékekről telekommunikációs hálózatokon
keresztül, reklám- és eladási célokra; elektronikus készletkezelési szolgáltatások; elektronikus kommunikációs
hálózatokon keresztüli, online reklámozási szolgáltatások; elektronikusan továbbított információk összegyűjtése
és rendszerezése; élelmiszerek postai rendelésével kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; előadások,
prezentációk rendezése üzleti célokra; előadások, prezentációk rendezése kereskedelmi célokra; előadások,
prezentációk szervezése reklámozási célokra; előadások, prezentációk szervezése kereskedelmi célokra; előfizetés
információs médiacsomagra; előfizetések távközlés útján nyújtott adatbázis-szolgáltatásokra; engedményeket
vagy vásárlásra való ösztönzést magukban foglaló hűségprogramok adminisztrációja; értékesítési adminisztráció;
értékesítési bemutatók; értékesítési elemzések készítése; értékesítési és népszerűsítő ösztönzőprogramok
szervezése, működtetése és felügyelete; értékesítési és promóciós ösztönzőprogramok adminisztrációja;
értékesítési kimutatások kezelése; értékesítési menedzsment-szolgáltatások; értékesítési módszerekkel
kapcsolatos adminisztráció; értékesítési promóció audiovizuális média használatával; értékesítési promóció
privilégiumokkal járó felhasználói kártyák terjesztése révén; értékesítési promóciók vásárlási vagy értékesítési
pontokon, mások megbízásából; értékesítési promóciós ösztönző programok adminisztrációja; értékesítési
promóciós szolgáltatások; értékesítési személyzet irányítása; értékesítési technikákkal és értékesítési
programokkal kapcsolatos konzultáció; értékesítéssel kapcsolatos információk szolgáltatása; értékesítő és
marketingszemélyzet toborzása; eseménymarketing; éttermek létrehozásával kapcsolatos üzleti tanácsadási
szolgáltatások; éttermek működtetésével kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; fogyasztói hűség- és
ösztönzőprogramok adminisztrációja; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; fogyasztói hűségprogramok
szervezése és vezetése; fogyasztói indexek számítógépesített összeállítása; fogyasztói kutatások; fogyasztói
reakciók elemzése; fogyasztói termék tanácsadás; fogyasztói termékekkel kapcsolatos információ nyújtása;
fogyasztói termékinformációk biztosítása étel vagy italtermékekhez kapcsolódóan; fogyasztói termékinformációk
biztosítása laptopokhoz kapcsolódóan; fogyasztói termékinformációk biztosítása kozmetikumokkal kapcsolatban;
fogyasztói vásárlási szokások elemzésével kapcsolatos tanácsadás; fogyasztópiaci információs szolgáltatások;
gazdasági előrejelzés és elemzés; gazdasági előrejelzések; gazdasági előrejelző elemzések üzleti célokra;
gazdasági tanulmányok üzleti célokra; gazdasági versennyel kapcsolatos információszerzési szolgáltatások;
globális számítógépes hálózatokon keresztül nyújtott, alkoholmentes italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások; globális számítógépes hálózaton keresztül végzett értékesítés feldolgozásához nyújtott üzleti
adminisztrációs szolgáltatások; globális számítógépes hálózatokon keresztül nyújtott, élelmiszerekkel kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; globális számítógépes hálózatokon keresztül nyújtott, alkoholos italokkal (kivéve
a sört) kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; globális számítógépes hálózatokon keresztül nyújtott,
sörökkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; globális számítógépes hálózatról vagy az internetről nyújtott
online üzleti információs szolgáltatások; grafikus reklámozási szolgáltatások; gyógyászathoz kapcsolódó üzleti
statisztikai információk szolgáltatása; gyógyszerészeti készítményekkel és in-vivo leképezési termékekkel
kapcsolatos reklámozás; gyógyszerészeti termékekkel kapcsolatos reklámszolgáltatások; gyűjthető bélyeges
hűségprogramok adminisztrációja; harmadik fél alkotásainak népszerűsítése online portfólió biztosításával
weboldalon keresztül; harmadik fél formatervezési mintáinak népszerűsítése online portfólió biztosításával
weboldalon keresztül; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése értékesítések
adminisztrációja és promóciós ösztönző sémák útján, amelyek kereskedelmi bélyegeket is magukban foglalnak;
harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése kuponok terjesztése révén; harmadik fél
termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése szponzorok szervezése révén oly módon, hogy kapcsolatba
hozzák termékeiket és szolgáltatásaikat jutalmazási programmal; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak
M1442

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 12. szám, 2018.06.28.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
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számítógépes hálózaton keresztül történő reklámozása; harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak
interneten való reklámozása; hatékonysággal kapcsolatos tanácsadás; hatékonysági szaktanácsadás; hirdetés
elektronikus hirdetőtáblán; hirdetés elektronikus médián, főként interneten keresztül; hirdetés és reklámozás;
hirdetés folyóiratokban, prospektusokban és újságokban; hirdetés magazinokban; hirdetések elhelyezése;
hirdetések és reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, reklámcédulák és minták] terjesztése; hirdetések
készítése és elhelyezése; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési és reklámozási szolgáltatások televíziós,
rádiós, postai úton; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk
kapcsolódó tanácsadás; hirdetési felület biztosítása újságokban; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetési felület
online kölcsönzése; hirdetési hely bérbeadása; hirdetési hely biztosítása globális számítógépes hálózaton;
hirdetési hely, idő és média rendelkezésre bocsátása; hirdetési hely rendelkezésre bocsátása; hirdetési hely
rendelkezésre bocsátása elektronikus médiában; hirdetési helyek biztosítása folyóiratokban, újságokban és
magazinokban; hirdetési rovatok készítése; hirdetési szolgáltatások; hirdetési szolgáltatások a közfigyelem
felhívásához kapcsolódóan a helyi vásárlás előnyeire vonatkozóan; hirdetéssel kapcsolatos tanácsadás,
konzultáció; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos adatok terjesztése; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos
információ gyűjtése; hirdetésszervezés; hirdetésszervezés mozikban; hirdetőtáblák bérbeadása; hirdetőtáblák
bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; hűség- és ösztönző programok működtetése;
hűségprogramok adminisztrációja; hűségprogramok és ösztönzési programok megszervezése, működtetése és
felügyelete; hűségprogramok, ösztönző és bónusz program szolgáltatások; hűségprogramok szervezése
ügyfeleknek kereskedelmi, promóciós és reklámcélokra; hűségprogramokon keresztül nyújtott értékesítési
promóciók; információ adatbankokban történő összegyűjtése és rendszerezése; információk biztosítása
kereskedelmi üzletekről és kereskedelmi információkról a globális számítógépes hálózat útján; információk
gyűjtése és számítógépes adatbázisokba rendszerezése; információk összegyűjtése és bevitele számítógépes
adatbázisokba; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; információk számítógépes
adatbázisokba való szerkesztése és rendezése; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése;
információk számítógépes nyilvántartásba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba gyűjtése;
információkérések kezelésével kapcsolatos irodai szolgáltatások; információnyújtás szállodák díjainak
összehasonlításával kapcsolatban; információs nyilvántartás vezetése; információtechnológiai adminisztrációval
kapcsolatos üzleti konzultáció; ingatlanmarketing; ingatlanmarketing elemzés; ingatlantulajdonnal kapcsolatos
reklámszolgáltatások; interjúkészítés minőségi piackutatáshoz; interjúkészítés piackutatási célokra; interneten
használható reklámok összeállítása; interneten keresztül biztosított hirdetési szolgáltatások; interneten keresztül
nyújtott reklámozási szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott üzletvezetési szaktanácsadás; interneten
közzétett címjegyzékek, telefonkönyvek összeállítása; kedvezményprogram adminisztrációja, lehetővé téve a
tagok számára, hogy kedvezménykártyájuk segítségével kedvezményesen vásárolhassanak árukat és
szolgáltatásokat; kereskedelmi és üzleti árak és statisztikai információk összeállítása és szolgáltatása;
kereskedelmi és üzleti információk nyújtása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása interneten;
kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ biztosítása; kereskedelmi
információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információ és tanácsadás
fogyasztók számára termékek és szolgáltatások kiválasztásával kapcsolatban; kereskedelmi információ
terjesztése; kereskedelmi információk; kereskedelmi információk és tanácsadás ügyfelek számára
[ügyféltanácsadó üzlet]; kereskedelmi információk biztosítása; kereskedelmi információk szolgáltatása;
kereskedelmi információk szerzése; kereskedelmi információk összeállítása; kereskedelmi információk gyűjtése;
kereskedelmi információk nyújtása fogyasztóknak; kereskedelmi információkutatási tanulmányok; kereskedelmi
információs szolgáltatások; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi információs szolgáltatások az
interneten keresztül; kereskedelmi információs ügynökségek [üzleti információk, pl. marketing vagy demográfiai
adatok biztosítása]; kereskedelmi jelentésekhez kapcsolódó piaci információs szolgáltatások; kereskedelmi
marketing [nem értékesítés]; kereskedelmi menedzsmenttel kapcsolatos konzultáció; kereskedelmi
menedzsmenttel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; kereskedelmi nyilvántartások összeállítása; kereskedelmi
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irányításával kapcsolatos konzultáció; kereskedelmi tervezéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;
kereskedelmi tranzakciók lebonyolítása és kereskedelmi szerződések készítése; kereskedelmi tranzakciók
tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és lebonyolítása
távközlési rendszerek útján; kereskedelmi tranzakciókhoz kapcsolódó tanácsadó szolgáltatások; kereskedelmi
ügyekhez kapcsolódó értékelések; kereskedelmi ügyletek tárgyalása; kereskedelmi ügyletek, tranzakciók
előkészítésével és kivitelezésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; kereskedelmi ügyvitellel kapcsolatos
tanácsadás; kereskedelmi, üzleti információk szolgáltatása; kereskedelmi üzleti információk szolgáltatása
számítógépes adatbázisok segítségével; kereskedelmi üzletvezetéssel kapcsolatos tanácsadás és
információnyújtás; kereskedelmi vállalatok működtetéséhez és irányításához nyújtott segítség; kereskedelmi
vállalatok vezetésével kapcsolatos segítségnyújtás; kereskedelmi vállalatoknak nyújtott, üzleti ügyeik
bonyolításával kapcsolatos tanácsadás; kereskedelmi vállalkozások működtetése; kereskedelmi vállalkozásoknak
nyújtott, reklámozással kapcsolatos segítségnyújtás; kereskedelmi vállalkozásokkal kapcsolatos üzletviteli
tanácsadási szolgáltatások; kereskedelmi vállalkozások üzletvitelével kapcsolatos értékelések; kereskedelmi
vállalkozások irányításához nyújtott, közönségkapcsolattal kapcsolatos segítségnyújtás; kereskedelmi
vállalkozások üzletvezetési adminisztrációja; kereskedelmi vásárok promóciója; keresőmotor-optimalizációval
kapcsolatos konzultáció; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; keresőmotoros marketing
szolgáltatások; keresőoptimalizálás; készletellenőrzési jelentések számítógépesített összeállítása; készletellenőrző
szolgáltatások; készletkezelési szolgáltatások; készletrögzítés; kiskereskedelmi boltok üzleti ügyeinek
adminisztrációja; költség-haszon elemzések készítése; költségelemzés; költségfelmérési szolgáltatások;
közlemények, hirdetmények kiadása reklámozási céllal; kozmetikai cikkek csomagküldési kiskereskedelme;
kozmetikumokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások; közönségszolgálati [pr] konzultáció; közönségszolgálati [pr]
szolgáltatások; közönségszolgálati szolgáltatások; közönségszolgálati tanulmányok; közönségszolgálati
tanulmányok készítése; közönségszolgálattal kapcsolatos konzultáció; közvélemény-kutatás;
közvélemény-kutatási felmérések tervezése; közvélemény-kutatási felmérések előkészítése; külkereskedelmi
információk és konzultáció; külkereskedelmi információt nyújtó szolgáltatások; kültéri reklámok elkészítése és
elhelyezése; kuponbeszerzési szolgáltatások harmadik fél számára; kutatási szolgáltatások reklámozással és
marketinggel kapcsolatban; leendő vásárlók listáinak összeállítása; leltárkészítés; leltározás; levelezési listák
készítése; levelezőlisták összeállítása; levélkézbesítési vállalatok által nyújtott címzett reklámküldemény
szolgáltatások; márkaalkotási szolgáltatások [reklámozás és népszerűsítés]; márkaalkotási szolgáltatások;
márkaértékelési szolgáltatások; márkapozicionálási szolgáltatások; márkatesztelés; marketing beszámolók
készítése; marketing célú becslések; marketing előrejelzés; marketing felmérések tervezése; marketing
információk; marketing információk nyújtása; marketing információk szolgáltatása; marketing kampányok;
marketing konzultációs szolgáltatások; marketing menedzsment konzultációhoz kapcsolódó üzleti tanácsadás;
marketing menedzsment tanácsadás; marketing menedzsmenthez kapcsolódó tanácsadás; marketing promóciós
rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások; marketing segítségnyújtás; marketing
stratégiák és koncepciók kidolgozása; marketing stratégiák tervezése; marketing szoftverkiadás keretében;
marketing szolgáltatások; marketing-szolgáltatások az éttermek területén; marketing-szolgáltatások a fogászat
területén; marketing-szolgáltatások az utazás területén; marketing tanácsadás; marketing-tanácsadás és
-szolgáltatások; marketing tanácsadó szolgáltatások biztosítása gyártók részére; marketing tanulmányok
előkészítése; marketing tanulmányok készítése; marketing tanulmányokhoz kapcsolódó tervezési szolgáltatások;
marketing tevékenységgel kapcsolatos üzleti konzultáció és menedzsment; marketingadatok statisztikai
értékelése; marketingcélú demográfiai konzultáció; marketinggel kapcsolatos üzleti tanácsadás; marketinggel
kapcsolatos adminisztráció; marketinggel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; marketinggel kapcsolatos
információnyújtás; marketinggel kapcsolatos információnyújtás weboldalakon keresztül; marketinggel
kapcsolatos szakmai konzultáció; marketinghez kapcsolódó elemzés; marketingkutatás a kozmetikai cikkek,
illatszerek és szépségápolási termékek terén; marketingrendezvények megrendezése és lebonyolítása;
marketingstratégiai vizsgálatok; marketingstratégiák kidolgozása és kivitelezése mások megbízásából;
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marketingtrendek elemzése; marketingügynökségi szolgáltatások; más forgalmazók áruinak reklámozása,
lehetővé téve a fogyasztók számára, hogy kényelmesen megtekinthessék és összehasonlíthassák ezen
forgalmazók áruit; más forgalmazók szolgáltatásainak reklámozása, lehetővé téve a fogyasztók számára, hogy
kényelmesen megtekinthessék és összehasonlíthassák ezen forgalmazók szolgáltatásait; mások áruinak és
szolgáltatásainak promóciója kuponok osztásával; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása
kedvezménykártya-programokkal; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása promóciós rendezvényeken;
mások áruinak és szolgáltatásainak marketingje; mások megbízásából, különféle telekommunikációs
szolgáltatások csoportosítása, lehetővé téve az ügyfelek számára a szolgáltatások megfelelő összehasonlítását és
beszerzését; mások megbízásából, különféle biztosítási szolgáltatások csoportosítása, lehetővé téve az ügyfelek
számára a szolgáltatások megfelelő összehasonlítását és beszerzését; mások részére végzett értékesítési promóció
gyűjthető bélyegek által; mások termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása; mások termékeinek és
szolgáltatásainak marketingje kuponok terjesztése révén; mások termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítését
szolgáló ösztönző programok adminisztrálása; mások termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása kártyás
hűségjutalmazási rendszerrel; mások termékeinek és szolgáltatásainak promóciója preferált fogyasztók programja
segítségével; média- és reklámtervek, -koncepciók készítése és megvalósítása; megrendelések felvételéhez
kapcsolódó adminisztrációs szolgáltatások; megrendelések költségszámításával kapcsolatos tanácsadás,
konzultáció; megvásárolni szánt termékek és áruk kiválasztásával kapcsolatos információnyújtás és tanácsadás a
fogyasztók számára; merchandising szolgáltatások; mindenféle reklámozási és marketing bemutató anyagok
bérbeadása; népszerű- és szaksajtóban történő hirdetés, reklámozás; név- és címalapú listákkal kapcsolatos
ügynöki tevékenység; növekedés finanszírozásával kapcsolatos üzleti tanácsadás; nyereményjátékok, versenyek,
pályázatok szervezése reklámcélokra; nyomtatott anyagok elektronikus megjelentetése reklámcélra; nyomtatott
anyagokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; nyomtatott anyagokkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások; nyomtatott promóciós anyagok terjesztése postai úton; nyomtatott reklámanyagok terjesztése;
nyomtatványok borítékolása; nyomtatványok megjelenítése reklámozási célból, elektronikus formában; on-line
hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online adatfeldolgozó szolgáltatások; online árösszehasonlítási
szolgáltatások; online árverési ajánlattételi, licitálási szolgáltatások; online árverési szolgáltatás biztosítása; online
hirdetési hálózaton biztosított összepárosítási szolgáltatások a hirdetők weboldalakkal történő összehozása
céljából; online kereshető reklámútmutatók szolgáltatása; online kereskedelmi jegyzékinformációs szolgáltatások
biztosítása; online kiadványok előfizetésével kapcsolatos szolgáltatások; online közösségi gazdálkodási
szolgáltatások; online reklámozás; online rendelési szolgáltatások; online rendelési szolgáltatások az éttermi
elvhel és házhozszállítás területén; online üzleteken keresztül történő harmadik személyek számára lebonyolított
kereskedelmi tranzakciók intézése; online üzleti hálózati szolgáltatások; online üzleti menedzsment-kutatási
felmérések lebonyolítása; online weblapok népszerűsítése, reklámozása és marketingje; outsourcing
szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; partnerprogram-marketing; partnerprogram-marketinggel kapcsolatos
tanácsadói szolgáltatások; pay per click (ppc) hirdetés; piacanalízis; piacbefolyásolás terén végzett kutatás és
elemzés; piacelemzéshez kapcsolódó információk gyűjtése; piacelemzési beszámolók készítése; piacelemzési és
-kutatási szolgáltatások; piacelemzési szolgáltatások áruk elérhetőségével kapcsolatban; piacelemzési
szolgáltatások áruk értékesítésével kapcsolatban; piacelemző jelentések és tanulmányok készítése; piacértékelési
szaktanácsadás; piacértékelési szolgáltatások; piacfelosztási konzultáció; piaci beszámolók és tanulmányok; piaci
beszámolók, jelentések készítése; piaci elemző és kutató szolgáltatások; piaci előrejelzés; piaci felmérés
elemzése; piaci felmérések készítése, lebonyolítása; piaci információk szolgáltatása általános fogyasztási
cikkekkel kapcsolatban; piaci információs szolgáltatások a piaci statisztikával kapcsolatban; piaci
információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci jelentési szaktanácsadás; piaci közvélemény-kutatási
tanulmányok; piaci tanulmányok; piaci tanulmányok készítése és elemzése; piaci tanulmányok készítése,
beleértve a közvélemény-kutatást; piaci tanulmányokhoz kapcsolódó információk gyűjtése; piaci ügynöki kutatási
tevékenység; piackutatás; piackutatás és analízis; piackutatás és marketing tanulmányok; piackutatás és üzleti
elemzés; piackutatás kiadványok olvasóira vonatkozó információk összeállításához; piackutatás reklámozáshoz;
M1445

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 12. szám, 2018.06.28.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
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összeállításához; piackutatáshoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; piackutatáshoz kapcsolódó információk
gyűjtése; piackutatási adatgyűjtő szolgáltatások; piackutatási adatkinyerési szolgáltatások; piackutatási adatok
elemzése; piackutatási adatok értelmezése; piackutatási adatok és statisztikák elemzése; piackutatási és -elemzési
szolgáltatások; piackutatási információnyújtás; piackutatási statisztikák elemzése; piackutatási szaktanácsadás;
piackutatási szolgáltatások a műsorszóró médiával kapcsolatban; piackutatási szolgáltatások kiadók számára;
piackutató szolgáltatások; piacok üzleti elemzése; profit felmérések; promóciók szervezése audiovizuális média
használatával; promóciós anyagok terjesztése; promóciós célú videoszalagok, videolemezek és audiovizuális
felvételek kiadása; promóciós és reklámozási szolgáltatások; promóciós események szervezése és lebonyolítása;
promóciós kampányok kidolgozása; promóciós kampányok szervezésével kapcsolatos konzultáció vállalatok
számára; promóciós marketing; promóciós marketing-szolgáltatások audiovizuális média felhasználásával;
promóciós, reklám célú árubemutatás; promóciós szolgáltatások; promóciós szórólapok terjesztése; promóciós
tanulmányok; promóciós tevékenységekhez kapcsolódó tanácsadás; prospektusok és termékminták terjesztése
reklámcélból; prospektusok és termékminták terjesztése; prospektusok szétosztása reklámcélokra; reklám és
marketing; reklám- és marketingszolgáltatások kommunikációs csatornákon keresztül biztosítva; reklám- és
marketingszolgáltatások blogokon keresztül biztosítva; reklám- és promóciós anyagok terjesztése; reklám- és
promóciós szerződések készítése harmadik felek számára; reklám-, marketing és hirdetési anyagok terjesztése;
reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; reklámanyag frissítése; reklámanyag készítése; reklámanyag
összeállítása; reklámanyag sokszorosítása; reklámanyag-terjesztés; reklámanyag-terjesztési szolgáltatások;
reklámanyagok és reklámok készítése, kiadása; reklámanyagok és -szövegek megjelentetése; reklámanyagok
készítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok, nevezetesen szórólapok, prospektusok, brosúrák,
áruminták terjesztése, főként katalóguson keresztüli távértékesítés céljából [akár külföldi, akár belföldi];
reklámanyagok online megjelentetése; reklámanyagok online terjesztése; reklámanyagok összeállítása, kiadása és
terjesztése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok
[szórólapok, prospektusok, brosúrák, termékminták, főként katalóguson keresztüli távértékesítés céljából] akár
külföldi, akár belföldi terjesztése; reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, nyomtatványok, minták] elosztása
és terjesztése; reklámanyagok terjesztése [szórólapok, prospektusok és nyomtatványok]; reklámanyagok
terjesztése postai úton; reklámanyagok utcai terjesztése; reklámcélú bemutatók szervezése; reklámcélú
forgatókönyvírás; reklámcélú kiállítások szervezése, lebonyolítása; reklámcélú nyereményhúzások szervezése;
reklámcélú rendezvények szervezése és lebonyolítása; reklámcélú vásárok és kiállítások szervezése és
lebonyolítása; reklámelemzés; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfelületek és reklámanyagok
bérbeadása; reklámhatékonyság és piackutatási elemzés; reklámhely biztosítása elektronikus eszközök vagy
globális információs hálózatok segítségével; reklámkampányok kidolgozása vállalkozások számára;
reklámkiadványok elkészítése; reklámkiadványok tervezése; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó
tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámlevelek és rendszeres kiadásokhoz csatolt reklám-mellékletek
terjesztése; reklámminták terjesztésének lebonyolítása; reklámok elkészítése; reklámok előkészítése; reklámok és
kereskedelmi hirdetések terjesztése; reklámok, hirdetések összeállítása; reklámok készítése; reklámok készítése és
elhelyezése mások számára; reklámok megjelenítése mások részére; reklámok terjesztése online kommunikációs
hálózatokon; reklámozás a turizmus és utazás terén; reklámozás bannerekkel; reklámozás, beleértve harmadik
személyek termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítését nemzetközi sporteseményekhez kapcsolódó
szponzori megállapodások és licencszerződések keretében; reklámozás előkészítése; reklámozás és értékesítési
promóciós szolgáltatások; reklámozás hatásának elemzése; reklámozás, hirdetés, beleértve a számítógépes
hálózatokon történő online reklámozást; reklámozás, hirdetés mobiltelefonos hálózatokon keresztül; reklámozás,
marketing és promóciós konzultáció, tanácsadó és segítségnyújtási szolgáltatások; reklámozás minden nyilvános
kommunikációs eszközön keresztül; reklámozás, promóciós szolgáltatások; reklámozásért felelős személyzet
igazgatása; reklámozáshoz kapcsolódó dokumentumok elkészítése; reklámozáshoz kapcsolódó üzleti
segítségnyújtás; reklámozáshoz kapcsolódó üzleti szaktanácsadás; reklámozáshoz kapcsolódó tájékoztató
szolgáltatások; reklámozáshoz kapcsolódó konzultációs, tanácsadási szolgáltatások; reklámozási és értékesítési
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anyagok készítése mások számára; reklámozási és marketing-szolgáltatások közösségi médián keresztül

biztosítva; reklámozási és promóciós szolgáltatások; reklámozási, főként terméknépszerűsítő szolgáltatások;
reklámozási információk biztosítása; reklámozási kutatás; reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások;
reklámozási szolgáltatások biztosítása adatbázisok útján; reklámozási szolgáltatások italok népszerűsítésére;
reklámozási szolgáltatások; reklámozási szolgáltatások az irodalom területén; reklámozási szolgáltatások vállalati
és márkaarculat létrehozásához; reklámozásra és promóciós szolgáltatásokra vonatkozó tanácsadás;
reklámozással, hirdetéssel kapcsolatos statisztikák összeállítása; reklámozással kapcsolatos közvetítői
tevékenység; reklámozással kapcsolatos információk szolgáltatása; reklámozással kapcsolatos modellügynökségi
szolgáltatások; reklámozással kapcsolatos közvetítői szolgáltatások; reklámozott árukkal és szolgáltatásokkal
kapcsolatos telefonos megkeresések feldolgozása; reklámprospektusok terjesztésének lebonyolítása telefonos
megkeresések alapján; reklámszerződések készítése harmadik személyek számára; reklámszerződések tárgyalása;
reklámszolgáltatások építészeknek; reklámszolgáltatások harmadik személyek számára; reklámszolgáltatások
italok eladásának előmozdítására; reklámszolgáltatások léggömbre helyezett hirdetések révén;
reklámszolgáltatások szendvicsember táblák révén; reklámszolgáltatások televízióképernyőn megjelenő szövegek
segítségével; reklámszöveg megjelentetési szolgáltatások; reklámszövegek írása; reklámszövegek kiadása és
frissítése; reklámszövegírás; reklámszövegírás promóciós célokból; reklámterjesztés; reklám terjesztési
szolgáltatások az interneten keresztül; reklámtervezés és -elhelyezés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek;
reklámügynökségi szolgáltatások; rendelések elektronikus feldolgozása; rendelési listák számítógépesített
összeállítása; rendelési szolgáltatások; rendelési szolgáltatások megbízásra; rögzített tartalmakkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; röplapterjesztés; segítségnyújtás az üzleti promóció terén; segítségnyújtás
éttermek üzemeltetésének üzleti menedzsmentjéhez; segítségnyújtás éttermek létesítésének és üzemeltetésének
üzleti menedzsmentjéhez; segítségnyújtás termékforgalmazáshoz; segítségnyújtás üzleti tervezéshez;
segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjéhez; segítségnyújtás üzleti tevékenységek
menedzsmentjében; segítségnyújtás üzletszervezéshez; segítségnyújtás üzletvezetéshez és -tervezéshez;
segítségnyújtás üzletvezetéshez; sorsjegyhúzások szervezése promóciós célokra; statisztikai adatok átírását
magukban foglaló szolgáltatások; statisztikai adatok összeállítása tudományos kutatásban történő használatra;
statisztikai adatok összeállítását magukban foglaló szolgáltatások; statisztikai adatok rögzítését magukban foglaló
szolgáltatások; statisztikai elemzés és jelentéskészítés; statisztikai információk összeállítása; statisztikai modellek
összeállítása piacdinamikai információk biztosításához; statisztikai módszerekkel kapcsolatos üzleti
adminisztráció; statisztikák összeállítása [üzleti vagy kereskedelmi célból]; statisztikák összeállítása; stratégiai
marketinghez kapcsolódó üzleti tanácsadás; stratégiai üzleti elemzés; szabadtéri reklámozás, hirdetés; szabadtéri
reklámozási szolgáltatások; szájról-szájra marketing; szakmai vállalkozások üzletvitelével kapcsolatos
értékelések; szálláshelyek árainak összehasonlítása; szállítással és kézbesítéssel kapcsolatos hirdetés, reklámozás;
szállítóiparral kapcsolatos reklámszolgáltatások; számítógépek használatával kapcsolatos üzleti tanácsadás;
számítógépek kiválasztásával kapcsolatos üzleti tanácsadás; számítógépes adatbázis menedzsment; számítógépes
adatbázisban levő adatok összehasonlítása; számítógépes adatbázisban szereplő rekláminformáció frissítése;
számítógépes adatbázishoz való hozzáférés révén nyújtott kereskedelmi információs szolgáltatások; számítógépes
adatbázisok kezelése és összeállítása; számítógépes adatbázisok összeállítása; számítógépes adatfeldolgozás;
számítógépes és telekommunikációs hálózati aukciók és fordított aukciók megrendezése és lebonyolítása;
számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számítógépes hálózatok és weboldalak online reklámozása; számítógépes
hirdetési szolgáltatások nyújtása; számítógépes könyvelés; számítógépes megrendelések adminisztratív
feldolgozása; számítógépes piackutató szolgáltatások; számítógépes számvitel; számítógépes számvitel készítése;
számítógépes üzleti adatok szolgáltatása; számítógépes üzleti információk szolgáltatása; számítógépes üzleti
statisztikák szolgáltatása; számítógépes vizsgálat, könyvvizsgálat; számítógépesített adatellenőrzés;
számítógépesített adatfeldolgozás; számítógépesített adóalap megállapítás [számvitel]; számítógépesített
bérszámfejtés; számítógépesített értékesítőhelyi adatgyűjtési szolgáltatások kiskereskedők részére;
számítógépesített információs szolgáltatások üzleti lehetőségek értékeléséhez; számítógépesített irodai ügyvitel;
számítógépesített készletrendelés; számítógépesített készletgazdálkodás; számítógépesített könyvelési
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szolgáltatások; számítógépesített leltárellenőrzés; számítógépesített leltárkészítés; számítógépesített on-line

rendelési szolgáltatások; számítógépesített piackutatás; számítógépesített szövegszerkesztés; számítógépesített
üzleti kutatás; számítógépesített üzleti menedzsment [mások számára]; számítógépesített üzleti adatok
szolgáltatása; számítógépesített üzleti információk visszakeresése; számítógépesített üzleti információs
szolgáltatások; számítógépesített üzleti információfeldolgozási szolgáltatások; számítógépesített üzleti promóció;
számítógépesített üzleti nyilvántartás; számítógépesített üzletvezetési információk biztosítása; számítógéppel
támogatott üzleti információk; számlabemutatási szolgáltatások; számlák adminisztrálása, kiszámlázása és
egyeztetése mások megbízásából; számlák elkészítése; számlák előkészítése; számlakészítés; számlakivonatok
összeállítása; számlákkal kapcsolatos tájékoztatás [könyvelés]; számlázás; számlázás, számlák kiállítása;
számlázási szolgáltatások; számlázási szolgáltatások orvosok számára; számlázási szolgáltatások az egészségügy
terén; számviteli információkhoz kapcsolódó jelentések szolgáltatása; számviteli, könyvelési szolgáltatások;
szoftverrel kapcsolatos tájékoztatás biztosítása ügyfelek számára; szoftverrel kapcsolatos tanácsadás biztosítása
ügyfelek számára; szolgáltatás értékesítési mennyiség figyelésére; szolgáltatás reklámok elhelyezésére;
szolgáltatások értékesítésének ösztönzése [mások részére] reklámok szervezésével; szolgáltatások kereskedelmi
ügyletek kezelésére; szolgáltatások üzleti hatékonyság növeléséhez; szórólapok, brosúrák, nyomtatott anyagok és
termékminták reklámcélú terjesztése; tanácsadás az üzletvezetés és marketing területén; tanácsadás fogyasztói
vásárlási szokások és igények elemzése terén, érzékelési, minőségi és mennyiségi jellegű adatok segítségével;
tanácsadás üzleti ügyekben; terjesztés (reklámanyag -); termékbevezetések tervezése, szervezése;
termékbevezetési szolgáltatások; termékek eladásáról és vételéről szóló szerződések közvetítése; termékek és
szolgáltatások reklámozására szolgáló felület biztosítása weboldalakon; termékek és szolgáltatások bemutatása;
termékmarketing; ügyfélhűséghez kapcsolódó piackutatási szolgáltatások; ügyfélkapcsolat-kezelés; ügyviteli és
működési segítségnyújtás kereskedelmi vállalatok számára; új termékek forgalmazásával kapcsolatos
reklámszolgáltatások; új termékek piacra dobásával kapcsolatos üzleti konzultáció és menedzsment; utazási
ágazattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; üzlet célú kiállítások szervezése és lebonyolítása; üzlet felügyelet;
üzletek, vállalkozások eladásával kapcsolatos konzultáció; üzletfejlesztéssel kapcsolatos üzletviteli tanácsadás;
üzleti adatelemzési szolgáltatások; üzleti adatok elemzése; üzleti adatok gyűjtése; üzleti adatok gyűjtése és
rendszerezése; üzleti adatok szolgáltatása; üzleti adminisztráció; üzleti adminisztráció a szállítás és kézbesítés
területén; üzleti adminisztráció és menedzsment; üzleti adminisztrációs segítségnyújtás; üzleti adminisztrációs
szolgáltatások; üzleti adminisztrációs szolgáltatások a szállítás területén; üzleti adminisztrációs szolgáltatások az
egészségügy területén; üzleti adminisztrációs tanácsadás; üzleti adminisztrációval kapcsolatos tanácsadási
szolgáltatások; üzleti arculattal kapcsolatos üzleti segítségnyújtás; üzleti auditálás; üzleti becslések és értékelések
üzleti ügyekben; üzleti bemutatások megszervezése; üzleti bemutatkozások rendezése; üzleti bemutatók
rendezéséhez kapcsolódó ügynökségi szolgáltatások; üzleti bemutatók, rendezvények lebonyolítása; üzleti
bérjegyzék adminisztrálása mások megbízásából; üzleti beszámolók elkészítése; üzleti beszámolók előkészítése;
üzleti beszámolókra vonatkozó számítógépesített információk szolgáltatása; üzleti célú gazdasági elemzések;
üzleti célú gazdasági tájékoztató szolgáltatások; üzleti célú kiállítások lebonyolítása; üzleti célú statisztikai
elemzési és beszámoló készítési szolgáltatások; üzleti célú vásárok és kiállítások szervezése és lebonyolítása;
üzleti címtárak összeállítása interneten való közlésre; üzleti dokumentumkezeléssel kapcsolatos konzultáció;
üzleti dokumentumok előkészítése; üzleti egyesítésekkel kapcsolatos konzultációk; üzleti elemzés; üzleti
elemzési, kutatás és információs szolgáltatások; üzleti elemzési szolgáltatások; üzleti elemzéssel kapcsolatos
segítségnyújtás, tanácsadási szolgáltatások és konzultáció; üzleti elemzéssel kapcsolatos tanácsadás; üzleti
elemzéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; üzleti értékelések; üzleti értékelések készítése, irányítása;
üzleti értékeléssel, becsléssel kapcsolatos adminisztráció; üzleti és kereskedelmi beszámolók és információk
előkészítése és összeállítása; üzleti- és piackutatás; üzleti fájlkezelés; üzleti felmérések; üzleti felmérések
előkészítése; üzleti felmérések eredményeinek feldolgozása; üzleti folyamat-átszervezési szolgáltatások; üzleti
folyamatkezelés és tanácsadás; üzleti hálózati szolgáltatások; üzleti haszon elemzése; üzleti hatékonysággal
kapcsolatos tanácsadás; üzleti hatékonysághoz kapcsolódó tanácsadás; üzleti hatékonysági szakértő
szolgáltatásai; üzleti hatékonysági tanulmányok; üzleti hirdetés, reklámozás, főként a telematikai és telefonos
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hálózatok területén; üzleti hirdetéshez, reklámozáshoz kapcsolódó konzultáció; üzleti információ biztosítása;

üzleti információ összeállítása; üzleti információ terjesztése; üzleti információk; üzleti információk aktualizálása
számítógépes adatbázisban; üzleti információk biztosítása; üzleti információk biztosítása vegyes vállalatokkal
kapcsolatban; üzleti információk biztosítása globális számítógépes hálózatokon keresztül; üzleti információk
elemzése; üzleti információk gyűjtése; üzleti információk nyújtása az interneten, kábelhálózaton vagy más
adatátviteli formán keresztül; üzleti információk nyújtása a közösségi média területén; üzleti információk nyújtása
weboldalon keresztül; üzleti információk összeállítása; üzleti információk összegyűjtése; üzleti információk
szolgáltatása; üzleti információnyújtás vállalkozások számára; üzleti információs és tanácsadási szolgáltatások;
üzleti információs iroda szolgáltatásai; üzleti információs jegyzék-szolgáltatások nyújtása globális számítógépes
hálózaton keresztül; üzleti információs szolgáltatások online biztosítása számítógépes adatbázisokból vagy az
internetről; üzleti információs szolgáltatások; üzleti intelligencia szolgáltatások; üzleti irodai szolgáltatások; üzleti
irodák ügyvitele; üzleti kockázatértékelési szolgáltatások; üzleti kockázatkezeléshez kapcsolódó tanácsadási
szolgáltatások; üzleti kockázatkezelési szolgáltatások; üzleti kockázatkezelési szaktanácsadás; üzleti könyveléssel
kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; üzleti könyvvizsgálat; üzleti konzultáció; üzleti konzultáció a
marketinggel kapcsolatban; üzleti konzultáció, a szállítás és kézbesítés területén; üzleti konzultációs és
tanácsadási szolgáltatások; üzleti konzultációs szolgáltatások a mezőgazdaság területén; üzleti konzultációs
szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók
összehozásával kapcsolatosan; üzleti kutatás; üzleti kutatás lebonyolítása; üzleti kutatás új vállalatok számára;
üzleti kutatási és információs szolgáltatások; üzleti kutatási és tanácsadási szolgáltatások; üzleti kutatási
konzultáció; üzleti kutatási szolgáltatások; üzleti kutatások és felmérések; üzleti lehetőségek értékelése, becslése;
üzleti lehetőségek értékelése; üzleti marketing-konzultációs szolgáltatások; üzleti marketing szolgáltatások; üzleti
megvalósíthatósági tanulmányok készítése; üzleti menedzsment; üzleti menedzsment a szállítás és kézbesítés
területén; üzleti menedzsment boltok, üzletek számára; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti
menedzsment támogatás biztosítása vállalkozás indításához más vállalkozások számára; üzleti menedzsment
tanácsadás az igazgatói és cégvezetési fejlesztéssel kapcsolatban; üzleti menedzsmentre vonatkozó tervezés azaz
partnerek keresése összeolvadásokhoz és vállalatok átvételéhez valamint vállalkozások beindításához; üzleti
menedzsmenttel kapcsolatos tanácsadás, konzultáció; üzleti menedzsmenttel kapcsolatos segítségnyújtás és
tanácsadás; üzleti menedzsmenttel kapcsolatos segítségnyújtás, tanácsadási szolgáltatások és konzultáció; üzleti
merchandising kijelző szolgáltatások; üzleti mérlegek elkészítése; üzleti működési segítségnyújtás vállalatok
számára; üzleti munkaerő-toborzással kapcsolatos tanácsadás; üzleti névsorok összeállítása; üzleti nyilvántartások
ügyvitele; üzleti nyilvántartások vezetése; üzleti ösztönzési programtervek és hűségprogramok megszervezése és
menedzsmentje; üzleti projektbeszámolók írása; üzleti projektek ügyvitele; üzleti projektmenedzsment; üzleti
projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti promóció; üzleti promóciós szolgáltatások;
üzleti promócióval kapcsolatos konzultáció; üzleti segítségnyújtás; üzleti segítségnyújtás, menedzseri és
adminisztratív szolgáltatások; üzleti segítségnyújtó szolgáltatások; üzleti statisztikai elemzés; üzleti statisztikai
információk szolgáltatása; üzleti statisztikai információ biztosítása; üzleti statisztikai információs szolgáltatások;
üzleti statisztikai információk kidolgozása, szerkesztése; üzleti statisztikai információk összeállítása; üzleti
statisztikai tanulmányok; üzleti statisztikák beszerzése; üzleti statisztikák elemzése; üzleti statisztikák és
kereskedelmi információk összeállítása; üzleti statisztikák gyűjtése; üzleti statisztikák készítése; üzleti statisztikák
készítésével kapcsolatos konzultáció; üzleti statisztikák összeállítása; üzleti statisztikák összegyűjtése; üzleti
stratégiafejlesztési szolgáltatások; üzleti stratégiai és tervezési szolgáltatások; üzleti stratégiai konzultáció; üzleti
stratégiai szolgáltatások; üzleti stratégiai tanácsadás; üzleti stratégiai tervezés; üzleti stratégiával kapcsolatos
konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; üzleti szakértői szolgáltatások; üzleti szakkonzultáció cégek
létrehozásával kapcsolatban; üzleti szaktanácsadás cégek számára; üzleti számlakezelés; üzleti számlázási
szolgáltatások; üzleti szervezéssel kapcsolatos segítségnyújtás és tanácsadás; üzleti szerződések tárgyalása másik
fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti tájékoztatás nyújtása számítógépes terminálok
segítségével; üzleti tájékoztatások; üzleti találkozók tervezése; üzleti tanácsadás; üzleti tanácsadás és
információk; üzleti tanácsadás, információszerzés vagy tájékoztatás; üzleti tanácsadás magánszemélyek számára;
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üzleti tanácsadás vállalatok egyesülésével kapcsolatban; üzleti tanácsadási szolgáltatások, konzultáció és

információk; üzleti tanácsadási szolgáltatások fizetési és osztályozási struktúrák meghatározására; üzleti
tanácsadási szolgáltatások fizetési és osztályozási struktúrák munkakörök értékelése általi meghatározására; üzleti
tanulmányok; üzleti tervezéshez kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; üzleti tervezési szolgáltatások; üzleti
tervezési szolgáltatások vállalkozások számára; üzleti tervezéssel és üzletmenet folytonossággal kapcsolatos
konzultáció; üzleti tervezéssel kapcsolatos tanácsadás, konzultáció; üzleti tervezéssel kapcsolatos segítségnyújtás,
tanácsadási szolgáltatások és konzultáció; üzleti tervezéssel kapcsolatos adminisztráció; üzleti tevékenységgel
kapcsolatos nyomozási, kutatási szolgáltatások; üzleti trendek elemzése; üzleti ügyekkel kapcsolatos
projekt-tanulmányok előkészítése; üzleti ügyekkel kapcsolatos projekt-tanulmányok készítése; üzleti ügyekkel
kapcsolatos információk; üzleti ügyekkel kapcsolatos információs szolgáltatások; üzleti ügyintézések; üzleti vagy
kereskedelmi célú kiállítások szervezése; üzleti vizsgálati szolgáltatások; üzleti vizsgálatok, kutatások;
üzletszervezés; üzletszervezéshez kapcsolódó segítségnyújtás; üzletszervezéshez kapcsolódó tanácsadási
szolgáltatások; üzletszervezési és működtetési tanácsadás; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás;
üzletszervezési és -vezetési tanácsadás; üzletszervezési és -vezetési konzultációs szolgáltatások; üzletszervezéssel
és üzletvezetéssel kapcsolatos tanácsadás; üzletszervezéssel és üzletvezetéssel kapcsolatos segítségnyújtás és
tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletszervezéssel kapcsolatos segítségnyújtás, tanácsadási
szolgáltatások és konzultáció; üzletszerzés; üzletszerzési lehetőségek keresése; üzletszerzési szaktanácsadás;
üzletszerzéssel kapcsolatos üzletviteli szolgáltatások; üzlettel és marketinggel kapcsolatos információk vagy
vizsgálatok; üzlettel kapcsolatos adatok terjesztése; üzlettel kapcsolatos statisztikai adatok összeállítása;
üzlettervezési konzultáció; üzletvezetés; üzletvezetés és üzleti tevékenység szervezése; üzletvezetés éttermek
számára; üzletvezetéshez és -szervezéshez kapcsolódó támogatás és konzultáció; üzletvezetési és
vállalatszervezési konzultáció; üzletvezetési információszolgáltatás; üzletvezetési konzultációs és tanácsadó
szolgáltatások; üzletvezetési konzultáció, tanácsadás; üzletvezetési konzultációs szolgáltatások; üzletvezetési
konzultáció; üzletvezetési konzultáció, az interneten keresztül is; üzletvezetési [menedzsment] szaktanácsadás;
üzletvezetési rendszerek elemzése; üzletvezetési segítségnyújtás a vállalat fejlesztéséhez; üzletvezetési
segítségnyújtás kereskedelmi cégek számára; üzletvezetési segítségnyújtás kereskedelmi vállalatok számára;
üzletvezetési segítségnyújtás kereskedelmi vállalkozások alapításához; üzletvezetési segítségnyújtás ipari vagy
kereskedelmi vállalatok számára; üzletvezetési segítségnyújtás biztosítása; üzletvezetési szaktanácsadási
szolgáltatások; üzletvezetési szaktanácsadás; üzletvezetési szolgáltatások; üzletvezetési szolgáltatások az
elektronikus kereskedelemmel kapcsolatban; üzletvezetési tanácsadás a szállítás és kézbesítés területén;
üzletvezetéssel és üzleti tevékenységekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; üzletvezetéssel kapcsolatos
információk és adatok gyűjtése és elemzése; üzletvezetéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;
üzletvezetéssel kapcsolatos elemzés; üzletvitel kereskedelmi és szolgáltató vállalatok számára; üzletviteli
konzultációs szolgáltatások; üzletviteli segítségnyújtás; üzletviteli tanácsadás; üzletviteli tanácsadási
szolgáltatások az információs technológiák terén; üzletvitellel kapcsolatos reklámszolgáltatások; üzletvitellel
kapcsolatos segítségnyújtás, franchise-szerződés keretein belül; üzletvitellel kapcsolatos kereskedelmi
segítségnyújtás; válaszra ösztönző reklámozás; vállalati arculattal, cégarculattal kapcsolatos tanácsadási
szolgáltatások; vállalati attitűdök elemzése; vállalati identitással kapcsolatos üzleti segítségnyújtás; vállalati
identitással kapcsolatos szolgáltatások, arculattervezés; vállalati imázs fejlesztésével kapcsolatos szaktanácsadás;
vállalati információkkal kapcsolatos kutatások; vállalati képviseleti szolgáltatások; vállalati nyilvántartások
vezetése; vállalati státuszra vonatkozó üzleti információk szerzése; vállalati teljesítménnyel kapcsolatos üzleti
tanácsadási szolgáltatások; vállalati tevékenységekkel kapcsolatos üzleti információk szerzése; vállalati
viselkedés, magatartás elemzése; vállalatirányítási segítségnyújtás; vállalatok elemzése és értékelése; vállalatok,
ezek áruinak és szolgáltatásainak bemutatása az interneten; vállalatok nevében történő áruvásárlással kapcsolatos
tanácsadási szolgáltatások; vállalatokkal és üzlettel kapcsolatos tájékoztatás és szakértői vélemények;
vállalatokkal kapcsolatos üzleti információk nyújtása; vállalkozások értékesítéséhez kapcsolódó tanácsadás;
vásárlási megbízások adminisztratív feldolgozása; vásárlási megrendelések ügyintézése; vásárlói hűségprogramok
szervezése, működtetése és felügyelete; vásárlói hűségprogramokkal kapcsolatos szolgáltatások; vásárlói
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hűségszolgáltatások kereskedelmi-, promóciós- és/vagy reklámcélokra; vásárlói klub szolgáltatások kereskedelmi,

promóciós és/vagy reklámcélokra; vásárlói megrendelések adminisztratív feldolgozása postai csomagküldő
vállalatok által biztosított szolgáltatások keretében; vásárlói termékinformációk nyújtása az interneten; vevői
lojalitás, ösztönzési vagy promóciós tervek ügyvitele; vizsgálatok üzleti célokra; vizuális reklámanyagok
gyártása; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra; weboldalakként használt reklámanyagok összeállítása;
weboldalakként használt reklámok összeállítása; weboldalakon biztosított felületek termékek és szolgáltatások
reklámozására; weboldalakon található hirdetési helyek bérbeadása; zenei koncertek promóciója.
( 210 ) M 17 03501
( 220 ) 2017.10.31.
( 731 ) Atlassian Pty Ltd., Sydney (AU)
( 300 ) 52811 2017.06.02. TT
( 740 ) SÁR ÉS TÁRSAI Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) STRIDE
( 511 ) 9

Számítógépes szoftverek számítógépeken és mobileszközökön történő használathoz csoportos üzenet

küldésére; számítógépes szoftverek számítógépeken és mobileszközökön történő használathoz azonnali
üzenetküldésre, csoportos kommunikációra, audio-konferenciára, videokonferenciára,fájlmegosztásra,
képmegosztásra, képernyőmegosztásra, asztalmegosztásra, alkalmazásmegosztásra, tartalommegosztásra, VOIP,
és felhasználó jelenlétével kapcsolatos információ érzékelésére és biztosítására; számítógépes szoftverek
számítógépeken és mobileszközökön történő használathoz kép-, grafikai, audio-, video- és szövegfeldolgozásra.
38

Kommunikációs szolgáltatások, nevezetesen hang, adat,üzenet, audio, video, kép, szöveg és grafika

továbbítása és fogadása két vagy több felhasználó között számítógépen és telekommunikációs hálózatokon
keresztül; azonnali üzenetküldő szolgáltatások; mobiltelefonos kommunikációs szolgáltatások; audio és
videotelefonkonferencia-szolgáltatások; internetes üzenetküldés; számítógépekhez, elektronikus és online
adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása.
42

Online nem letölthető szoftverek csoportos üzenet küldésére; szoftver mint szolgáltatás (SAAS), mely

szolgáltatás szoftverek csoportos üzenet küldésére vonatkozik; online nem letölthető szoftverek számítógépeken
és mobileszközökön történő használathoz azonnali üzenetküldésre, csoportos kommunikációra,
audio-konferenciára, videokonferenciára,fájlmegosztásra, képmegosztásra, képernyőmegosztásra,
asztalmegosztásra, alkalmazásmegosztásra, tartalommegosztásra, VOIP, és felhasználó jelenlétével kapcsolatos
információ érzékelésére és biztosítására; online nem letölthető szoftverek és alkalmazások kép-, grafikai, audio-,
video- és szövegfeldolgozásra; ideiglenes hozzáférés biztosítása internetes nem letölthető alkalmazásokhoz,
melyek együtt használatosak azonnali üzenetküldő szoftverekkel, csoportos kommunikációs szoftverekkel,
fájlmegosztó szoftverekkel, adat-, audio-, video, kép- és grafikacserét nyújtó elektronikus kommunikációs
szoftverekkel számítógépen, mobiltelefonon, vezeték nélküli, telekommunikációs hálózaton keresztül.
( 210 ) M 17 03503
( 220 ) 2017.10.31.
( 731 ) Surányi Tamás 50%, Budapest (HU)
Garami József 50%, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Debreceni Róbert, Budapest
( 541 ) PANNON PANOPTIKUM
( 511 ) 41

Kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások];

művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgálatatások.
( 210 ) M 17 03606
( 220 ) 2017.11.07.
( 731 ) NANA'S FASHION Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Németh András Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest
M1451

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 12. szám, 2018.06.28.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 546 )

( 511 ) 24

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

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

26

Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fűzőlyukak, gombostűk és tűk;

művirágok; hajdíszek; póthajak (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 17 03609
( 220 ) 2017.11.08.
( 731 ) Jüllich Ádám, Székesfehérvár (HU)
( 541 ) Jüllich
( 511 ) 6
7

Fémből készült ajtók, kapuk, ablakok és árnyékolók.
Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök;
keltetőgépek, árusító automaták (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
9

Napelemek, napelemek villamosenergiatermeléshez, továbbá az ezekhez tartozó berendezések és

felszerelések ebben az osztályban.
11

Napkollektorok {fűtés) és ezekhez tartozó berendezések ebben az osztályban.

19

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

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
21

Nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget]; üvegáruk, amelyek nem tartoznak

más osztályokba.
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).
37

A 6., 7., 9., 11., 19., 21., osztályokban felsorolt árukkal kapcsolatos építkezési, javítási, szerelési

szolgáltatások.
40

A 6., 7., 9., 11., 19., 21., osztályokban árukkal kapcsolatos anyagmegmunkálás, gyártása és összeszerelése

mások számára.
( 210 ) M 17 03614
( 220 ) 2017.11.08.
( 731 ) Jüllich Ádám, Székesfehérvár (HU)
( 546 )
( 511 ) 6
7

Fémből készült ajtók, kapuk, ablakok és árnyékolók.
Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök;
keltetőgépek, árusító automaták (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
9

Napelemek, napelemek villamosenergiatermeléshez, továbbá az ezekhez tartozó berendezések és

felszerelések ebben az osztályban.
11

Napkollektorok {fűtés) és ezekhez tartozó berendezések ebben az osztályban.

19

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

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
21

Nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget]; üvegáruk, amelyek nem tartoznak

más osztályokba.
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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).
37

A 6., 7., 9., 11., 19., 21., osztályokban felsorolt árukkal kapcsolatos építkezési, javítási, szerelési

szolgáltatások.
40

A 6., 7., 9., 11., 19., 21., osztályokban felsorolt árukkal kapcsolatos anyagmegmunkálás, gyártása és

összeszerelése mások számára.
( 210 ) M 17 03853
( 220 ) 2017.11.29.
( 731 ) Nutrien Ltd., Saskatchewan (CA)
( 300 ) 1841545 2017.06.08. CA
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 1

Hamuzsír (kálium-karbonát); műtrágyák; vegyszerek műtrágya előállításában történő alkalmazáshoz,

amelyek nitrogént, ammóniát, ammóniumot, káliumot, kálium-karbonátot, foszfátot, ként, kálium-nitrátot,
ammónium-nitrátot, ammónium-foszfátot, karbamidot, kénsavat vagy foszforsavat tartalmaznak; vegyületek
növényvédöszerek előállításához; növényvédő szerek, herbicidek, fungicidek, rovarirtó szerek és rágcsálóirtó
szerek; mezőgazdasági vegyszerek, felületaktív anyagok, adjuvánsok és nedvesítő szerek a herbicidek, rovarirtó
szerek, peszticidek és talajtápláló szerek alkalmazásában történő használatához; adjuvánsok mezőgazdasági
vegyszerekkel történő használathoz; olajsprayadjuvánsok mezőgazdasági rovarirtó- és gombaölő szerekkel
történő használathoz; hatóanyagok műtrágyák, peszticidek, herbicidek, fungicidek, rovaritó szerek és rágcsálóirtó
szerek előállításában történő alkalmazáshoz; talajkondicionáló szerek mezőgazdasági használatra; tápadalékok a
víz és a termőföld biológiai aktivitásának fokozására; műtrágyázás, a talaj pH-értékének és az öntözővíz
pH-értékének feljavítása és a műtrágya és növényvédő szerek teljesítményének fokozása céljából; vegyi
készítmények mezőgazdaságban történő használathoz, vetőmagok kezeléséhez használt vegyi készítmények;
felületaktív szerek a víz talajban való egyenletes eloszlásának elősegítésére; talajoltó készítmények a
mezőgazdaságban felhasznált vetőmagokra történő alkalmazásra; vegyi adalékanyagok műtrágyákhoz; nedvesítő
szerek, terítőszerek, áthatolást segítő szerek és felületaktív szerek a peszticidekkel, herbicidekkel,
szárítószerekkel, lombtalanító szerekkel, rovarirtó szerekkel, fungicidekkel, atkairtó szerekkel, növényi
növekedésszabályozókkal és lombtápanyagokkal való felhasználásra; vízelőkészítő szerek, foszfátok
ivóvíz-kezeléshez; habzásgátlók, habtalanítók mezőgazdasági használatra; aminosavak vízben oldódó
növénytápszerekhez; nitrogénforrásként szolgáló aminosavak vízben oldódó növénytápszer készítményekhez és
nitrogénforrásként szolgáló aminosavak lombozati- vagy csöpögtetéses öntözéshez használt vízoldható
növénytápszerekkel kombinációban történő alkalmazáshoz; növénynövekedést segítő tápszerek;
növénytápszerek; vízkezelési adalékanyagok golfpálya gyepműveléshez; magas tisztasági fokú karbamid-oldat
dízelmotorok által kibocsátott kipufogógázok, nitrogén-oxid és nitrogén-dioxid kibocsátás kezelésére, kémiai
adalékanyagok üzemanyag-égéstermék kibocsátáshoz.
5
44

Peszticidek, herbicidek, fungicidek, inszekticidek, rágcsálóirtó szerek, parazitaölő szerek [paraziticidek].
Egyedi alkalmazások műtrágyák és más, mezőgazdasági vegyszerek alkalmazása; mezőgazdasági

tanácsadási szolgáltatások; mezőgazdasági szolgáltatások, tanácsadási szolgáltatások termény- és terméshozami
irányítási információk tekintetében, mezőgazdasági tanácsadás és termény-ajánlások tekintetében,
kártevő-kezelési ajánlások és vetőmag-ajánlások tekintetében; mezőgazdasági ügyintézés, mezőgazdasági
management precíziós mezőgazdaságra vonatkozó információs szolgáltatás és változó arányú technológia
nyújtásával globális helymeghatározó rendszerek, földrajzi információs rendszerek és szatelit képek
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használatával; kártevő-kezelési szolgáltatások a mezőgazdaság számára;mezőgazdasági tanácsadás és szolgáltatás

termény-előállítás, termény-tervezés, termény-megvalósíthatóság; termőmag árak, növénytermesztés, a
növényfejlődés ellenőrzése, termőmag-termékenység, vetőmag-kiválasztás és a növénytermesztés tökéletesítése
területén.
( 210 ) M 17 03854
( 220 ) 2017.11.29.
( 731 ) Nutrien Ltd., Saskatchewan (CA)
( 300 ) 1841262 2017.06.07. CA
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) NUTRIEN
( 511 ) 1

Hamuzsír (kálium-karbonát); műtrágyák; vegyszerek műtrágya előállításában történő alkalmazáshoz,

amelyek nitrogént, ammóniát, ammóniumot, káliumot, kálium-karbonátot, foszfátot, ként, kálium-nitrátot,
ammónium-nitrátot, ammónium-foszfátot, karbamidot, kénsavat vagy foszforsavat tartalmaznak; vegyületek
növényvédőszerek előállításához; növényvédő szerek, herbicidek, fungicidek, rovarirtó szerek és rágcsálóirtó
szerek; mezőgazdasági vegyszerek, felületaktív anyagok, adjuvánsok és nedvesítő szerek a herbicidek, rovarirtó
szerek, peszticidek és talajtápláló szerek alkalmazásában történő használatához; adjuvánsok mezőgazdasági
vegyszerekkel történő használathoz; olajsprayadjuvánsok mezőgazdasági rovarirtó- és gombaölő szerekkel
történő használathoz; hatóanyagok műtrágyák, peszticidek, herbicidek, fungicidek, rovaritó szerek és rágcsálóirtó
szerek előállításában történő alkalmazáshoz; talajkondicionáló szerek mezőgazdasági használatra; tápadalékok a
víz és a termőföld biológiai aktivitásának fokozására; műtrágyázás, a talaj pH-értékének és az öntözővíz
pH-értékének feljavítása és a műtrágya és növényvédő szerek teljesítményének fokozása céljából; vegyi
készítmények mezőgazdaságban történő használathoz, vetőmagok kezeléséhez használt vegyi készítmények;
felületaktív szerek a víz talajban való egyenletes eloszlásának elősegítésére; talajoltó készítmények a
mezőgazdaságban felhasznált vetőmagokra történő alkalmazásra; vegyi adalékanyagok műtrágyákhoz; nedvesítő
szerek, terítőszerek, áthatolást segítő szerek és felületaktív szerek a peszticidekkel, herbicidekkel,
szárítószerekkel, lombtalanító szerekkel, rovarirtó szerekkel, fungicidekkel, atkairtó szerekkel, növényi
növekedés szabályozókkal és lombtápanyagokkal való felhasználásra,; vízelőkészítő szerek, foszfátok
ivóvíz-kezeléshez; habzásgátlók, habtalanítók mezőgazdasági használatra; aminosavak vízben oldódó
növénytápszerekhez; nitrogénforrásként szolgáló aminosavak vízben oldódó növénytápszer készítményekhez és
nitrogénforrásként szolgáló aminosavak lombozati- vagy csöpögtetéses öntözéshez használt vízoldható
növénytápszerekkel kombinációban történő alkalmazáshoz; növénynövekedést segítő tápszerek;
növénytápszerek; vízkezelési adalékanyagok golfpálya gyepműveléshez; magas tisztasági fokú karbamid-oldat
dízelmotorok által kibocsátott kipufogógázok, nitrogén-oxid és nitrogén-dioxid kibocsátás kezelésére, kémiai
adalékanyagok üzemanyag-égéstermék kibocsátáshoz.
5
44

Peszticidek, herbicidek, fungicidek, inszekticidek, rágcsálóirtó szerek, parazitaölő szerek [paraziticidek].
Egyedi alkalmazások műtrágyák és más, mezőgazdasági vegyszerek alkalmazása; mezőgazdasági

tanácsadási szolgáltatások; mezőgazdasági szolgáltatások,tanácsadási szolgáltatások termény- és terméshozami
irányítási információk tekintetében, mezőgazdasági tanácsadás és termény-ajánlások tekintetében,
kártevő-kezelési ajánlások és vetőmag-ajánlások tekintetében; mezőgazdasági ügyintézés, mezőgazdasági
management precíziós mezőgazdaságra vonatkozó információs szolgáltatás és változó arányú technológia
nyújtásával globális helymeghatározó rendszerek, földrajzi információs rendszerek és szatelit képek
használatával: kártevő-kezelési szolgáltatásoka mezőgazdaság számára;mezőgazdasági tanácsadás és szolgáltatás
termény-előállítás, termény-tervezés, termény-megvalósíthatóság; termőmag árak, növénytermesztés, a
növényfejlődés ellenőrzése, termőmag-termékenység, vetőmag-kiválasztás és a növénytermesztés tökéletesítése
területén.
( 210 ) M 17 03953
( 220 ) 2017.12.08.
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( 731 ) Neuron Software Ltd. 100%, Debrecen (HU)

( 740 ) Bodrogközi László, Debrecen
( 541 ) Neuron Gamification
( 511 ) 9

Számítógépes szoftverek.

( 210 ) M 17 03957
( 220 ) 2017.12.11.
( 731 ) Márton Attila, Budapest (HU)
( 740 ) Végvári Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25
33

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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).
( 210 ) M 17 03969
( 220 ) 2017.12.12.
( 731 ) Unione-Clark Ingatlanhasznosító Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Román Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) HOTEL CLARK
( 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).
24

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

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi áru).
( 210 ) M 17 04070
( 220 ) 2017.12.20.
( 731 ) Mesterházy András Tamás, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 36

Ingatlanügyletek; ingatlanközvetítési szolgáltatások; ingatlanügynökségi szolgáltatások; ingatlantanácsadás;

ingatlanokkal kapcsolatos biztosítási szolgáltatások; ingatlanokkal kapcsolatospénzügyi ügyletek.
37

Ingatlanépítés; ingatlankarbantartás; ingatlanfejlesztési szolgáltatások; ingatlanfelújítás; ingatlantakarítás.

43

Vendéglátás (élelmezés); időlegesszállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

szolgáltatás).
( 210 ) M 17 04071
( 220 ) 2017.12.20.
( 731 ) RYBA KOŠICE spol.s.r.o., Košice (SK)
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( 740 ) Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

( 546 )

( 511 ) 16

Nyomtatott hirdetési és reklámozási anyagok; (nyomtatott) fényképek; katalógusok; naptárak; térképek;

könyvek; újságok; hírlapok; magazinok; (képes) folyóiratok, (időszaki kiadványok); kézzel írott példányok
másoláshoz; nem szövetből készült címkék, etikettek; (állandó) kitűzők.
29

Nem élő homárok; nem élő languszták; halszeletek; nem élő szardíniák; nem élő lazac; konzervált hal;

halkérmek, -paszták; elkészített halikra; halsaláták; gyümölcssaláták; zöldségsaláták; hús (konzervdobozban);
húskivonatok; nem élő baromfi; nem élő vad; húsok; burgonyachipsek; szalmakrumpli; levesek; felvágott;
véreshurka; zselatin ételekhez; tejtermékek; sózott hús; tojásfehérje.
30

Süteményekhez tésztaanyag; metélt tészta alapú készételek; tésztamártások; tészta; reggelire fogyasztott

gabonaételek, így zabpehely, kukoricapehely tejjel; rizs; cukorka, édesség; szendvicsek; kenyér; majonéz; só
élelmiszerek tartósításához;fűszerek; ecet; ketchup (szósz); pizzák; hús levek;kókuszdió-alapú italok;
csokoládé-alapú italok; tea-alapú italok; paradicsomszósz; fagylalt.
35

Kereskedelmi szolgáltatások élelmiszertermékekhez, halhoz és tengeri állatokhoz, halhoz és tengeri

termékekhez, halsalátákhoz, zöldségsalátákhoz, gyümölcssalátákhoz, hústermékekhez, baromfitermékekhez,
vad-termékekhez, tejhez és tejtermékekhez, nem-alkoholos italokhoz, alkoholositalokhoz, mezőgazdasági
termékekhez és gabonafélékhez, növényi és állati eredetű élelmiszerekhez, friss gyümölcsökhöz és zöldségekhez,
élő állatokhoz, vetőmagvakhoz, növényekhez és virágokhoz, állateledelhez, dohányhoz és dohánytermékekhez;
hirdetés; reklámozás, reklámszövegírás; hirdető és reklámozó ügynöki szolgáltatások; közvetlen postai hirdetés és
reklámozás (reklámcédulák, szórólapok, prospektusok, nyomtatott anyagok, minták); naprakész tájékoztatás
hirdetési és reklámozási anyagokról; publicitási szövegek közzététele; hirdetési és reklámozási helyekbérlése;
publicitási anyagok bérlése; publicitási szövegek publikációja; professzionális üzleti konzultáció.
39

Élelmiszertárolási és -raktározási szolgáltatások;áruk tárolása; raktáráruházak bérlése; áruk csomagolása;

fuvarozás; áruk szállítása; személygépkocsik szállítása; szállítmányozás; vontatás; tengeri szállítás; légi szállítás.
( 210 ) M 17 04079
( 220 ) 2017.12.20.
( 731 ) Marquard Média Magyarország Kiadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Zalán Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók, hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
16

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

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

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 04080
( 220 ) 2017.12.20.
( 731 ) Marquard Média Magyarország Kiadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Zalán Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) JOY NAPOK
( 511 ) 9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók, hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek számára és rajzeszközök;
ecsetek; tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék (az
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 04082
( 220 ) 2017.12.20.
( 731 ) M.E.N.T.O.N. Jobs Munkaerő-kölcsönző Kft., Újlengyel (HU)
( 740 ) Dr. Dencső Dávid, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Munkaerő-kölcsönzés; munkaerő-közvetítés; munkaerő-kölcsönzési szolgáltatás; munkaerő toborzás.

( 210 ) M 18 00041
( 220 ) 2018.01.09.
( 731 ) MŰSOR-HANG Műsorszolgáltató Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) Nadray Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Trend FM
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; gazdasági előrejelzések

marketing szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; rádiós reklámozás; reklámanyag
frissítése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú
forgatókönyvírás; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában;
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reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása;

reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés; szponzorok felkutatása;
telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon
keresztül; üzleti tájékoztatás, információnyújtás.
38

Távközlés; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; hírügynökségek; internetes

fórumok biztosítása rádióadás; rádiós kommunikáció; vezeték nélküli műsorterjesztés; videó on-demand
közvetítések.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; előadóművészek szolgáltatásai;

filmgyártás, kivéve reklámfilmek; hangfelvételek kölcsönzése; konferenciák szervezése és lebonyolítása; nem
reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás;
on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; rádió- és televíziómüsorok készítése; rádiós
szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók
szolgáltatásai]; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szórakozási, szórakoztatási információk;
szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; zenei produkciók; zeneszerzés.
( 210 ) M 18 00055
( 220 ) 2018.01.10.
( 731 ) Malév Air Tours Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Takács Péter, Budapest
( 541 ) MALÉV AIR TOURS
( 511 ) 39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; helyfoglalás szállítással kapcsolatban;

helyfoglalás utazáshoz; helyfoglalás utazással kapcsolatban; járművek kölcsönzése; kalauzolás ismeretlen helyen;
közlekedési információ; látogatások tervezése turistáknak; légi szállítás; szállítási szolgáltatások;
személyszállítás; tengeri szállítás; utaskísérés; utasszállítás; utazásszervezés; vasúti szállítás; vízi járművei történő
szállítás; vízi utazások szervezése.
( 210 ) M 18 00151
( 220 ) 2018.01.17.
( 731 ) VAXCO Vineyards Kft., Mád (HU)
( 740 ) Janka Judit, Mád
( 546 )

( 511 ) 33

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

áru); borok; eredet-megjelöléssel védett borok.
( 210 ) M 18 00155
( 220 ) 2018.01.17.
( 731 ) Upserve Kft., Sajószöged (HU)
( 740 ) Nagy Anita, Tiszaújváros
( 541 ) Ruhasziget
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 00157
( 220 ) 2018.01.18.
( 731 ) BPNG Rendezvény Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Dr Vadász Anikó Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 00159
( 220 ) 2018.01.18.
( 731 ) BPNG Rendezvény Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Vadász Anikó Ügyvédi Iroda, 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).

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 00211
( 220 ) 2018.01.24.
( 731 ) Pán-Trade Kft., Budapest (HU)
( 740 ) El-Nabulsyné Somszegi Beáta, Budapest
( 546 )
( 511 ) 28
37

Fitness gépek, beltéri fitneszkészülék.
Gépek üzembehelyezése, karbantartása és javítása.

( 210 ) M 18 00212
( 220 ) 2018.01.24.
( 731 ) Magyar-Lakk Festékgyártó és Kereskedelmi Kft., Dunakeszi (HU)
( 740 ) INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 541 ) AKVATEMP
( 511 ) 2

Lakkok; bevonóanyagok; alapozók.

( 210 ) M 18 00213
( 220 ) 2018.01.24.
( 731 ) Magyar-Lakk Festékgyártó és Kereskedelmi Kft., Dunakeszi (HU)
( 740 ) INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 541 ) BELEPOX
( 511 ) 2

Lakkok; bevonóanyagok; alapozók.

( 210 ) M 18 00214
( 220 ) 2018.01.24.
( 731 ) MONTEI CONSULTING INC., Tortola, Brit Virgin-szigetek (VG)
( 740 ) INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Tisztító-, fényesítő-, súroló szerek, szappanok; illatszerek; illóolajok; kozmetikai cikkek; piperecikkek;
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kozmetikai készítmények fürdőkhöz; kozmetikai szerekkel impregnált kendők; hajápoló szerek; fogápolási

termékek.
5

Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati

használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek; étrend-kiegészítők emberek számára;
táplálék-kiegészítők emberek számára; tapaszok, kötszeranyagok; fertőtlenítőszerek; gyógynövény-alapú krémek,
- olajok, - gélek orvosi használatra; gyógynövények orvosi használatra; illóolajok és gyógynövény kivonatok
orvosi használatra; vitaminok.
30

Teák, kakaó, kávé, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények; zabalapú ételek; aromás

készítmények élelmezéshez; méz; melasz szirup; só; mustár; ecet; fűszeres mártások; fűszerek.
41

Filmgyártás; gyakorlati képzés; televízió - és film programok; videofilm gyártás; versenyek szervezése;

riporteri szolgáltatás; oktatás.
( 210 ) M 18 00221
( 220 ) 2018.01.24.
( 731 ) Imre Norina, Tésa (HU)
( 740 ) dr. Varga Marianna Ügyvédi Iroda, Szeged
( 546 )

( 511 ) 31

Virágok.

( 210 ) M 18 00222
( 220 ) 2018.01.23.
( 731 ) Napcsillag Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Ajka (HU)
( 740 ) Tiber Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Eurofamily, család, harmónia, szeretet.
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 18 00225
( 220 ) 2018.01.25.
( 731 ) Magyar Ipari Gáz Szövetség, Budapest (HU)
( 541 ) MIGSZ
( 511 ) 35

Kereskedelmi érdekképviselet; gazdasági érdekképviselet; kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok

közvetítése; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése,adminisztráció; irodai munkák,
gazdasági előrejelzések készítése, információnyújtás; lobbizás kereskedelmi célból.
41

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

jegyzékben szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

Egyesület által biztosított tudományos és technológiai kutatási és műszaki és tervezői szolgáltatások, ipari

elemző és kutatási szolgáltatások, az ipari, gyógyászati és élelmiszeripari gázok gyártásával és terjesztésével
foglalkozó cégek szakmai érdekeinek védelme céljából; műszaki minősítési, szabványosítási és normalizálási
szolgáltatások; tájékoztatás és tanácsadás a minősítés,szabványosítás és normalizálás terén.
45

Jogi képviselet, személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások, lobbizási szolgáltatások nem kereskedelmi

célból.
( 210 ) M 18 00246
( 220 ) 2018.01.24.
( 731 ) WIZZ Air Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 10
16

Füldugók (fülvédő eszközök).
Papír és papírtermékek; tollak; ceruzák; papír-írószer áruk; ajándék papír-írószeráruk; színező könyvek;

színes ceruzák; pasztellkréták; ajándékkuponok, ajándékutalványok; magazinok, revük (időszaki lapok); repülőút
során biztosított ingyenes magazinok;turisztikai folyóiratok; nyomtatott hirdetések; brosúra, nyomtatvány.
18

Bőröndök, útitáskák (poggyász).

20

Párnák, díszpárnák; felfújható párnák; nyakpárnák (nem gyógyászati vagy sebészeti használatra); felfújható

nyaktámasztó párnák.
24

Melegítő takarók; úti takarók, plédek; ágytakarók.

25

Ruházati cikkek; lábbelik; kalapáruk; sport fejfedők (kivéve sisakok); sportruházat; sportcipők;

alvómaszkok.
28

Játékszerek; játékrepülőgépek; légi járműveket mintázó felfújható játékok; babák; játékok, játékszerek és

ajándéktárgyak; sportcikkek és felszerelések.
35

Piperecikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ékszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; játékszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; karórákkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; elektronikus eszközökkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; vásárlói
hűségprogramokkal kapcsolatos szolgáltatások; vevői lojalitás, ösztönzési vagy promóciós tervek ügyvitele;
hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetés magazinokban; hirdetési helyek biztosítása folyóiratokban,
újságokban és magazinokban; online reklámozás; reklámok készítése; reklámterjesztés.
36

Kedvezményprogram szolgáltatások; óvadékkal kapcsolatos szolgáltatások; kedvezménykuponok

kibocsátása; bónusz- és jutalmazási rendszerekkel kapcsolatos elektronikus fizetőkártyák kibocsátása;
értékutalványok kibocsátása; utazási utalványok kibocsátása; értékbónok ajándékutalványok formájában való
kibocsátása; fizetésre alkalmas ajándékutalványok kibocsátása; kölcsönnyújtás; részletfizetési hitelnyújtás;
személyi kölcsön finanszírozás.
39

Légitársaságok szolgáltatásai; szállítás; utazás és utasok szállítása; áruk szállítása; utazásszervezés,

kirándulásszervezés; utazási iroda szolgáltatásai; utazások szervezése; körutak, túrák lebonyolítása;
légitársaságok szállítási szolgáltatásai; elsőbbségi beszállás, check-in, ültetési és helyfoglalási szolgáltatások
repülőgéppel gyakran utazók számára; repülőjegy foglalási szolgáltatások; helyfoglalás légijáratokon;
légitársasági jegyszolgáltatások (repülőjegy szolgáltatások); repülőtéri parkolás előjegyzése; repülőtéri
várócsarnokok foglalása és rendelkezésre bocsátása; parkolási szolgáltatások; jármű parkoltatási (parkoló inas)
szolgáltatások; jármű parkoltatás és tárolás; autókölcsönzés; parkolóhelyek bérbeadása; autóbérlési
szolgáltatásokra vonatkozó információk biztosítása.
41

Szórakoztatási szolgáltatások; magazinok kiadása; elektronikus magazinok kiadása; szakmai képzés,

betanítás; pilóták és repülőgép-fedélzeti személyzet képzése; szimulátorokkal nyújtott képzési szolgáltatások.
43

Vendéglátás; ideiglenes szállásbiztosítás; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodákkal kapcsolatos

információk; szállodai szolgáltatások; helyfoglalás szállodákban; szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista
szálláshelyek.
( 210 ) M 18 00266
( 220 ) 2018.01.26.
( 731 ) HOTEL ÓZON Szállodaipari Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Szabó Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár
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( 546 )

( 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).
( 210 ) M 18 00268
( 220 ) 2018.01.26.
( 731 ) Hoffmann Hotel és Rendezvény Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Szabó Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár
( 546 )

( 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).
( 210 ) M 18 00273
( 220 ) 2018.01.26.
( 731 ) Budapest Bank Zrt. 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Dósa Imre, Budapest
( 541 ) Budapest Bank Mobilfizetés
( 511 ) 35
36

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

( 210 ) M 18 00274
( 220 ) 2018.01.26.
( 731 ) Kocsi.hu Informatikai Kft. 100%, Budapest (HU)
( 541 ) kocsi.hu
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 00275
( 220 ) 2018.01.26.
( 731 ) Kocsi.hu Informatikai Kft 100%, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
M1462
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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).
( 210 ) M 18 00276
( 220 ) 2018.01.26.
( 731 ) Kocsi.hu Informatikai Kft 100%, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlés.

41

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

( 210 ) M 18 00284
( 220 ) 2018.01.26.
( 731 ) Csifári Máté 45%, Budapest (HU)
Somodi Bertold 55%, Budapest (HU)
( 541 ) ULTRA COLOR PARTY
( 511 ) 2

UV festék, festékek, festékporok.

25

Koncertek, klubrendezvények, fesztiválok, szórakoztatás, ruházati cikkek, kalapáruk.

41

Kulturális tevékenységek, zenés-táncos rendezvények.

( 210 ) M 18 00324
( 220 ) 2018.02.01.
( 731 ) CPT Holdings, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég), Culver City, California (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Televíziós sorozat.

( 210 ) M 18 00327
( 220 ) 2018.02.02.
( 731 ) Gulyás Fanni Gabriella, Csömör (HU)
Csányi Zsolt, Csömör (HU)
( 740 ) XLEXUM IP Tanácsadó Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

Csomagolás és csomagolóanyagok, nevezetesen, dobozok kartonpapírból, papírból vagy műanyagból; papír-

vagy kartondobozok.
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Tárolók, nem fémből palackokhoz; egyedi dobozok, nem fémből alkoholos italok tárolására.

40

Egyedi dobozok készítése alkoholos italok tárolására.

( 210 ) M 18 00331
( 220 ) 2018.02.01.
( 731 ) Ambrus Dávid Viktor 100%, Érd (HU)
( 740 ) Dr. Gyepes Péter Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 12

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

szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

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

szolgáltatás).
38

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

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 00339
( 220 ) 2018.02.05.
( 731 ) Szabó Edit, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Berényi Krisztina, Budapest
( 546 )

( 511 ) 14

Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek és féldrágakövek; órák és más időmérő eszközök (az

osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
20

Ágyak, ágyneműk, matracok, párnák, díszpárnák; párnák; párnák [kárpitok]; lakástextilek [párnák]; kitömött

párnák; párnák, fejpárnák; párnák, díszpárnák; nem gyógyászati célokra szánt nyaktámasztó párnák.
25

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

( 210 ) M 18 00344
( 220 ) 2018.02.05.
( 731 ) REÁL Védjegyhasznosító Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 32

Energiaitalok.

( 210 ) M 18 00345
( 220 ) 2018.02.05.
( 731 ) REÁL Védjegyhasznosító Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

Energiaitalok.

( 210 ) M 18 00381
( 220 ) 2018.02.07.
( 731 ) Brand Gardener Szolgáltató Kft., Biatorbágy (HU)
( 740 ) dr. Abonyi Rita Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Borotvaszappan; bőrápoló kozmetikumok; dezodoráló szappan; dezodorok emberi használatra vagy

állatoknak; hajápoló folyadékok; izzadásgátló piperecikkek; kenőcsök kozmetikai célokra; készítmények
borotválkozáshoz; kozmetikai készítmények fürdőkhöz; kozmetikai krémek; kozmetikai maszkok; kozmetikai,
szépségápolási készítmények; kozmetikai szerek; krémek bőrökhöz; naptejek; napvédő, napozó készítmények
[kozmetikumok]; samponok; sminkeltávolító, sminklemosó készítmények; szappan (1); szappan (2).
( 210 ) M 18 00385
( 220 ) 2018.02.07.
( 731 ) Almásy Csilla, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Wéber Helga, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Atlétatrikók; csípőszorítók; felsőruházat; hosszúnadrágok (1); izzadságfelszívó alsóruházat; legging
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nadrágok, cicanadrágok; pólók; sapkák; tornadresszek, balett-trikók; tornaruházat.

28

Súlyzók (1), testedző berendezések; tornaeszközök.

41

Egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; fitnesz órák vezetése; gyakorlati képzés; oktatás

biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek
kivételével; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; táboroztatás; testnevelés; tornatanítás.
44

Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; fizioterápia, fizikoterápia; terápiás szolgáltatások.

( 210 ) M 18 00387
( 220 ) 2018.02.08.
( 731 ) Kaiser János, Perbál (HU)
Soós Dániel, Fót (HU)
Lanka Zoltán Krisztián, Perbál (HU)
( 546 )
( 511 ) 29

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások (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 [fagyott víz] (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).
( 210 ) M 18 00388
( 220 ) 2018.02.08.
( 731 ) Lactalis Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Jurex Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Ízesített tej; tej; tejitalok; tejes italok; magas tejtartalmú tejes italok; tejalapú italok; ízesített tejitalok; főként

tejet tartalmazó tejes italok; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejből készült vagy tejtartalmú italok; magas
fehérjetartalmú tej; tejből készült italok; tejsavbaktériumot tartalmazó italok; csokoládéval ízesített tejalapú
italok; gyümölcslevet tartalmazó tejalapú italok; milk shake-ek [tejturmixok]; joghurtok; joghurt desszertek;
gyümölcsízű joghurtok; ízesített joghurtok; joghurtalapú italok; joghurtból készült italok.
32

Proteinnel dúsított sportitalok.

( 210 ) M 18 00395
( 220 ) 2016.06.30.
( 731 ) Director-General of Food Industry Affairs Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan,
Tokyo (JP)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 35

A japán konyhaművészettel kapcsolatos kereskedelmi értékesítés vonatkozásában tájékoztatás nyújtása

portál oldalon.
41

A japán konyhaművészet ismeretére és készségeire vonatkozó képesítési vizsgáztatás lefolytatása; a japán

konyhaművészet ismeretével kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások; szemináriumok megtervezése,
lebonyolítása és szervezése a japán konyhaművészet ismeretével és készségeivel kapcsolatos képesítési vizsga
vonatkozásában; a japán konyhaművészet ismeretekre és készségekre vonatkozó képesítéssel kapcsolatos
elektronikus kiadványok biztosítása; a japán konyhaművészet ismeretével és készségeivel kapcsolatos képesítési
vizsga tekintetében könyvkölcsönzés; a japán konyhaművészet ismeretével és készségeivel kapcsolatos képesítési
vizsga tekintetében szakirodalmi és dokumentációs hivatkozásokhoz referenciakönyvtári szolgáltatások; a japán
konyhaművészet ismeretével és készségeivel kapcsolatos képesítésre vonatkozó könyvek kiadása; videofilm
gyártása az oktatás vagy a kultúra területén [nem filmekhez vagy televíziós műsorokhoz, és nem reklámozáshoz
vagy hirdetéshez]; szórakoztató rendezvények szervezése, filmek, bemutatók, játékok, zenei előadások,
sportesemények, lóversenyek, kerékpárversenyek, csónakversenyek és autóversenyek kivételével.
43

Ételek és italok biztosítása; az ételek és italok ételrendjére vagy receptjére vonatkozó tájékoztatás vagy az

élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatás nyújtása; a japán konyhaművészettel kapcsolatos tájékoztatás nyújtása
portál oldalon.
( 210 ) M 18 00396
( 220 ) 2018.02.08.
( 731 ) Aprít-Hungary Bt., Kisvárda (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

Tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek, konzervek, zöldség konzervek,

gyümölcs konzervek, savanyúságok, savanyított zöldségek, gyümölcspépek.
30

Gyümölcsből és zöldségből készült szószok és krémek, mártások, zöldséges fűszeres szószok, padlizsán

krém, paradicsomos padlizsán krém, lecsó.
32

Ásványvizek és szénsavas vizek, alkoholmentes italok, zöldséglevek, gyümölcsitalok és gyümölcslevek,

gránátalmalé, répalé, fekete áfonyalé, sütőtöklé, nyírfanedv.
( 210 ) M 18 00398
( 220 ) 2018.02.08.
( 731 ) dr. Ibrahim-Mehdi Ádám Salah, Szeged (HU)
( 740 ) Óvári Ügyvédi Iroda, Szeged
( 546 )
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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( 210 ) M 18 00400
( 220 ) 2018.02.08.
( 731 ) KISANALITIKA Laboratóriumi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Sajóbábony (HU)
( 740 ) Paulovics József, Miskolc
( 541 ) TIXAR
( 511 ) 31

Almozó anyagok állatoknak; alom állatoknak; alomkondicionáló- és száraz istálló higiéniai szer.

( 210 ) M 18 00438
( 220 ) 2018.02.12.
( 731 ) Medika Pro Kft. 100%, Sopron (HU)
( 546 )
( 511 ) 9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók, hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
10

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

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok; terápiás eszközök és segédeszközök
mozgáskorlátozottaknak; masszírozó készülékek; készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők gondozásához;
szexuális tevékenységet elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi áru).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 00445
( 220 ) 2018.02.12.
( 731 ) dr. Takács-Telegdi Réka Viktória, Halásztelek (HU)
( 541 ) HOPPÁ!
( 511 ) 32

Alkoholmentes italok, sörök.

33

Alkoholtartalmú italok, gyümölcsborok.

43

Vendéglátás, italok felszolgálása kézműves sörfőzdékben.

( 210 ) M 18 00447
( 220 ) 2018.02.13.
( 731 ) Tabányi Katalin, Balatonalmádi (HU)
( 541 ) Nereus Park Hotel
( 511 ) 36
43

Szálláshelyek nyújtása.
Idegenforgalmi szálláshelyek foglalása; online információnyújtás nyaralási szállások lefoglalásával

kapcsolatban; szállás biztosítása klubok, csoportok tagjainak; szállás biztosítása szállodákban és motelekben;
szállásadási szolgáltatások üdülőkben, üdülőkomplexumokban; szállásadási szolgáltatások összejövetelekhez;
szállásbiztosítás nyaralók számára; szállásbiztosítás találkozókhoz; szállásfoglalás; szállásfoglalás szállodákba;
szállásfoglalás utazók számára; szálláshely biztosítás találkozókhoz; szállásfoglalással kapcsolatos
információnyújtás; szállásinformációk biztosítása az interneten; szálláskiadás nyaraláshoz; szállásszervezés
turisták számára; szállodai szállásbiztosítás; szállodai szálláshely szolgáltatások; szállodai szálláshelyek
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megszervezése; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista

szálláshelyek; üdülési szállás biztosítása; üdülési szállásfoglalási szolgáltatások; üdülési szálláshely biztosítása;
üdülési szálláshelyek biztosítása; üdülőhelyi szállások; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás].
( 210 ) M 18 00450
( 220 ) 2018.02.13.
( 731 ) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd, Seoul (KR)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 12

Gépjármű kerekek; kerékpár kerekek; gumiabroncsok tokjai; porvédők abroncsokhoz; motorkerékpár

kerekek; öntapadó gumifoltok belső gumi javításához; belső gumik kerékpárokhoz; belső gumik
motorkerékpárokhoz; belső gumik gumiabroncsokhoz; belső gumik járművek kerekeihez; belső gumik
járműkerekekhez; poggyásztartó hálók járművekhez;gumiabroncsok; javítókészlet belső gumikhoz; abroncs
karimák gépjármű kerekekhez; kerékpárülés-huzatok; motorkerékpár-üléshuzatok; biztonsági övek
járműülésekhez; fékfogasívek járművekhez; felfüggesztéses lengéscsillapítók járművekhez; síléctartók
gépkocsikhoz; abroncsszegek; csapszegek abroncsokhoz; abroncsok járműkerekekhez; tömör abroncsok
járműkerekekhez; gumiabroncsok futófelületek újrafutózáshoz; futófelületek járművekhez (lánctalpas);
futófelületek járművekhez (traktor típusú); tömlő nélküli kerekek kerékpárokhoz; tömlő nélküli kerekek
motorkerékpárokhoz; szelepek gépjármű gumiabroncsokhoz; jármű gumiabroncsok.
( 210 ) M 18 00451
( 220 ) 2018.02.14.
( 731 ) Flaga GmbH, Leobendorf (AT)
( 740 ) Takács Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PALACKOMAT
( 511 ) 7
35

Árusító automaták; gázpalack árusító automaták.
Gázpalack árusító automaták kölcsönzése; üzemanyagokkal és gázokkal kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások.
( 210 ) M 18 00452
( 220 ) 2018.02.14.
( 731 ) Sinka Amanda, Kiskunhalas (HU)
( 740 ) INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29
31

Légylárva, nem élő.
Táplálék állatoknak; táplálék halaknak; állati eredetű horgászcsalétek, nem élő; ehető horgászcsalétek

halaknak; ehető rágcsálni váló állatoknak.
44

Légylárva tenyésztés.

( 210 ) M 18 00457
( 220 ) 2018.02.14.
( 731 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kósa Beáta, TV2 Média Csoport Zrt., Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb
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mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia

vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók, hanglemezek; cd-k (kompakt lemezek), dvd-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék (az osztály
betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
21

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

villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok;
takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,
porcelán- és fajanszáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

28

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 00458
( 220 ) 2018.02.14.
( 731 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kósa Beáta, TV2 Média Csoport Zrt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók, hanglemezek; cd-k (kompakt lemezek), dvd-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék (az osztály
betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
21

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

villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok;
takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,
M1470

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 12. szám, 2018.06.28.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
porcelán- és fajanszáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

25

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

28

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 00464
( 220 ) 2018.02.14.
( 731 ) UNITAS Group s.r.o., Bratislava (SK)
( 740 ) Nagy Tomas, Komarno
( 546 )

( 511 ) 29

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
30

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég [fagyott víz] (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 00465
( 220 ) 2018.02.14.
( 731 ) UNITAS Group s.r.o., Bratislava (SK)
( 740 ) Nagy Tomas, Komarno
( 541 ) SUSHI TIME
( 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 [fagyott víz] (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 00468
( 220 ) 2018.02.15.
( 731 ) Csernus István, Nyírpazony (HU)
( 740 ) dr. Berényi Krisztina, Budapest
( 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).
( 210 ) M 18 00506
( 220 ) 2018.02.17.
( 731 ) Dr. Varga József 50%, Szekszárd (HU)
Dr. Varga Józsefné 50%, Szekszárd (HU)
( 740 ) Dr. Potoczky Iván, Paks
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok
irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
10

Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; ortopédiai cikkek; sebészeti

varratanyagok.
31

Táplálékok és italok állatoknak.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 18 00542
( 220 ) 2018.02.20.
( 731 ) Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Holobrádi Emese, Budapest
( 546 )
( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
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szereplő valamennyi szolgáltatás) betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz - saját tőkét meghaladó

mértékű - nyilvánosságtól történő elfogadása; hitel és pénzkölcsön nyújtása; pénzügyi lízing; pénzforgalmi
szolgáltatások nyújtása; elektronikus pénz kibocsátása, valamint olyan papír alapú készpénz helyettesítő fizetési
eszköz (például papíralapú utazási csekk, váltó) kibocsátása, illetőleg az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása,
amely nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak; kezesség és garancia vállalása, valamint egyéb bankári
kötelezettség vállalása; valutával, devizával - ide nem értve a pénzváltási tevékenységet -, váltóval, illetve csekkel
saját számlára vagy bizományosként történő kereskedelmi tevékenység; pénzügyi szolgáltatás közvetítése; letéti
szolgáltatás, széfszolgáltatás; hitel referencia szolgáltatás; pénzváltási tevékenység; megbízás felvétele és
továbbítása; megbízás végrehajtása az ügyfél javára; sajátszámlás kereskedés; portfoliókezelés; pénzügyi eszköz
elhelyezése az eszköz (értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalással
(jegyzési garanciavállalás); pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó
kötelezettségvállalás nélkül; befektetési tanácsadás; a pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, valamint az
ehhez kapcsolódó ügyfélszámla vezetése; a letétkezelés, valamint az ehhez kapcsolódó értékpapírszámla
vezetése, nyomdai úton előállított értékpapír esetében ennek nyilvántartása és ügyfélszámla vezetése; befektetési
hitel nyújtása; a tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint az
egyesüléssel és a vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatás; befektetési szolgáltatási
tevékenységhez kapcsolódó valutával és devizával történő kereskedés; befektetési elemzés és pénzügyi elemzés;
jegyzési garanciavállaláshoz kapcsolódó szolgáltatás; részvénykönyv vezetése; értékpapír kölcsönzés.
( 210 ) M 18 00575
( 220 ) 2018.02.22.
( 731 ) Szabó Péter, Szada (HU)
( 740 ) Dr. Gilly András, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

( 210 ) M 18 00580
( 220 ) 2018.02.22.
( 731 ) Szabó Péter, Szada (HU)
( 740 ) Dr. Gilly András, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

( 210 ) M 18 00583
( 220 ) 2018.02.22.
( 731 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
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( 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).

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 00584
( 220 ) 2018.02.22.
( 731 ) 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).

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 00585
( 220 ) 2018.02.23.
( 731 ) AMT Hungary Kft., Acsa (HU)
( 546 )

( 511 ) 6
20

Bútorszerelvények fémből.
Fémbútorok.

( 210 ) M 18 00588
( 220 ) 2018.02.23.
( 731 ) A.I.A. AGRICOLA ITALIANA ALIMENTARE S.p.A., San Martino Buon Albergo Verona (IT)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) MONTORSI F.& F.
( 511 ) 29

Hús, hal-, baromfi- és vadhús; tojások.

( 210 ) M 18 00625
( 220 ) 2018.02.27.
( 731 ) COFETECH s.r.o., Szekszárd (HU)
( 541 ) AMOFERT
( 511 ) 1

Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyitermékek; feldolgozatlan
M1474

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 12. szám, 2018.06.28.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltószerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények;

élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok.
( 210 ) M 18 00626
( 220 ) 2018.02.27.
( 731 ) COFETECH s.r.o., Szekszárd (HU)
( 541 ) LIMEFERT
( 511 ) 1

Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyitermékek; feldolgozatlan

műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltószerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények;
élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok.
( 210 ) M 18 00627
( 220 ) 2018.02.27.
( 731 ) COFETECH s.r.o., Szekszárd (HU)
( 541 ) PHOSFERT
( 511 ) 1

Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyitermékek; feldolgozatlan

műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltószerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények;
élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok.
( 210 ) M 18 00628
( 220 ) 2018.02.27.
( 731 ) COFETECH s.r.o., Szekszárd (HU)
( 541 ) SULFERT
( 511 ) 1

Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyitermékek; feldolgozatlan

műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltószerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények;
élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok.
( 210 ) M 18 00629
( 220 ) 2018.02.26.
( 731 ) Roza Károly, Kecskemét (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 541 ) Reti Gold Kft.
( 511 ) 6

Dróthálók, fémáruk, fémhuzalok, fémhálók, keritésfonatok fémből, kerítésoszlopok, lemezek, egyéb

fémtermékek, melyek nem tartoznak más osztályokba.
35

Fémből készült termékek, dróthálók kereskedelme, reklámozása és az ezzel kapcsolatos adminisztrációs és

irodai munkák.
40

Fémek, színesfémek feldolgozása; fémmegmunkálás; fém síkhálók, dróthálók gyártása; hegesztő és

forrasztó munkák elvégzése.
( 210 ) M 18 00630
( 220 ) 2018.02.27.
( 731 ) Roza Károly, Kecskemét (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 541 ) Reti Hungary Kft.
( 511 ) 6

Acélhuzalok; acélrudak; acélszalag; alumínium huzal; bilincsek; cölöpök fémből; csőbilincsek; konzolok

építményekhez; dróthálók; drótkötelek; sodronykötelek; fém építőanyagok; fémáruk; fémlácok; fémszövetek
fémhálók; fém csavarok; fémhuzalok; fémszalag feszítőelemek; fémoszlopok; fémrudak; kerítések fémből
kerítésfonatok; kerítésoszlopok fémből; kötélvégelzárók; csatlakozók fémből; szögesdrótok; lakatosipari
temnékek; egyéb fémtermékek, melyek nem tartoznak más osztályokba.
M1475
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Fémek, színesfémek, fémből készült termékek, targoncák, szerszámok kereskedelme, reklámozása és az

ezzel kapcsolatos adminisztrációs és irodai munkák.
40

Fémek, színesfémek feldolgozása; fémmegmunkálás; fém kerítések gyártása; hegesztő és forrasztó munkák

elvégzése; fémek bevonása.
( 210 ) M 18 00631
( 220 ) 2018.02.27.
( 731 ) Primus Trust Bizalmi Vagyonkezelő Zrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
45

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

Igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 00632
( 220 ) 2018.02.27.
( 731 ) Primus Trust Bizalmi Vagyonkezelő Zrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVDk és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
45

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

igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 00634
( 220 ) 2018.02.27.
( 731 ) Müllner Gábor, Győr (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Kötszerek, kötözőgéz, ragtapaszok, orvosi, gyógyászati, sebészeti kötözőanyagok, sebtapaszok,

szorítókötések, pólyák, sportpólyák.
M1476
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Anatómia kötések ízületre, támasztókötések, ortopédia célra kötszerek, hűtötapaszok gyógyászati célra,

otopédiai pólyák, térdvédők, rugalmas kötszerek, kompressziós pólyák, gyógyászati célú övek.
( 210 ) M 18 00638
( 220 ) 2018.02.27.
( 731 ) Jurás Ákos 1/1, Debrecen (HU)
( 740 ) Dr. Nemes Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók, hanglemezek; cD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru); letölthető digitális fényképek; interaktív multimédiás számítógépes programok;
multifunkcionális berendezések beépített fénymásoló és fax funkcióval önálló működési módban; multimédia
berendezések és műszerek; multimédia terminálok; filmek, mozgófilmek; lemezek, melyek rájuk mentett képeket
tartalmaznak; letölthető képfájlok; letölthető képsorok; eszközök kamerák, fényképezőgépek felszereléséhez;
interaktív érintőképernyős terminálok; borítók számítógépes lemezekhez; digitális felvételek; dvd tokok; dvd-k;
elektronikus kártyaolvasók; elektronikus kártyák képfeldolgozáshoz; fényképnyomatokat készítő berendezések;
fényképészeti nyomtató berendezések; nyomtatók; fényképészeti felszerelések; digitális fényképezőgépek;
digitális kamerák; digitális kamerák, fényképezőgépek; digitális kompakt fényképezőgépek; digitális
tükörreflexes [dslr] fényképezőgépek; elektronikus képalkotó készülékek; fényképészeti állványok; fényképészeti
előhívó berendezések; fényképészeti eszközök; fényképészeti készülékek és eszközök; fényképezőgépek,
kamerák; fényképkészítő eszközök, műszerek; képrögzítő készülékek; képfeldolgozó készülékek; multifunkciós
fényképezőgépek; villanófényes készülékek; webkamerák; állványok fényképezőgépekhez; azonnali
képkészítésre szolgáló fényképezőgépek; fényképészeti villanólámpák, vakuk; tudományos célra szolgáló,
tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti),
életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására,
tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hangok vagy képek
rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; cd-k (kompakt
lemezek), dvd-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez;
regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések, számítógépek; számítógépes szoftverek;
tűzoltó készülékek; fotóautomata; fényképautomata; mobilis fotóautomata; érintőképernyők számítógépekhez;
hordozható számítógépek; interaktív számítógépes szoftverek; munkaállomások [számítógépes berendezések];
nyomtatók számítógépekhez; programok számítógépekhez; számítógép alkatrészek; számítógép képernyők,
monitorok; számítógép kábelek; számítógép összetevők és alkatrészek; számítógépes alkalmazásszoftverek
audiovizuális médiatartalmak adatfolyamos átviteléhez az interneten keresztül; számítógépes program digitális
képek és fényképek rendszerezéséhez és megtekintéséhez; számítógépes program digitális képfeldolgozáshoz;
számítógépes vizuális kijelzőegységek; digitális fényképkeretek; fényképnyomtatók; rögzítők
fényképezőgépekhez; vakuk [fényképészet]; villanóizzók [fényképészet]; villanólámpák fényképezőgépekhez;
zárszerkezetek fényképezőgépekhez; hordozható fotóautomata berendezés; fotóbox.
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Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; promóciós anyagok

terjesztése; promóciós és reklámozási szolgáltatások; promóciós események szervezése és lebonyolítása;
promóciós kampányok kidolgozása; promóciós marketing; promóciós, reklám célú árubemutatás; promóciós
szolgáltatások; promóciós szórólapok terjesztése; reklám- és promóciós anyagok terjesztése; reklámozás,
promóciós szolgáltatások; reklámozási és promóciós szolgáltatások; reklámozási, marketing és promóciós
szolgáltatások; bemutatás [promóciós/reklámozási célokra]; üzleti promóciós szolgáltatások; kiállítások és
kereskedelmi vásárok szervezése üzleti és promóciós célból; kereskedelmi és reklámcélú rendezvények
szervezése; különleges rendezvények promóciója; reklámcélú rendezvények szervezése és lebonyolítása.
40

Anyagmegmunkálás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás);

fényképkidolgozás; fényképkidolgozó berendezések kölcsönzése; fényképnyomtatás; fényképnyomtató
berendezések bérbeadása; fényképnyomtató berendezések kölcsönzése; fényképnyomtató gépek és berendezések
bérbeadása; nyomtatás, fényképészeti és mozgóképes filmkidolgozás; anyagmegmunkálás; digitálisan tárolt
képek és fényképek nyomtatása; fotónyomtatás; gépek és berendezések bérbeadása papírpép készítéséhez;
fényképek digitális médiafelületről való nyomtatása; fényképek feldolgozása, fényképkidolgozás; fényképelőhívó
felszerelések kölcsönzése; fényképészeti képfeldolgozás; fényképmásolás; fényképnagyító gépek és berendezések
bérbeadása; fényképnyomatok másolása [más adathordozóra]; képek tárgyakra való nyomtatása; nyomtatási,
nyomdai szolgáltatások; digitális nyomtatás; fotófelszerelések bérbeadása; fotófelszerelések értékesítése;
fotóautomata bérbeadása.
( 210 ) M 18 00640
( 220 ) 2018.02.27.
( 731 ) Jobb Veled a Világ Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) Tiber Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Pozitív Pedagógia Mozgalom
( 511 ) 16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; tanítási és
oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz.
41

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

45

Mások által egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

( 210 ) M 18 00641
( 220 ) 2018.02.27.
( 731 ) Hetednapi Adventista Egyház 100%, Pécel (HU)
( 541 ) gyereahogyvagy
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 00642
( 220 ) 2018.02.27.
( 731 ) Rácz Renáta, Pilisszentkereszt (HU)
( 740 ) dr. Hadnagy József, Budapest
( 541 ) blueDyNAmic
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
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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).
( 210 ) M 18 00644
( 220 ) 2013.07.18.
( 731 ) Velvet Care Sp. z o.o., Klucze (PL)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 3

Tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek; nedves törlőkendők; tisztítószerekkel átitatott törlőkendők;

impregnált törlőkendők; nedves kendők személyi higiéniai célokra; törlőkendők higiéniás célokra; kozmetikai
lemosószerek (ezekkel impregnált kendők); vattapamacsok mint piperecikkek.
4

Viaszgyertyák, gyertyabelek; gyertyák, illatosított.

5

Egészségügyi kendők, egészségügyi tisztasági betétek, intim betétek; higiéniai tamponok; intim női betétek;

eldobható pelenkák; papírból készült nadrágpelenkák.
16

Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; szűrő

selyempapír; asztalneműk papírból; papírzsebkendők; papírszűrő kávéhoz; borítékok[írószerek/papíráruk];
levélpapír; asztalterítők papírból; egészségügyi papír; papírtörülközők; szalvéták, papírból; kozmetikai kendők
papírból; szalvéták, papírból; tálalátétek, tányéralátétek papírból; előkék csecsemőknek papírból;
ragasztószalagok papíráruhoz vagy otthoni használatra; piperekendők; kozmetikai kendők; piperekendők;
papírtörülközők; szalvéták, papírból; papírzsebkendő; konyhai papírtörlők; tisztítókendők; babatörlő kendők;
papírból készült higiéniai termékek; papír arctörlők; papír törlőkendők; tisztítókendők; nedvességfelszívó
papírkendők; arctörlő higiéniai kendők; higiéniai piperekendők; egyszer használatos szalvéták csecsemők részére;
használt pelenka- és szalvétatartók csecsemők részére; egyszer használatos törülközők csecsemők részére.
21

Egyszer használatos törlőkendők nem szőtt anyagokból; tisztítórongyok; tisztítópárnák; tartályok háztartási

vagy konyhai célokra; dobozok papírtörülközők adagolására.
35

Az alábbi áruk nagy- és kiskereskedelmi értékesítése: tisztító-, csiszoló-, súroló- és törlőszerek, impregnált

törlőkendők, nedves törlőkendők, tisztítószerekkel átitatott törlőkendők, impregnált kendők, nedves kendők
személyi higiéniai célokra, higiéniai kendők, kozmetikai folyadékokkal átitatott kendők, vattapamacsok mint
piperecikkek, gyertyák és kanócok világításhoz, illatos gyertyák, betétek és higiéniai betétek, higiéniai tamponok,
intim higiéniai kendők, papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más
osztályokba, szűrőpapírok, papírból készült asztalneműk, papír zsebkendők, papír kávéfilterek, borítékok,
papíráruk, papír asztalterítők, WC-papír, papírból készült nadrágpelenkák, egyszer használatos; pelenkák,
papírtörülközők, papírszalvéták, sminklemosó papírszalvéták, papírból készült asztali szalvéták, asztali alátétek
papírból, előkék papírból, ragasztószalagok papíripari és háztartási célokra, piperekendők, kozmetikai kendők,
piperekendők, papírtörülközők, papírszalvéták, papírkendők, konyhai papírtörülközők, papírtörlők, kendők
csecsemők számára, papírból készült higiéniai termékek, papírból készült arcötlő kendők, papírból készült
piperetörülközők, papír törlőkendők, nedvességfelszívó papírkendők, arctörlő higiéniai kendők, higiéniai
piperekendők, egyszer használatos szalvéták csecsemők részére, használt pelenka- és szalvétatartók csecsemők
részére, egyszer használatos törülközők csecsemők részére, egyszer használatos törlőkendők nem szőtt
anyagokból, tisztítókendők, tisztítóvatták, háztartásban használatos tárolóedények, papírtörülköző- adagolók.
( 210 ) M 18 00651
( 220 ) 2018.02.28.
( 731 ) Vida Pékség Kft., Bábolna (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 30

Kenyérfélék, fagyasztott pékáru, fagylaltok, cukrászsütemények.
M1479

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 12. szám, 2018.06.28.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 210 ) M 18 00652
( 220 ) 2018.02.28.
( 731 ) Goopi12 Magyarország Kft., Ercsi (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) MEG FOGOD TENNI AMIT MÁSOK SZERINT NEM
( 511 ) 35

Kiskereskedelmi csomagküldő szolgáltatások.

( 210 ) M 18 00686
( 220 ) 2018.03.02.
( 731 ) Széles Húsüzlet Kft., Győr (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 29

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 00688
( 220 ) 2018.03.06.
( 731 ) Garnet-Art Bt., Budakeszi (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Mezőgazdasági, kertészeti termékek értékesítése, kereskedelme.

37

Öntözőberendezések üzembe helyezése és javítása.

44

Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; kertműves, kertgondozás, kerttervezés; kert- és

tájépítészeti szolgáltatások.
( 210 ) M 18 00690
( 220 ) 2018.03.05.
( 731 ) GAME 09 Kft., Üröm (HU)
( 541 ) ÉDES OTTHON
( 511 ) 35
41

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Szórakoztatás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

( 210 ) M 18 00698
( 220 ) 2018.03.05.
( 731 ) Netflorista Kft., Győr (HU)
( 740 ) Várhegyi Viktor Dániel, Budapest
( 541 ) NETFLORISTA
( 511 ) 35

Reklámozás; nagykereskedelem.

39

Virág- és ajándékküldő szolgálat.

42

Web hosting szolgáltatás.
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( 210 ) M 18 00702
( 220 ) 2018.03.06.
( 731 ) Amazon Technologies, Inc., Seattle Washington (US)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) GAMESPARKS
( 511 ) 9

Számítógépes szoftver, nevezetesen játékmotor szoftver videojáték fejlesztéshez és működtetéshez;

szoftverfejlesztő készletek; számítógépes szoftverfejlesztési eszközök; számítógépes szoftver, nevezetesen
szoftverfejlesztési eszközök játékok létrehozásához; számítógépes szoftver számítógépes játék fejlesztéséhez,
telepítéséhez és irányításához; számítógépes szoftver felhőalapú számítástechnika területén és számítógépes játék
szoftverfejlesztés adatbázisok, fejlesztési eszközök, szoftverfejlesztési alkalmazások, sablonok,
alkalmazás-programozási interfészek (API-k), szoftverfejlesztő készletek (SDK-k) eléréséhez; számítógépes
szoftver játékok létrehozásához, teszteléséhez, piacra vezetéséhez, kezeléséhez és karbantartásához; számítógépes
szoftver felhőalapú programok vagy alkalmazások fejlesztéséhez; játékfejlesztési szoftver; számítógépes szoftver
játékosok játék közbeni interakciójának nyomonkövetéséhez és monitorozásához teljesítményi trendek és mutatók
figyelemmel kíséréséhez; számítógépes szoftver interaktív játékok fejlesztéséhez közösségi média profil
felhasználásával; számítógépes szoftver többfelhasználós játékok fejlesztéséhez és kezeléséhez; számítógépes
szoftver játékosok párosításához többfelhasználós játékokhoz; számítógépes szoftver ranglistával,
játékospárosítással, dinamikus fórummal, virtuális árukkal vagy virtuális valutával rendelkező játékok
létrehozásához és karbantartásához; számítógépes szoftver játékokhoz szerveroldali összetevők építéséhez.
35

Piackutatási szolgáltatások, nevezetesen webhely forgalmi mutatók, statisztikák, felhasználói aktivitási

adatok, riportok felhasználói tevékenységekről a nyílt közösségi hálózatok és játékhálózatok alapján;
számítógépesített fájlkezelés.
38

Hozzáférés biztosítása hosztolt operációs rendszerekhez és számítógépes alkalmazásokhoz az interneten

keresztül; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; többfelhasználós hozzáférés biztosítása az interneten található
adatokhoz játékszoftver területein.
42

Felhőalapú számítástechnikát alkalmazó szoftver játékok fejlesztésének, tesztelésének, telepítésének és

működtetésének használatához; felhőalapú számítástechnikát alkalmazó szoftver szoftver- vagy
alkalmazásfejlesztés használatához; online nem letölthető szoftver-fejlesztési eszközök biztosítása; online nem
letölthető szoftver biztosítása kódfejlesztéshez, kódtörléshez, kódteszteléshez, alkalmazás-programozási
interfészek (API) kiválasztáshoz és beillesztéshez, internetről letölthető alkalmazások (plugin) kiválasztásához és
beillesztéséhez, és/vagy kódtelepítéshez vagy beillesztéshez; online hosztolt számítógépes szolgáltatások
biztosítása szoftverhez és játékhoz; szoftvert tartalmazó szolgáltatott szoftver (SAAS) szolgáltatások játékok
fejlesztéshez, telepítéséhez és irányításához; alkalmazás-programozási interfészeket (API-kat), szoftverfejlesztő
készleteket (SDK-kat) alkalmazó szolgáltatott szoftver (SAAS) szolgáltatás és szoftverfejlesztési eszközök
játékszoftver fejlesztéséhez; felhőalapú szoftvert alkalmazó szolgáltatott szoftver (SAAS) szolgáltatások
felhőalapú alkalmazás-programozási interfészekhez (API-khoz) és adatokhoz hozzáféréssel rendelkező szoftvervagy alkalmazásfejlesztési keretrendszerként való használathoz; játékokhoz szerveroldali összetevők építésére
szoftvert alkalmazó szolgáltatott szoftver (SAAS) szolgáltatások; közösségi média-profilt használó interaktív
játékok fejlesztéséhez szoftvert alkalmazó szolgáltatott szoftver (SAAS) szolgáltatás; többfelhasználós játékok
fejlesztéséhez és működtetéséhez szoftvert alkalmazó szolgáltatott szoftver (SAAS) szolgáltatás; többfelhasználós
játékoknál játékospárosításhoz szoftvert tartalmazó szolgáltatott szoftver (SAAS) szolgáltatás; ranglistával,
játékospárosítással, dinamikus fórummal, virtuális árukkal vagy virtuális valutával rendelkező játékok
létrehozásához és karbantartásához szoftvert alkalmazó szolgáltatott szoftver (SAAS) szolgáltatás;
Játékfejlesztéshez, játékhosztoláshoz és játékműködtetéshez számítógépes szoftver platformot alkalmazó
szolgáltatott platform (PAAS) szolgáltatás; játékos felhasználói fiókok és profilok létrehozásához és kezeléséhez
számítógépes szoftver platformot alkalmazó szolgáltatott platform (PAAS) szolgáltatás; ranglistával,
játékospárosítással, dinamikus fórummal, virtuális árukkal vagy virtuális valutával rendelkező játékok
létrehozásához és karbantartásához számítógépes szoftver platformot alkalmazó szolgáltatott platform (PAAS)
M1481

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 12. szám, 2018.06.28.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
szolgáltatás; számítógépes szoftver tanácsadás; online nem letölthető számítógépes szoftver alkalmazásfejlesztő

eszközök átmeneti használatának biztosítása; online nem letölthető szoftverfejlesztési eszközök átmeneti
használatának biztosítása játékfejlesztéshez; számítógép-alapú szoftver és honlap szolgáltatások, melyek lehetővé
teszi, hogy felhasználók és fejlesztők emberekre, cégekre, termékekre, piacokra, iparágakra és egyéb kategóriákra
vonatkozó információkhoz hozzáférjenek, kivonatolják és rendszerezzék; online nem letölthető szoftver átmeneti
használatának biztosítása szakemberek, felhasználók és játékfejlesztők közötti kommunikáció elősegítéséhez;
alkalmazásszolgáltató (ASP) szolgáltatások az online alkalmazáshasználat és online marketing-eredmények,
valamint adatok és információk széles körének gyűjtésére, kezelésére, automatizálására, integrálására,
tesztelésére, elemzésére, jelentésére, irányítására és nyomon követésére; alkalmazásszolgáltató (ASP)
szolgáltatások, nevezetesen mások számítógépes szoftveralkalmazásainak hosztolása; alkalmazásszolgáltató
(ASP), nevezetesen játékok területein mások alkalmazásainak, szoftverének és honlapjainak hosztolása, kezelése,
fejlesztése, elemzése és karbantartása.
( 210 ) M 18 00703
( 220 ) 2018.03.06.
( 731 ) Amazon Technologies, Inc., Seattle Washington (US)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Számítógépes szoftver, nevezetesen játékmotor szoftver videojáték fejlesztéshez és működtetéshez;

szoftverfejlesztő készletek; számítógépes szoftverfejlesztési eszközök; számítógépes szoftver, nevezetesen
szoftverfejlesztési eszközök játékok létrehozásához; számítógépes szoftver számítógépes játék fejlesztéséhez,
telepítéséhez és irányításához; számítógépes szoftver felhőalapú számítástechnika területén és számítógépes játék
szoftverfejlesztés adatbázisok, fejlesztési eszközök, szoftverfejlesztési alkalmazások, sablonok,
alkalmazás-programozási interfészek (API-k), szoftverfejlesztő készletek (SDK-k) eléréséhez; számítógépes
szoftver játékok létrehozásához, teszteléséhez, piacra vezetéséhez, kezeléséhez és karbantartásához; számítógépes
szoftver felhőalapú programok vagy alkalmazások fejlesztéséhez; játékfejlesztési szoftver; számítógépes szoftver
játékosok játék közbeni interakciójának nyomonkövetéséhez és monitorozásához teljesítményi trendek és mutatók
figyelemmel kíséréséhez; számítógépes szoftver interaktív játékok fejlesztéséhez közösségi média profil
felhasználásával; számítógépes szoftver többfelhasználós játékok fejlesztéséhez és kezeléséhez; számítógépes
szoftver játékosok párosításához többfelhasználós játékokhoz; számítógépes szoftver ranglistával,
játékospárosítással, dinamikus fórummal, virtuális árukkal vagy virtuális valutával rendelkező játékok
létrehozásához és karbantartásához; számítógépes szoftver játékokhoz szerveroldali összetevők építéséhez.
35

Piackutatási szolgáltatások, nevezetesen webhely forgalmi mutatók, statisztikák, felhasználói aktivitási

adatok, riportok felhasználói tevékenységekről a nyílt közösségi hálózatok és játékhálózatok alapján;
számítógépesített fájlkezelés.
38

Hozzáférés biztosítása hosztolt operációs rendszerekhez és számítógépes alkalmazásokhoz az interneten

keresztül; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; többfelhasználós hozzáférés biztosítása az interneten található
adatokhoz játékszoftver területein.
42

Felhőalapú számítástechnikát alkalmazó szoftver játékok fejlesztésének, tesztelésének, telepítésének és

működtetésének használatához; felhőalapú számítástechnikát alkalmazó szoftver szoftver- vagy
alkalmazásfejlesztés használatához; online nem letölthető szoftver-fejlesztési eszközök biztosítása; online nem
letölthető szoftver biztosítása kódfejlesztéshez, kódtörléshez, kódteszteléshez, alkalmazás-programozási
interfészek (API) kiválasztáshoz és beillesztéshez, internetről letölthető alkalmazások (plugin) kiválasztásához és
beillesztéséhez, és/vagy kódtelepítéshez vagy beillesztéshez; online hosztolt számítógépes szolgáltatások
biztosítása szoftverhez és játékhoz; szoftvert tartalmazó szolgáltatott szoftver (SAAS) szolgáltatások játékok
fejlesztéshez, telepítéséhez és irányításához; alkalmazás-programozási interfészeket (API-kat), szoftverfejlesztő
készleteket (SDK-kat) alkalmazó szolgáltatott szoftver (SAAS) szolgáltatás és szoftverfejlesztési eszközök
játékszoftver fejlesztéséhez; felhőalapú szoftvert alkalmazó szolgáltatott szoftver (SAAS) szolgáltatások
M1482

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 12. szám, 2018.06.28.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
felhőalapú alkalmazás-programozási interfészekhez (API-khoz) és adatokhoz hozzáféréssel rendelkező szoftver-

vagy alkalmazásfejlesztési keretrendszerként való használathoz; játékokhoz szerveroldali összetevők építésére
szoftvert alkalmazó szolgáltatott szoftver (SAAS) szolgáltatások; közösségi média-profilt használó interaktív
játékok fejlesztéséhez szoftvert alkalmazó szolgáltatott szoftver (SAAS) szolgáltatás; többfelhasználós játékok
fejlesztéséhez és működtetéséhez szoftvert alkalmazó szolgáltatott szoftver (SAAS) szolgáltatás; többfelhasználós
játékoknál játékospárosításhoz szoftvert tartalmazó szolgáltatott szoftver (SAAS) szolgáltatás; ranglistával,
játékospárosítással, dinamikus fórummal, virtuális árukkal vagy virtuális valutával rendelkező játékok
létrehozásához és karbantartásához szoftvert alkalmazó szolgáltatott szoftver (SAAS) szolgáltatás;
játékfejlesztéshez, játékhosztoláshoz és játékműködtetéshez számítógépes szoftver platformot alkalmazó
szolgáltatott platform (PAAS) szolgáltatás; játékos felhasználói fiókok és profilok létrehozásához és kezeléséhez
számítógépes szoftver platformot alkalmazó szolgáltatott platform (PAAS) szolgáltatás; ranglistával,
játékospárosítással, dinamikus fórummal, virtuális árukkal vagy virtuális valutával rendelkező játékok
létrehozásához és karbantartásához számítógépes szoftver platformot alkalmazó szolgáltatott platform (PAAS)
szolgáltatás; számítógépes szoftver tanácsadás; online nem letölthető számítógépes szoftver alkalmazásfejlesztő
eszközök átmeneti használatának biztosítása; online nem letölthető szoftverfejlesztési eszközök átmeneti
használatának biztosítása játékfejlesztéshez; számítógép-alapú szoftver és honlap szolgáltatások, melyek lehetővé
teszi, hogy felhasználók és fejlesztők emberekre, cégekre, termékekre, piacokra, iparágakra és egyéb kategóriákra
vonatkozó információkhoz hozzáférjenek, kivonatolják és rendszerezzék; online nem letölthető szoftver átmeneti
használatának biztosítása szakemberek, felhasználók és játékfejlesztők közötti kommunikáció elősegítéséhez;
alkalmazásszolgáltató (ASP) szolgáltatások az online alkalmazáshasználat és online marketing-eredmények,
valamint adatok és információk széles körének gyűjtésére, kezelésére, automatizálására, integrálására,
tesztelésére, elemzésére, jelentésére, irányítására és nyomon követésére; alkalmazásszolgáltató (ASP)
szolgáltatások, nevezetesen mások számítógépes szoftveralkalmazásainak hosztolása; alkalmazásszolgáltató
(ASP), nevezetesen játékok területein mások alkalmazásainak, szoftverének és honlapjainak hosztolása, kezelése,
fejlesztése, elemzése és karbantartása.
( 210 ) M 18 00744
( 220 ) 2018.03.08.
( 731 ) Szabó Zoltán József, Budakalász (HU)
( 541 ) Kincseskamera
( 511 ) 39
41

Kirándulások, túrák, társasutazások szervezése; fotótúrák szervezése, fotós társasutazások szervezése.
Fényképészettel, fényképezéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások.

( 210 ) M 18 00767
( 220 ) 2018.03.10.
( 731 ) Deciem Beauty Group Inc., Toronto, Ontario (CA)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) DECIEM
( 511 ) 3

Kozmetikai testápolási készítmények; bőr- és testápolási termékek, név szerint: arc hidratálók, testápolók,

öregedésgátló kezelések arcra; öregedésgátló termékek testre, név szerint: testre való öregedésgátló krémek,
testápoló krémek, gélek, olajok, bőrtisztítók, testszappanok, bőrradírok, hidratálók, bőrkondicionálók, bőrpuhító
krémek és ránctalanító bőrápoló készítmények; nyaki helyi kezelések, név szerint: testápoló krémek, krémek,
gélek, olajok, bőrtisztítók, bőrradírok, hidratálók, bőrkondicionálók, bőrpuhító krémek és ránctalanító bőrápoló
készítmények nyakra; nem gyógyhatású terhességi csík kezelések, név szerint: testápoló krémek, krémek, gélek,
olajok, bőrtisztítók, bőrradírok, hidratálók, bőrkondicionálók, bőrpuhító krémek és ránctalanító bőrápoló
készítmények terhességi csíkok kezelésére; nem gyógyhatású narancsbőr kezelések, név szerint: testápoló
krémek, krémek, gélek, olajok, bőrtisztítók, hidratálók, narancsbőrt csökkentő bőrkondicionálók; bőrfehérítő
és/vagy bőrvilágosító kezelések, név szerint: testápoló krémek, krémek, gélek, olajok, bőrtisztítók, hidratálók,
bőrkondicionálók bőrfehérítéshez és bőrvilágosításhoz; hajápoló termékek, név szerint: hajlakkok, hajápoló
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folyadékok, hajkondicionálók és hajzselék; kozmetikumok; tisztítókészítmények, fehérítőkészítmények és egyéb

mosodai és mosási segédanyagok, név szerint: mosási fehérítőszerek, mosószerek, mosási fényezőszerek;
tisztító-, fényesítő-, súroló- és csiszolókészítmények; szappanok, név szerint: izzadásgátló szappanok,
testszappanok, fürdőszappanok és kézmosó szappanok; illóolajok, hajápoló folyadékok; fogkrémek, arc- és
testkrémek, tusfürdők, samponok, testápolók, kölnivizek; parfümök; illatszer készítmények; dezodorok személyes
használatra.
35

Kiskereskedelmi szolgáltatások kozmetikumok terén, testápolási cikkek, bőr-, arc-, és testápolási termékek

és szépségápolási termékek; webáruházas kereskedelmi szolgáltatások kozmetikumok terén, testápolási cikkek,
bőr-, arc- és testápolási termékek és szépségápolási termékek.
( 210 ) M 18 00769
( 220 ) 2018.03.10.
( 731 ) GROOMING MONKEY Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kathi Krisztina Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
csiszolószerek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék (az osztály
betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 00770
( 220 ) 2018.03.10.
( 731 ) Pospischill Kálmán, Monor (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 11

Víz-, gáz-, fütő-, hütő- és szellőztető berendezések; vízellátó berendezések; vízelosztó berendezések;

vízkivételi készülékek, berendezések; csapok [vízcsapok] csövekhez; biztonsági szerelvények víz- vagy
gázkészülékekhez és víz- vagy gázvezetékekhez; szabályozó szerelvények víz- vagy gázkészülékekhez és vízvagy gázvezetékekhez; fürdőszobai vízvezeték szerelvények; elektromos fűtőberendezések; fűtőberendezések
[víz]; fűtőberendezések szilárd, folyékony vagy gáznemű fűtőanyagokhoz; hőszabályozó szelepek;
légkondicionáló berendezések.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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( 210 ) M 18 00779
( 220 ) 2018.03.12.
( 731 ) M.A.M. Publishing Szolgáltató Betéti Társaság, Diósd (HU)
( 740 ) dr. Rábai Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) The Garland Band
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 00824
( 220 ) 2018.03.14.
( 731 ) Continental Hungaria Kft., Budaörs (HU)
( 541 ) ContiSafe3 TM
( 511 ) 12

Abroncskarimák járművekhez; abroncsok járművekhez; abroncsszegek; belső gumiabroncstömlők;

csúszásgátlók járműabroncsokhoz; gépkocsi gumiabroncsok; gumiabroncsok; jármű gumiabroncsok;
javítókészletek belső gumiabroncstömlőkhöz; kerékpár kerékabroncsok; pneumatikus gumiabroncs köpenyek;
szelepek járműabroncsokhoz; tömlő nélküli gumiabroncsok kerékpárokhoz.
17

Gumiszövet gumiabroncsok (újra)futózáshoz.

37

Gumiabroncsok (újra)futózása; gumiabroncsok vulkanizálása (javítás); járművek karbantartása.

( 210 ) M 18 00833
( 220 ) 2018.03.14.
( 731 ) Continental Hungaria Kft 100%, Budaörs (HU)
( 546 )

( 511 ) 12

Abroncskarimák járművekhez; abroncsok járművekhez; abroncsszegek; belső gumiabroncstömlők;

csúszásgátlók járműabroncsokhoz; gépkocsi gumiabroncsok; gumiabroncsok; jármű gumiabroncsok;
javítókészletek belső gumiabroncstömlőkhöz; kerékpár kerékabroncsok; pneumatikus gumiabroncs köpenyek;
szelepek járműabroncsokhoz; tömlő nélküli gumiabroncsok kerékpárokhoz.
17

Gumiszövet gumiabroncsok (újra)futózáshoz.

37

Gumiabroncsok (újra)futózása; gumiabroncsok vulkanizálása (javítás); járművek karbantartása.

( 210 ) M 18 00873
( 220 ) 2018.03.20.
( 731 ) Sága Foods Zrt., Sárvár (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) Füstike
( 511 ) 29

Hús, baromfi, húskészítmények, sonka, virsli, felvágottak.

( 210 ) M 18 00874
( 220 ) 2018.03.20.
( 731 ) Sága Foods Zrt., Sárvár (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 29

Hús, baromfi, húskészítmények, sonka, virsli, felvágottak.

( 210 ) M 18 00908
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( 220 ) 2018.03.22.
( 731 ) Chapter 4 Corp. DBA Supreme, New York (US)
( 740 ) Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; ruházati cikkek, különösen ingek, pólók, hosszú ujjú ingek, alsóingek,

trikók, pólóingek, rögbi ingek, pulóverek, kötött pulóverek, alkalmi, elegáns ingek, frakkingek, farmernadrágok,
kapucnis pulóverek, melegítőfelsők, tomaruhák, síoverallok, párkák, kardigánok, nadrágok, farmerdzsekik,
oldalzsebes nadrágok, rövidnadrágok, shortok, bokszer alsónadrágok, bokszeralsók, topok [ruházati cikkek],
kötött mellények, melegítő felsők, melegítő dzsekik, edző rövidnadrágok, sportos rövidnadrágok,
melegítőnadrágok, melegítő alsók, mellények, gyapjúmellények, dzsekik, kabátok, blézerek, öltönyök, garbó
nyakú felsők, kifordítható dzsekik, kámzsák, széldzsekik, sportzakók, golf- és sídzsekik, télikabátok,
felsőkabátok, felöltők, szövetkabátok, fürdőruhák, úszódresszek, strandruházat, sildek, napellenzők, fejszalagok
[ruházat], fülvédők [ruházat], thermo alsóruházat, hosszúszárú alsónemük, alsóruházat, fehérneműk, sapkák,
kalapáruk, kötött sapkák, sálak, bandana kendők, övek, nyakbavalók, nyakkendők, hálóköntösök, pongyolák,
kesztyűk, magas szárú lábbelik, esőruhák, lábbelik, cipők, sportcsizmák, sportbakancsok; női-, gyermek és
csecsemőruházati cikkek, különösen ingek, pólók, hosszú ujjú ingek, alsóingek, trikók, pólóingek, pulóverek,
kötött pulóverek, alkalmi, elegáns ingek, frakkingek, farmernadrágok, kapucnis pulóverek, pelerinek,
melegítőfelsők, tornaruhák, párkák, kardigánok, nadrágok, farmerdzsekik, rövidnadrágok, shortok, topok
[ruházati cikkek], kötött mellények, melegítő felsők, melegítő dzsekik, edző rövidnadrágok, sportos
rövidnadrágok, melegítőnadrágok, melegítő alsók, mellények, gyapjúmellények, dzsekik, kabátok, blézerek,
öltönyök, garbó nyakú felsők, kifordítható dzsekik, kámzsák, széldzsekik, sportzakók, golf- és sídzsekik,
télikabátok, felsőkabátok, felöltők, szövetkabátok, fürdőruhák, úszódresszek, strandruházat, sildek, napellenzők,
fejszalagok [ruházat], fülvédők [ruházat], thermo alsóruházat, hosszúszárú alsóneműk, alsóruházat, fehérneműk,
sapkák, kalapáruk, kötött sapkák, sálak, bandana kendők, övek, nyakbavalók, nyakkendők, hálóköntösök,
pongyolák, kesztyűk, magas szárú lábbelik, esőruhák, lábbelik, cipők, sportcsizmák, sportbakancsok; talárok;
szoknyák; blúzok; hálóköntösök, pongyolák; gyermekés csecsemő pólóingek; gyermek- és csecsemő rögbi ingek;
gyermek- és csecsemő síoverallok; gyermek- és csecsemő oldalzsebes nadrágok; csecsemő rugdalózók
( 210 ) M 18 00929
( 220 ) 2018.03.23.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 18 00930
( 220 ) 2018.03.23.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 18 01002
( 220 ) 2018.03.29.
( 731 ) Hozleiter Fanni, Siófok (HU)
( 740 ) Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & Mc Kenzie Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MOSOLYKA
( 511 ) 9

Audio felvételek; audiovizuális felvételek; CD lemezek; audio- és videokazetták; DVD-k; blue ray lemezek;

mágneses adathordozók; elektronikus könyvek; filmek; televíziós filmek; mozifilmek; hangos könyvek.
M1486
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Könyvek; naptárak; zsebnaptárak; noteszek; zsebnoteszek; jegyzetfüzetek; plakátok; brosúrák; képeslapok;

üdvözlőlapok; motivációs kártyák; matricák.
38

Kommunikáció online blogokon keresztül.

41

Hangfelvételek, audiovizuális felvételek készítése; hangfelvételek, audiovizuális felvételek kölcsönzése; CD

lemezek, DVD lemezek, Blu-ray lemezek, mágneses adathordozók kölcsönzése; mozifilmek gyártása; DVD és
CD-ROM filmgyártás; televíziós filmek készítése; filmforgalmazás; hangoskönyvek kiadása, bérbeadása;
könvvek megjelentetése; coaching, life coaching.
( 210 ) M 18 01091
( 220 ) 2018.04.09.
( 731 ) Fehér Tamás, Erdőkertes (HU)
Fehér-Pál Rita, Erdőkertes (HU)
( 740 ) XLEXUM IP Tanácsadó Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Könyvek; nem szépirodalmi könyvek; szépirodalmi könyvek; könyvek az önfejlesztés területén; könyvek az

üzleti- és vállalatfejlesztés területén; önfejlesztési témájú újságok; üzleti- és vállalatfejlesztési témájú újságok.
35

Menedzsment tanácsadás; üzleti tanácsadás; személyzeti tanácsadás; marketing tanácsadás; üzletviteli

tanácsadás; karriertervezési tanácsadás; munkaerő-felvételi tanácsadás; hatékonysággal kapcsolatos tanácsadás;
üzletvezetési konzultáció, tanácsadás; üzleti stratégiai tanácsadás; üzleti adminisztrációs tanácsadás;
foglalkoztatási konzultáció, tanácsadás; vállalatvezetéssel kapcsolatos tanácsadás; tanácsadás üzleti ügyekben;
üzleti elemzés; vállalatok elemzése és értékelése; üzleti elemzéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;
vállalatelemzéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; vállalati szervezetfejlesztési tanácsadás; vállalati
teljesítményértékelés; üzleti tanácsadás vállalati termelékenységi és hatékonysági stratégiák területén; üzleti
tanácsadás munkaerő motiválás- és fejlesztés területén; üzleti tanácsadás munkakörelemzések, és munkakörökhöz
tartozó egyéni-, társas- és módszerkompetenciák területén.
41

Önfejlesztő tanfolyamsorozat; üzleti- és vállalatfejlesztési tanfolyamsorozat; egyéni és csoportos önfejlesztő

tanfolyamok szervezése és lebonyolítása; egyéni és csoportos üzleti- és vállalatfejlesztési tanfolyamok szervezése
és lebonyolítása; egyéni és csoportos önfejlesztő tréningek szervezése és lebonyolítása; egyéni és csoportos
üzleti- és vállalatfejlesztési tréningek szervezése és lebonyolítása; egyéni és csoportos önfejlesztési tanácsadás
szervezése és lebonyolítása; egyéni és csoportos üzleti- és vállalatfejlesztési tanácsadás szervezése és
lebonyolítása; egyéni és csoportos önfejlesztési coaching szervezése és lebonyolítása; egyéni és csoportos üzletiés vállalatfejlesztési coaching szervezése és lebonyolítása; egyéni és csoportos önfejlesztési workshopok
szervezése és lebonyolítása; egyéni és csoportos üzleti- és vállalatfejlesztési workshopok szervezése és
lebonyolítása; konferenciák és egyéb rendezvények szervezése és lebonyolítása önfejlesztési-, üzleti- és
vállalatfejlesztési témában; webináriumok szervezése, chat szobák, csoportok létrehozása magánszemélyek
részére egyéni és csoportos formában az önfejlesztés, személyiségstruktúra elemzés, paradigmaváltás,
problémamegoldás, személyiségfejlesztés, fókuszorientáció, energetikai érzékelés, spirituális témakörök,
testtudatosság, tudatos táplálkozás, kapcsolati elakadások, egyéni célok és motivációk, analitikus gondolkodás,
önelemzés, család és gyermeknevelés területein; webináriumok szervezése, chat szobák, csoportok létrehozása
vállalatoknak szervezetfejlesztés, vállalkozásszervezés, és fejlesztés, teljesítményértékelés, termelékenység és
hatékonyság fokozás, munkakörelemzés, munkavállalók fejlesztése és motiválása témakörökben, illetve tőzsdei
területeken stratégiai oktatás, és tőzsdepszichológiai oktatás témájában; könyvek publikálása és kiadása;
munkafüzetek publikálása és kiadása; prospektusok publikálása és kiadása; workshopok [képzés] szervezése,
lebonyolítása és rendezése; előadások [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése; szemináriumok
szervezése, lebonyolítása és rendezése; tanfolyamok szervezése, lebonyolítása és rendezése; konferenciák
szervezése, lebonyolítása és rendezése; majálisok szervezése, lebonyolítása és rendezése; elvonulások szervezése,
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lebonyolítása és rendezése; táborok szervezése, lebonyolítása és rendezése; gyermektáborok szervezése,

lebonyolítása és rendezése; kirándulások szervezése, lebonyolítása és rendezése; túrázások szervezése,
lebonyolítása és rendezése; szabadidős programok szervezése, lebonyolítása és rendezése; gyerek- és családi
programok szervezése, lebonyolítása és rendezése; egyéni fejlesztési konzultációk szervezése, lebonyolítása és
rendezése; csoportos fejlesztési konzultációk szervezése, lebonyolítása és rendezése; páros fejlesztési
konzultációk szervezése, lebonyolítása és rendezése; coaching ülések szervezése, lebonyolítása és rendezése;
egyéni tanácsadások szervezése, lebonyolítása és rendezése; csoportos tanácsadások szervezése, lebonyolítása és
rendezése; egyéni mediációk szervezése, lebonyolítása és rendezése; csoportos mediációk szervezése,
lebonyolítása és rendezése; tőzsdepszichológiai oktatás és képzés szervezése, lebonyolítása és rendezése;
tőzsdestratégiai oktatás és képzés szervezése, lebonyolítása és rendezése; egyéni tőzsdei mentorálás szervezése,
lebonyolítása és rendezése; csoportos tőzsdei mentorálás szervezése, lebonyolítása és rendezése; tanácsadás
gyermeknevelés területén; gyermekfoglalkozások szervezése, lebonyolítása és rendezése mesepedagógia és
kézműves területeken; továbbtanulási-, karrierépítési- stílus orientációs, álláskeresési, valamint személyiség
modellezési, személyiségstruktúrák felismerésére és szélesítésére szolgáló, illetve mentális- és érzelmi
paradigmaváltásokat segítő előadások, fejlesztési konzultációk és workshopok tartása általános iskola 7-8.
osztályában, középiskolákban, valamint a felsőoktatás területein; fókusz orientációs elméleti és gyakorlati
képzések, rendezvények szervezése és lebonyolítása; vállalatok számára vezetői-, alkalmazotti-, egyéni- és
csoportos fejlesztési tanácsadás, képzés, elemzés szervezése, lebonyolítása és rendezése; vállalatok számára
vezetői-, alkalmazotti-, egyéni- és csoportos csapatépítés szervezése, lebonyolítása és rendezése.
( 210 ) M 18 01108
( 220 ) 2018.04.10.
( 731 ) Meiji Holdings Co., Ltd., Tokyo (JP)
( 740 ) dr. Tilk Rita, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Csokoládékrémmel töltött kekszek; krémmel töltött kekszek; kekszek.

( 210 ) M 18 01134
( 220 ) 2018.04.10.
( 731 ) Skaland Kulturális Egyesület, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PASO
( 511 ) 9

Hangfelvételhordozók; hanglemezek; cd-k, dvd-k és egyéb digitális rögzítésű média; szoftverek.

25

Ruházati termékek; cipők; kalapáruk.

41

Szórakoztatás; zenekarok szolgáltatásai; zenei produkciók.

( 210 ) M 18 01135
( 220 ) 2018.04.10.
( 731 ) Skaland Kulturális Egyesület, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda - dr. György András, Budapest
( 541 ) Pannonia Allstars Ska Orchestra
( 511 ) 9
25

Hangfelvételhordozók; hanglemezek; cd-k, dvd-k és egyéb digitális rögzítésű média; szoftverek.
Ruházati termékek; cipők; kalapáruk.
M1488
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Szórakoztatás; zenekarok szolgáltatásai; zenei produkciók.

( 210 ) M 18 01277
( 220 ) 2018.04.23.
( 731 ) Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)
( 546 )

( 511 ) 33

Pálinka.

( 210 ) M 18 01278
( 220 ) 2018.04.23.
( 731 ) Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)
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( 546 )

( 511 ) 33

Pálinka.

( 210 ) M 18 01280
( 220 ) 2018.04.23.
( 731 ) Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)
( 546 )

( 511 ) 33

Pálinka.
M1490

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 12. szám, 2018.06.28.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 210 ) M 18 01281
( 220 ) 2018.04.23.
( 731 ) Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)
( 546 )

( 511 ) 33

Újfehértó földrajzi árujelző termékleírásának megfelelő meggypálinka.

( 210 ) M 18 01282
( 220 ) 2018.04.23.
( 731 ) Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)
( 546 )

( 511 ) 33

Szabolcs földrajzi árujelzés termékleírásának megfelelő pálinka.

( 210 ) M 18 01284
( 220 ) 2018.04.23.
( 731 ) Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)
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( 546 )

( 511 ) 33

Szabolcs földrajzi árujelzés termékleírásának megfelelő pálinka.

( 210 ) M 18 01306
( 220 ) 2018.04.23.
( 731 ) Nicoventures Holdings Limited, London (GB)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) VYPE eMod
( 511 ) 34

Elektronikus cigaretta; elektronikus cigarettapatronok; folyadékok elektronikus cigarettákhoz; dohánypótló

anyagokat tartalmazó cigaretták; dohánypótlók; cigaretta; dohány; dohánytermékek; cigaretta tokok; cigaretta
dobozok.
( 210 ) M 18 01307
( 220 ) 2018.04.23.
( 731 ) Nicoventures Holdings Limited, London (GB)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) VYPE eTank mini
( 511 ) 34

Elektronikus cigaretta; elektronikus cigarettapatronok; folyadékok elektronikus cigarettákhoz; dohánypótló

anyagokat tartalmazó cigaretták; dohánypótlók; cigaretta; dohány; dohánytermékek; cigaretta tokok; cigaretta
dobozok.
( 210 ) M 18 01308
( 220 ) 2018.04.23.
( 731 ) Nicoventures Holdings Limited, London (GB)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) VYPE eTank sub
( 511 ) 34

Elektronikus cigaretta; elektronikus cigarettapatronok; folyadékok elektronikus cigarettákhoz; dohánypótló

anyagokat tartalmazó cigaretták; dohánypótlók; cigaretta; dohány; dohánytermékek; cigaretta tokok; cigaretta
dobozok.
( 210 ) M 18 01400
( 220 ) 2018.05.07.
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( 731 ) Immanuel Életünk Krisztus Alapítvány, Budapest (HU)

( 740 ) Végh Zoltán Gyula, Budapest
( 541 ) Lelkes Napok
( 511 ) 41

Nyári táborok [szórakoztatás és oktatás]; szabadidős táborok; fesztiválok szervezése szórakoztatási célokra;

nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
( 210 ) M 18 01553
( 220 ) 2018.05.23.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) Rozuor
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 18 01674
( 220 ) 2018.06.04.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) MILUXOS
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 18 01675
( 220 ) 2018.06.04.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) MILURIXOS
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

A rovat 134 darab közlést tartalmaz.
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